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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2013 

 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013,  

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013,  

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania terás na 
území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 
č. 9/2006 o používaní a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013,  
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013,  
- ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 

č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,  
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o 
premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 
Trenčín v znení neskorších predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013,  
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               
č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, 
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               

č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športo-
vých a turistických podujatiach 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie       
č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-
kami Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                
č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                
č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 3/2012 o podmienkach držania psov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, 
o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás 
na území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012,  všeobecne 
záväzné nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné naria-
denie č. 14/2013 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie              
č. 7/2009,  o sociálnych službách a úhradách za sociálne 
služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012, 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa MŠ a dieťa ŠZ, ktoré sú 
zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012, 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012, 
o určení názvu ulice v mestskej časti Západ 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-
kami Mestom Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, 
o určení názvu ulice v mestskej časti Sever 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               
č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostried-
kami Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne 
služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012, 
o určení názvov ulíc v mestskej časti Sever a v mestskej 
časti Západ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času pre-
vádzky služieb na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, 
o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín) s 
prílohami 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011, 
o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, 
o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečistenia 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011, 
o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011, 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                  
č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne 
služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, 
o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách 
za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 
ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 
o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných 
zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších 
predpisov 

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010  
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                
č. 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a tu-
ristických podujatiach 

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej 
časti Západ 
- príloha – Ulica Na Zagorke  
- príloha – Ulica Pod lesoparkom  
- príloha – Ulica Kňažské  
- 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. 12/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                  
č. 7/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 

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

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                    
č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve mesta Trenčín, všeobecne záväzné nariadenie                       
č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových pries-
torov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
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- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie               
č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie 
č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné užívanie pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných 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 službách a úhradách za sociálne služby v 
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

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

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

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

č. 3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej 
kampane na území mesta Trenčín  

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

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

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008, 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, 
 ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                   
č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, 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. 13/2007, 
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ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Trenčín č.7/2003 o zmluvných prevodoch majetku 
mesta  

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

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

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

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

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 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 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006, 
     o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 

primátora a Čestných pôct mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2005, 
     ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie      

č. 4/2004 o odpadoch 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005, 
 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 

turistických podujatiach 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005, 
 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 

iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 
mesta Trenčín 

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

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

mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004, 
 O určení školských obvodov na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004, 
 O odpadoch 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003, 
 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003, 
 O určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul. K 

mlyniskám 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003, 
O určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Južná ulica 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002, 
O podmienkach držania psov v meste Trenčín 

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

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

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1998, 
Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri Nákupnom stredisku 
Družba 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/1998, 
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach 

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1991, 
Štatút zelene 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 8. februára 2013 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 689  schválilo Koncepciu práce s mládežou na 
roky 2013 - 2020 

 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 21. februára 2013 na Mestskom úrade                     
v Trenčíne 

 
uznesenie č. 695 schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2013 o podmienkach zriaďo-
vania a prevádzkovania letných 
terás na území mesta Trenčín 
a ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie    
č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom nehnuteľností vo vlast-
níctve Mesta Trenčín, Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 11/2012 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a 
Všeobecne záväzné nariadenie 
14/2008 o zásadách hospodáre-
nie s bytovým fondom vo vlast-
níctva Mesta Trenčín. 
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uznesenie č. 696 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 2/2013, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 3/2012 o podmienkach 
držania psov v meste Trenčín 

uznesenie č. 706 schválilo predaj nehnuteľnosti v území 
priemyselnej zóny na Bratislav-
skej ulici pre firmu PrintAlliance 
AM s.r.o. Trenčín k.ú. Záblatie 
par. č.: 801/480 a 801/1/ za 
240.270 eúr za účelom výstavby 
výrobnej haly pre polygrafickú 
výrobu. 

uznesenie č. 756 berie na vedomie   
  Správu o činnosti Mestskej 

polície v Trenčíne a o stave 
verejného poriadku v meste 
Trenčín za rok 2012 

uznesenie č. 757 schválilo Akčný plán rozvoja práce s mlá-
dežou mesta Trenčín na rok 2013 

uznesenie č. 758 schválilo Štatút Fóra akčnej mládeže mes-
ta Trenčín 

uznesenie č. 760 schválilo prípravu a zostavenie „Vlasti-
vednej monografie mesta Tren-
čín“ – 3. diel a vykonanie krokov 
k naplneniu tohto zámeru 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 18. apríla 2013 na Mestskom úrade                       

v Trenčíne 
 

uznesenie č. 761 berie na vedomie  
  informáciu Ing. arch. Petra Gera 

o priebehu projektu „Trenčín si 
Ty“ 

uznesenie č. 762 berie na vedomie  
  informáciu Krajskej prokuratúry 

v Trenčíne a primátora mesta 
o priebehu vyšetrovania v súvis-
losti s podanými oznámeniami 
mesta Trenčín 

uznesenie č. 763 berie na vedomie  
informáciu primátora mesta 
o priebehu modernizácie želez- 
ničnej trate na úseku Zlatovce – 
Trenčianska Teplá 

uznesenie č. 766 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 3/2013, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariade-
nie   č. 7/2012 o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu Mesta Trenčín 

uznesenie č. 815 schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
v zimnom štadióne P. Dmitru pre 
Hokejový klub Dukla Trenčín, 
ktorými sú posilovňa, rozcvičov-
ňa, zasadačka, miestnosť pre ča- 
someračov, miestnosť pre roz-
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hodcov, miestnosť brúsiarne 
miestnosť pre kopírovanie na 
dobu určitú od 1. apríla 2012 do 
31. marca 2013 za nájomné jed-
no euro počas prenajatého obdo-
bia. 

uznesenie č. 815 schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
v zimnom štadióne P. Dmitru pre 
Kraso Trenčín, ktorými sú strie-
dačky, šatne tribúny, sociálne za-
riadenia a hľadisko na obdobie 
od 1. apríla 2012 do 31. marca 
2013 za nájomné 12,50 euro za 
každú začatú hodinu. 

uznesenie č. 825 schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obsta-
rávanie - podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác 
„Nový cintorín - Bočkove 
sady“, s predpokladanou hodno-
tou zákazky maximálne 
329.166,66 eúr bez DPH, ktorú 
vyhlási Mesto Trenčín ako ve-
rejný obstarávate a výsledkom 
ktorej bude uzavretie zmluvy o 
dielo. 

uznesenie č. 827 schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obsta-
rávanie - podprahovú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác 
„Trhovisko pri Družbe Tren-
čín - prestrešenie", s predpo-
kladanou hodnotou zákazky ma-
ximálne 175.000.- eúr bez DPH, 
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ktorú vyhlási Mesto Trenčín, ako 
verejný obstarávate a výsledkom, 
ktorej bude uzavretie zmluvy 
o diele. 

 
 
 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 13. júna 2013 na Mestskom úrade                       
v Trenčíne 

 

uznesenie č. 837 schválilo Zásady odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v  
Trenčíne zo dňa 13.06.2010 
s pripomienkou. 

 poveruje  poslancov na občianskych obra-
doch v rámci ZPOZ slávnost-
ného zápisu detí. na obradoch 
jubilejného sobáša, prípadne po-
hrebnom obrade odo dňa účin-
nosti tohto uznesenia, so schvá-
lenými pozmeňovacími návrhmi, 
ktoré sú zapracované v texte 
uznesenia. 

uznesenie č. 838 schvaľuje v nadväznosti na uznesenie                 
č. 556 zo dňa 17.12.2000 a vysú-
ťažené náklady na realizáciu 
projektu „Intenzifikácia ČOV, 
odkanalizovanie a zásobovanie 
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pitnou vodou v Trenčianskom 
regióne":  
a)  prevzatie záväzku Mesta 

Trenčín na zvýšenie zá-
kladného imania v spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kana-
lizácie, a.s. vo forme upísania 
17 kusov kmeňových listin-
ných akcií na meno v nomi-
nálnej hodnote jednej akcie 
3400,- eúr a 4 kusy kme-
ňových listinných akcií na 
meno v nominálnej hodnote 
jednej akcie 34.- eúr spolu 
v sume zodpovedajúcej 
57.936.- eúr, pri a to peňaž-
ným vkladom do základného 
imania emitenta s nasledov-
nými podmienkami: hodnota 
prevzatého záväzku na zvý-
šenie základného imania upí-
saním akcií je 57 936,- eúr. 

uznesením č. 840  vyhovelo protestu prokurátora proti 
všeobecne záväzného naria-  
č. 6/2009 o Mestskej polícii v 
Trenčíne. 

uznesením č. 885 schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie  č. 6/2013, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie  č. 4/2005 o verej-
ných kultúrnych, telovýchov- 
ných, športových a turistic-
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kých podujatiach v zmysle 
preloženého návrhu. 

 
uznesením č. 886 berie na vedomie  
 Správu o činnosti Zboru pre 

občianske záležitosti za rok 
2012. 

uznesením č. 887 berie na vedomie 
 Informatívnu správu o výs-

ledku kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej 
republiky zameranej na kon-
trolu stavu verejných financií 
a majetku v meste Trenčín. 

uznesením č. 888 schválilo - Záverečný účet Mesta Tren- 
     čín za rok 2012  

- Rozdelenie hospodárskeho 
výsledku Mesta Trenčín za 
rok 2012  

uznesením č. 894 schválilo uzavretie Zmluvy o spolupráci 
medzi Mestom Trenčín a 
Železnicami Slovenskej repu-
bliky na modernizácii želez-
ničnej trate na úseku Nové 
Mesto nad Váhom – Púchov. 

uznesením č. 896 schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie  č. 4/2013, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie  č. 6/2011 o pravi-
dlách času predaja v obchode a 
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času prevádzku služieb na 
území mesta Trenčín. 

 
 
 
 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 22. júla 2013 na Mestskom úrade                       
v Trenčíne 

 

uznesením č. 910 schválilo v súlade s § 3 ods. 6 zákona                    
č. 172/204 Z.z.   o prevode 
vlastníctva nehnuteľného ma- 
jetku vo vlastníctve Slovenskej 
republiky prijatie daru od 
Slovenskej republiky – Vojen-
ského Športového centra Dukla 
Banská Bystrica a to:  

 - administratívnej budovy súp. 
č. 393 s príslušenstvom (kana-
lizačná prípojka. NN prípojka, 
vstupné schody do budovy, 
plynová prípojka, komín) na-
chádzajúcej sa na pozemku    
C-KN parc.č. 1289/5 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
984 m2. k. ú. Trenčín 

 - pozemku C-KN pare. 1289/5 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  
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 - budovy ( kuchynsko-jedálen-
ského bloku) súp. č. 3748 s 
príslušenstvom (kanalizačná 
prípojka, plynová prípojka) 
nachádzajúcej sa na pozemku 
C-KN parc.č. 1289/6 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
726 m2, k.ú. Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 
1289/6 zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 726 m2, k. ú. 
Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 
1289/14 zastavané plochy ná- 
dvoria o výmere 2358 m2, k. ú. 
Trenčín  

 - pozemku C-KN parc. č. 
1289/15 zastavané plochy ná- 
dvoria o výmere 7 m2, k. ú. 
Trenčín za podmienky zria-
denia bezodplatného vecného 
bremena na pozemkoch v k. ú. 
Trenčín,  

 - C-KN parc. č. 1289/8 zasta-
vané plochy a nádvoria o 
výmere 608 m2 a 

 - C-KN" parc. č. 1289/1 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 4059 m2 a to v celom 
rozsahu.  

    Vecné bremeno spočíva v 
práve prechodu pešo a pre-
jazdu motorovými vozidlami 
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v prospech vlastníka nehnu-
teľností: 
- administratívnej budovy súp. 
č. 393 nachádzajúcej sa na 
pozemku C-KN parc. č. 1289/5 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  
- pozemku C-KN pare. 1289/5 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 984 m2, k. ú. Trenčín 
- budovy ( kuchynsko-jedálen-
ského bloku) súp. č. 3748 
nachádzajúcej sa na pozemku 
C- KN parc. č. 1289/6 zasta-
vané plochy a nádvoria o vý-
mere 726 m2, k. ú. Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/6 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 726 m2,                 
k. ú. Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/14 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2358 m2,                
k. ú.  Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/15 zastavané plochy ná-
dvoria o výmere 7 m2, k. ú. 
Trenčín, čím vzniká povinnosť 
zo strany povinného z vecného 
bremena umožniť každému 
vlastníkovi  nehnuteľností: 
- administratívnej budovy súp. 
č. 393 nachádzajúcej sa na po-
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zemku C-KN parc. č. 1289/5 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 984 m2, k.ú. Trenčín  
- pozemku C-KN pare. 1289/5 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 984 m2, k. ú. Trenčín  
- budovy (kuchynsko-jedálen-
ského bloku) súp. č. 3748 na- 
chádzajúcej sa na pozemku              
C-KN parc. č. 1289/6 zasta-
vané plochy a nádvoria o vý-
mere 726 m , k. ú. Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/6 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 726 m2,                                      
k. ú. Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/14 zastavané plochy ná- 
dvoria o výmere 2358 m2, k. ú. 
Trenčín  
- pozemku C-KN parc. č. 
1289/15 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 7 m2, k. ú. 
Trenčín, právo prechodu pešo 
a prejazdu motorovými vozi-
dlami cez pozemky v k. ú. 
Trenčín, C-KN parc. č. 1289/8 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 608 m2 a C-KN parc. 
č. 1289/1 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 4059 m2. 
Vecné bremeno je spojené 
s vlastníctvom zaťažených ne- 
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hnuteľností a prechádza s 
vlastníctvom nehnuteľností na 
každého nového nadobúdateľa, 
ktorý sa stane povinným z vec-
ného bremena. Toto vecné 
bremeno zároveň prechádza na 
každého nového nadobúdateľa 
nehnuteľností, ktoré sú pred-
metom daru, ktorý sa stane 
oprávneným z vecného breme-
na. 

uznesením č. 912 schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 
č. 8/2013, ktorým sa ruší 
Všeobecné záväzné nariadenie 
č.3/1997 o premávke na po-
zemných komunikáciách na 
území mesta Trenčín v znení 
neskorších predpisov  

uznesením č. 913 schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 7/2013, ktorým sa mení a 
dopĺňa  Všeobecné záväzné 
nariadenie č. 6/2009 o Mest-
skej polícii v Trenčíne  
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 19. septembra 2013 na Mestskom úrade                       
v Trenčíne 

 

uznesením č. 922 poveruje Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne v zmysle § 12 ods. 2,3,5,6 
zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov poslanca 
Ing. Pavla Kubečku, v prvom 
rade a poslanca JUDr. Ras-
tislava Kudlu v druhom rade 
zvolávaním a vedením zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne pre prípady, že pri-
mátor mesta resp. zástupca 
primátora mesta ho nezvolá, že 
primátor mesta resp. zástupca 
primátora mesta ho odmietne 
viesť, že primátor mesta stratil 
právo viesť ho a zástupca pri-
mátora mesta nie je prítomný 
alebo ho odmietol viesť. 

uznesením č. 924 berie na vedomie  
informáciu o doručení Petície 
občanov mesta Trenčín na 
pomenovanie priestoru pred 
Posádkovým klubom Trenčín 
(priestor medzi Ul. Hviezdo-
slavova, Jaselská aVajanského) 
na Námestie sv. Cyrila a 
Metoda s tým, že sa petíciou 
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bude opätovne zaoberať a vy-
baví ju v súlade so zákonom 
č.85/1090 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších 
predpisov. 

 
 
 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 14. novembra 2013 na Mestskom úrade                       
v Trenčíne 

 

uznesením č. 972 schválilo podľa § 11 ods. 4 písm. 1) 
zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom 
znení:  

 a) odvolanie Ing. Márie Kebís-
kovej z funkcie člena dozornej 
rady spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a. s.  

 b) zástupcu mesta do dozornej 
rady spoločnosti Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie, a. s. Trenčín 
poslanca Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne Ing. Pavla 
Kubečku s tým. že súhlasí aby 
Ing. Pavol Kubečka vykonával 
post predsedu dozornej rady 
spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. Trenčín. 
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uznesením č. 975 a) vyhovelo  
protestu prokurátora proti čl. 6. 
čl. 7. čl. 8 ods.l a čl. 14 ods.5 
Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta č. 9/2006 o používaní 
a ochrane mestských symbolov 

 b) schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie                                   
č. 11/2013. ktorým sa ruší Všeo-
becne záväzné nariadenie                   
č. 9/2006 o používaní a ochrane 
mestských symbolov v zmysle 
predloženého návrhu 

uznesením č. 980 berie na vedomie 
Informatívnu správu o organi-
začných zmenách Mestského 
úradu v Trenčíne. 
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Verejno-spoločenský život 

 
Do nového roka 2013 sa pretancovalo na Mierovom námes-

tí takmer dve tisíc ľudí piesňou „Gangam Style“ vo výbornej 
nálade. 

Silvestrovská diskotéka odštartovala o 21:00 h na Miero-
vom námestí. Ľuďom neprekážalo ani chladné počasie a zabá-

vali sa tradične 
aj s fľašami či 
pohármi alko-
holu v rukách. 

Dominovala 
najmä mlad-
šia generácia, 
ale zabaviť sa 
prišli aj starší 

Trenčania. 
Keďže vedenie 
mesta stále šet-

rí, preto tak ako vlani ani tento rok nepripravilo ohňostroj. 
Napriek tomu pár sekúnd po polnoci vystrelilo k nebu desiatok 
svetlíc a malých ohňostrojov, nechýbali ani dymovnice, ktoré 
si so sebou priniesli ľudia. 

Celkové náklady na silvestrovské oslavy trenčiansku radni-
cu vyšli na 400 eúr. I napriek tomu však to neovplyvnilo náv-
števnosť účasť baviacich sa ľudí, lebo na Silvestra 2012 sa na 
námestie prišlo zabávať viac ľudí ako po minulé roky, kedy 
radnica organizovala klasický program s koncertmi a ohňo-
strojom. 

O pokojný priebeh záverečných hodín tohto roka sa starala 
mestská a štátna polícia. Podľa jedného z hliadkujúcich poli-
cajtov sa oslava konca roka niesla síce v bujarej atmosfére, 
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napriek tomu, ale nezaznamenali žiadne závažnejšie problé-
my.  

www.sme.sk 01.01.2013  
pomocná evidencia 1/1/2013 
 
Dňa 1. januára 2013 bolo na Gynekologicko-pôrodníckej 

klinike Fakultnej nemocnice Trenčín rušno, keď na svet prišlo 
šesť chlapcov a tri dievča-
tá. Prvým bábätkom naro-
deným len jednu hodinu  
a 14 minút po polnoci bol 
Samuel Letko zo Selca. 
Chlapček sa narodil 
s váhou 3.720 g a výškou 
51 cm. K životu sa smelo 

hlásila aj Alžbeta Kaliňáková, prvá občianka Trenčína, ktorá 
uzrela svetlo sveta o 15.47 h. Vážila 
3.960 g a merala 51 cm. Okrem blíz-
kej rodiny dňa 3. januára 2013 jej  
prišiel osobne popriať pevné zdravie, 
šťastie primátor Mgr. Richard Ryb-
níček. Alžbetkinej mame Kataríne 
zablahoželal k narodeniu zdravého 
dieťatka a odovzdal jej okrem voňa-
vej kytice aj zlatú retiazku pre malú 
slečnu.  

www.trencin.sk 03.01.2013 
pomocná evidencia 4/1/2013 
 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v po-

slednom týždni roku 2012 stalo 22 dopravných nehôd, pri kto-
rých nikto nezomrel a nikto neutrpel ani ťažké zranenia. A tak 
bilancia úmrtí v dôsledku dopravných nehôd sa tak minulý rok 

Katarína Kaliňáková s dcérkou Alžbetkou 



31 
 

zastavila na čísle 32 úmrtí, čo je o jedného usmrteného viac, 
ako v roku 2011. Treba konštatovať, že počet dopravných ne-
hôd medziročne klesol o 191 nehôd na minuloročných 1244. 
Vlani sa na cestách Trenčianskeho kraja ťažko zranilo 79 ľudí, 
medziročne o sedem viac zranených. Z 32 usmrtených bol je-
den motocyklista, osem chodcov, päť cyklistov. 

V roku 2012 zomrelo na slovenských cestách 296 ľudí, čo 
je o 28 menej, ako v roku 2011. Na Slovensku sa vlani stalo 
13.935 dopravných nehôd (medziročný pokles o 1066), ťažko 
sa pri nich zranilo 1.093 ľudí, medziročne o 75 menej. Najviac 
obetí si v minulom roku vyžiadali cesty Trnavského samo-
správneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 48 ľu-
dí. Najmenej ľudí počtom 28 osôb zomrelo na cestách Brati-
slavského samosprávneho kraja. 

www.sme.sk 07.01.2013  
pomocná evidencia 9/1/2013 
 
Mesto Trenčín si v rebríčku transparentnosti samospráv v 

projekte „Otvorená samospráva“ v hodnotení 100 najväčších 
slovenských samospráv za dva roky polepšilo o 22 miest. Zo 
40. miesta spred komunálnych volieb v roku 2010 postúpilo v 
najnovšom hodnotení „Transparenty International“ na 18. 
priečku. V hodnotení išlo o jedenásť oblastí od poskytovania 
informácií o práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia ve-
rejnosti do diskusie a otvorenosti verejného obstarávania cez 
personálnu politiku, prenájmy majetku po udeľovanie grantov 
a dotácií. 

Asi polovicu výsledku tvorilo hodnotenie kvality informá-
cií na mestských webových stránkach, ďalších 40 % odpovede 
na infožiadosti pod menom Transparency International 
a zvyšok  zvyšok tvorili verejné dáta, napríklad o tendroch od 
Úradu pre verejné obstarávanie. 
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Najtransparentnejším mestom Slovenska bola podľa hodno-
tenia Transparenty International mesto Šaľa pred Martinom a 
Rožňavou. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja bola naj-
transparentnejšia Prievidza, ktorá sa spomedzi hodnotených 
slovenských miest Slovenska umiestnila na 14. mieste. 

www.sme.sk 06.01.2013 
pomocná evidencia 10/1/2013 
 
Pod ťarchou ťažkého snehu sa v noci zo 14. na 15. januára 

2013 podlomila konštrukcia prístrešku pre cestujúcich na au-
tobusovom nástupišti v Trenčíne. Pracovníci Slovenskej auto-
busovej dopravy Trenčín 15. januára 2013 prístrešok demon-
tovali. 

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej do-
pravy Trenčín Ivana Strelcová, v noci došlo k deštrukcii stĺ-
pikov, keď na autobusovom nástupišti nikto nebol. Prístrešok 
však nespadol, bol len dokrútený. Preto pomocou brúsky bol 
demontovaný a odstránený. Následne pracovníci skontrolovali 
aj ostatné prístrešky a tie boli v poriadku.  

Záverom treba dodať, že autobusová stanica pre prímestskú 
autobusovú dopravu v Trenčíne podstúpi v roku 2013 rozsiah-
lu rekonštrukciu. 

www.sme.sk 15.01.2013  
pomocná evidencia 31/1/2013 
 
S prieskumom verejnej mienky pre voľbu primátora začali 

na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka na jeseň v roku 2010 pred poslednými komunálnymi 
voľbami. Ako povedal politológ PhDr. Miroslav Řádek, 
PhD., jeho cieľom bolo skompletizovať výsledky komunál-
nych volieb v rámci Trenčína. „Rozhodol som sa, že prieskum 
pripravíme so študentmi ako originálnu aktivitu, pretože na 
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Slovensku neexistuje žiadny pravidelne robený komunálny 
prieskum.“ 

Anketármi sa stali študenti politológie, ktorí robili prie-
skum medzi obyvateľmi Trenčína. V roku 2010 oslovili vzor-
ku približne 1200 respondentov, vlani ich bolo viac ako 900. 
Výsledky sú podľa PhDr. Miroslava Řádka, PhD. relevantné, 
keďže celospoločenské prieskumy vychádzajú zo vzorky 1200 
až 1500 respondentov. „Deväťsto opýtaných je stále relevant-
ná vzorka na to, aby sme dokázali zachytiť, ako sa vyvíja pod-
pora jednotlivých kandidátov,“ vysvetlil politológ. 

Súčasnému primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi od-
hadli pred voľbami podporu viac ako 50 %. V skutočnosti 
však dosiahol viac ako 70 %. Politológ to vysvetľuje faktom, 
že v čase zbierania dát bol medzi kandidátmi aj Ing. Ľubomír 
Žabár (Smer - SD), ktorý krátko pred voľbami odstúpil. „My 
sme mu namerali konkrétnu voličskú podporu, následne sa, ale                    
Ing. Ľubomír Žabár vzdal kandidatúry, ktorý mal okolo 15 % 
a Mgr. Richard Rybníček viac ako 50 %. Preto nám bolo jas-
né, že jeho podpora môže byť vysoká.“ 

Prvé dva prieskumy sa týkali ľudí, ktorí kandidovali v pri-
mátorských voľbách v roku 2010. Zmena nastala vlani, keď do 
prieskumu zaradili Mgr. Renátu Kaščákovú (Sloboda 
a Solidarita) a Bc. Tomáša Vaňa (Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko), ako bývalých viceprimátorov Tren-
čína a ľudí, ktorí by mohli byť potenciálnymi kandidátmi na 
primátora Trenčína. Mgr. Renáta Kaščáková dostala zhruba 10 
% podporu a Tomáš Vaňo 7 %. V mediálnom  spore, ktorí 
dvaja bývalí viceprimátori mali, viac oslovila voličov Mgr. 
Renáta Kaščáková.  

Do prieskumu boli  zaradení kandidáti Ing. Branislav Celler 
(Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 
strana), Ing. Ján Krátky (Kresťansko-demokratické hnutie) 
a Ing. Ľubomír Žabár (Smer – Sociálna strana), keďže tieto 
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politické strany neohlásili iných kandidátov na post primátora. 
Ak by sa pravicové strany dohodli na jednom spoločnom kan-
didátovi, mohli by dosiahnuť vo voľbách zaujímavé číslo, 
keďže každý z nich mal okolo 10 %, konštatoval politológ. 

Podpora súčasného primátora síce za posledné roky pokles-
la, ale je stále jasným favoritom spomedzi uvedených kandidá-
tov. To, že prijímal skôr škrty v rozpočte a zavádzal šetriace 
opatrenia, mu do istej miery zmenšilo podporu. V roku 2011 
bola okolo 54 %, vlani približne 46 %. Prijímal rozhodnutia, 
ktoré nemuseli byť populárne, ale zdá sa, že ešte stále ich ve-
rejnosť chápe.“  

Meno terajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka by sa 
malo objaviť aj v najbližších voľbách v roku 2014. Podľa jeho 
slov bude opäť kandidovať, ak mu to dovolí zdravie. „Výsled-
ky prieskumu ma tešia. Som rád, že ľudia cítia, že všetky tie 
ťažké zmeny boli  v prospech nich a mesta,“ povedal Mgr. Ri-
chard Rybníček. 

Zaujímavé je zloženie voličov. Zatiaľ, čo Mgr. Richard 
Rybníček oslovil všetky vekové kategórie a voličov celého 
spektra politických strán, tak Mgr. Renátu Kaščákovú by voli-
la skôr mladšia a stredná generácia, Ing. Jána Krátkeho, by vo-
lili starší ľudia. Rovnako je na tom napríklad aj Bc. Tomáš 
Vaňo Vaňo. Ing. Žabára by podporili prevažne voliči Smeru. 

www.sme.sk 28.01.2013  
pomocná evidencia 46/1/2013 
 
Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi tradičných 

vystavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu „ITF Slova-
kiatour“. Na 19. ročníku veľtrhu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 
24. až 27.januára 2013, sa Trenčiansky samosprávny kraj 
predstavil vo vlastnej expozícii v hale B2 Incheby v Bratislave 
ako „Kraj Pohody“ s podtitulom „Vesmír na dosah“. 
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  Expozíciu otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. V otváracom príhovore 

povedal „náš kraj sa 
pravidelne zúčastňu-
je na tejto výstave, 
pretože turistický 
ruch je dôležitou 
činnosťou, ktorá 
podporuje rozvoj 
regiónu, jeho eko-
nomiku  a zamest-
nanosť. A náš kraj 
rozhodne má dosť 
atraktivít, ktorými 

sa môže pochváliť – osobnosťami, krásnou prírodou, kultúr-
nymi pamiatkami či rôznymi zaujímavými činnosťami.“  

Takými lákadlami sú napríklad kompletné ponuky liečeb-
ných kúpeľov a vo výstavnej expozícii sa predstavili Kúpele 
Bojnice a Kúpele Nimnica. Stálym magnetom sú hrady 
a zámky. Svoju ponuku predstavili Trenčianske múzeum a 
Slovenské národné múzeum 
- Múzeum Bojnice. Náv-
števníci dostali informácie 
o podujatiach, ktoré sa 
na týchto obľúbených mies-
tach chystajú v priebehu ro-
ku 2013. Špecifickým prv-
kom v tohtoročnom výstav-
nom stánku bola Hvezdáreň 
Partizánske. Toto špičkové zariadenie,  jediné svojho druhu 
v kraji má stále viac návštevníkov medzi študujúcou mládežou 
a milovníkmi astronómie. S cezhraničným partnerom zo Zlín-
skeho kraja je realizovaný projekt „Obloha na dlani“ a ponú-
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kajú programy pod spoločným názvom „Vesmír na dosah“. 
Hvezdáreň presiahla rámec vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, 
stáva sa tiež cieľom turistov, ktorí navštívia blízke kúpele, 
športovcov, ktorí prídu na letisko a podobne.  

Na ďalšie spoločné projekty partnerských krajov upozor-
nil aj hosť slávnostného otvorenia – zlínsky hejtman MVDr. 
Stanislav Mišák, keď povedal “vo vašom kraji je krásne. Vše-

tci tam radi chodíme, ale 
aj náš kraj ponúka náv-
števníkom výnimočné  
zážitky či ho už  navštívi-
te na jar, v lete, na jeseň 
alebo v zime...“. Na dô-
kaz svojich slov pozval 
všetkých návštevníkov do 
osobitnej expozície Zlín-
skeho kraja, situovanej 

len pár metrov od  stánku Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja.  
        Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH potom ocenil tri osobnosti z radov tých, 
ktorí sa svojou činnos-
ťou pričinili o rozvoj re-
gionálneho cestovného 
ruchu a šíria dobré meno 
kraja na Slovensku 
a v zahraničí. V tomto 
roku prevzali Ďakovné 
listy predsedu Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja   Anna Kar-
došová za dlhoročné pôsobenie v oblasti cestovného ruchu 
a rozvoju destinačného manažmentu v Trenčianskom samo-

hosťom slávnostného otvorenia bol zlínsky hejtman MVDr. S. Mišák 

vyznamenané osobnosti s predsedom TSK  MUDr. Pavlom Sedláčkom 
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správnom kraji, Mária Zálešáková, za dlhoročné pôsobenie 
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky k rozvo-
ju destinačného manažmentu v Trenčianskom samosprávnom 
kraji, Ivan Bulík, za prínos k rozvoju domáceho cestovného 
ruchu a skvalitňovanie podmienok pre pobyty v prírode, pešiu 
turistiku, cykloturistiku a skialpinizmus. Počas otváracieho 
výstavného dňa oživili svojím programom mažoretky 
z Prievidze, semifinalista súťaže SuperStar Jerguš Oravec, 
hráči na trombity z Chrenovca-Brusna, drotár, sokoliari 
a degustácia vín. Expozíciu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja navštívili  počas otváracieho dňa aj viaceré významné 

osobnosti na čele s pre-
zidentom Slovenskej re-
publiky Ivanom Gašpa-
rovičom, štátnym ta-
jomníkom Ministerstva 
dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky Fran-
tiškom Palkom či tr-
navským županom Ti-

borom Mikušom. Zastavili sa tam aj viacerí primátori 
a starostovia z Trenčianskeho kraja. Veľký záujem o výstavný 
stánok Trenčianskeho samosprávneho kraja prejavil aj noviná-
ri z centrálnych i regionálnych médií. Návštevníci podujatia si  
so záujmom prezerali propagačné materiály, ktoré pozývajú 
všetkých na osobnú návštevu Kraja pohody. 

www.tsk.sk  25.01.2013 
pomocná evidencia 46/1/2013 
 
Ustanovujúce zasadnutie Fóra akčnej mládeže sa uskutoč-

nilo dňa 23. januára 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne za 
účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vice 

trenčiansku expozíciu navštívil prezident SR Ivan Gašparovič 
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primátora JUDr. Rastislava Kudlu  a PaedDr. Daniela Be-
níčka  s cieľom naštartovať spoluprácu Mesta Trenčín  
s mládežou a jej zástupcami. Ich spoločnou úlohou by malo 
byť vytvorenie podmienok pre rozvoj participácie a zlep-
šovanie života mladých ľudí v meste. 

Na stretnutí zástup-
covia žiackych škol-
ských rád stredných 
škôl, občianskych zdru-
žení, ktoré sa venujú 
deťom a mládeži, ne-
ziskových organizácií 
a členovia Komisie 
mládeže a športu pri 

Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne prerokovali návrh Kon-
cepcie práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 – 2020 
zvolili si svojho predsedu a dvoch podpredsedov. Rokovanie 
viedla Silvia Štefániková z Krajského centra voľného času 
v Trenčíne. 

Za predsedu bol zvolený Ivan Vodička z občianskeho 
združenia Demas. Prvou podpredsedníčkou Viviane Schima 
zo Strednej zdravotníc-
kej školy v Trenčíne a 
druhým podpredsedom 
Dominik Souhrada zo 
skupiny Parkour Free-
run.  

Záverom treba do-
dať, že Fórum akčnej 
mládeže mesta Trenčín 
je otvorené pre všetky inštitúcie pracujúce s mládežou, nefor-
málne skupiny mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie ne-
ziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým.  



39 
 

www.trencin.sk 04.02.2013 
Info Trenčín 04.02.2013 
pomocná evidencia 55/1/2013 
 
Trenčianski mestskí poslanci sa v roku 2013 stretli prvýkrát 

na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva dňa 8. februára 
2013.  

Na jeho rokovaní mestskí poslanci schválili: 
- Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 

2013 – 2020. Jej najdôležitejším prvkom je podpora účasti 
mládeže na riadení spoločnosti v meste a ich výchova k ak-
tívnemu občianstvu. Koncepcia sa bude napĺňať prostred-
níctvom tvorby ročných akčných plánov v oblasti rozvoja 
práce s mládežou; 

- že sa nebudú rozširovať sobášne miesta o ďalšie alternatí-
vy, keď okrem obradnej siene na mestskom úrade budú 
môcť Trenčania uzavrieť manželský zväzok v Delovej Baš-
te, Barborinom paláci, na hradnom nádvorí Trenčianskeho 
hradu a v priestoroch hotela Elizabeth; 

- výpožičku troch pozemkov na sídlisku Noviny pre spoloč-
nosť HOSS CORP, a.s. Trenčín za účelom vybudovania a 
prevádzkovania športovo-relaxačného areálu, golfového 
areálu a verejného parkoviska. Predpokladaný rozsah in-
vestície  je minimálne 1 milión eúr, pričom investícia do 
športovo-relaxačného areálu a verejného parkoviska bude 
vo výške minimálne 100 tisíc eúr. 
www.trencin.sk 11.02.2013 
pomocná evidencia 61/1/2013 
 
Trenčiansky samosprávny kraj sa  v  dňoch 7. – 10. febru-

ára 2013 zúčastnil 22. ročníka medzinárodného veľtrhu ces-
tovného ruchu „Holiday World“ v areáli holešovického vý-
staviska Praha.  Veľtrh prebiehal súčasne s 18. ročníkom veľ-
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trhu „Golf Show“ a 7. ročníkom „Top Gastro  & Hotel“. 
Oficiálnym partnerom tohto ročníka bolo mesto Praha. 

Vo vlastnej expozícii  prezento-
val Trenčiansky kraj viaceré mestá, 
zariadenia a organizácie z regiónu 
ponúkajúce kvalitné služby, kultúrne 
atraktivity a oddych. Predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH pri-
vítal osobne v expozícii viacerých 
vzácnych hostí – veľvyslanca Slo-

venskej republiky v Českej republike Petra Brňa, ministra pre 
miestny rozvoj Českej republiky 
Kamila Jankovského, ktorý záro-
veň prevzal záštitu nad veľtrhom,  
a ministra poľnohospodárstva Čes-
kej republiky Petra Bendla.  Náv-
števníci prejavili najväčší záujem 
najmä o možnosti pobytov v našich 
regionálnych kúpeľoch -  Nimnica, 
Bojnice, Trenčianske Teplice,  ti-
pov na rodinné výlety a cyklotrasy, návštev hradov a zám-kov. 
Veľkú pozornosť upútal  kalendár Trenčianskeho samo-
správneho kraja pre rok 2013 venovaný architektovi Dušanovi 

Samovi Jurkovičovi – zakladateľo-
vi modernej slovenskej architektú-
ry.  Kalendár bol vydaný pri príleži-
tosti 145. výročia  jeho narodenia 
a prezentoval fotografie jeho archi-
tektonickej tvorby na Slovensku 
i v Čechách.  

Tento rok prilákal veľtrh takmer 
34 tisíc návštevníkov a celkom 894 
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vystavovateľov a zastúpených bolo 46 krajín sveta. To, že sa 
nám darí predstaviť  Trenčiansky samosprávny kraj a jeho  tu-
ristický potenciál na patričnej odbornej úrovni v medziná-
rodnej konkurencii potvrdzuje i fakt, že  už niekoľko rokov 
máme stálych návštevníkov v návšteve expozície, ktorí  sa  s  
obľubou vracajú a vyhľadávajú hodnotné propagačné materiá-
ly kraja. 

www.tsk.sk 14. februára 2013 
pomocná evidencia 64/1/2013 
 
Dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity 

Trenčín - Juh stretli občania so zámerom založiť „Občianske 
združenie Priateľov zvierat a prírody“ pre realizáciu ich 
záujmov. Skupina ľudí rovnakého zmýšľania a vzťahu 
k zvieratám a k prírode sa rozhodla svoje záujmy zastrešiť in-
štitúciou, ktorá by umožnila spojiť ich aktivity a rozšíriť prí-
padnú spoluprácu s inými subjektmi s podobným zameraním. 
Iniciatíva vzišla zo skupiny pravidelne sa stretávajúcich maji-
teľov psov, s predstavou rozšíriť ich rady o majiteľov ostat-
ných domácich miláčikov a milovníkov prírody.  

Na Ustanovujúcom valnom zhromaždení „Občianskeho 
združenia Priateľov zvierat a prírody“ podpísalo prihlášky               
22 občanov a mnoho ďalších prejavilo svoj záujem žiadosťou 
o zaslanie prihlášok. Súčasne bolo zvolené vedenie združenia 
– predseda Katarína Nemčeková, podpredseda Ing. Ľubo-
mír Brezovský. Podľa stanov združenia členom združenia sa 
môže stať každý občan alebo združenie občanov s podobnými 
záujmami. Cieľom združenia je podporovať chov domácich 
zvierat a spoločenských plemien psov, prispievať aj 
k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných 
bariér medzi obyvateľmi...  

Hlavnou úlohou združenia Občianskeho združenia Priate-
ľov zvierat a prírody: 
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- je aktívna osveta o chove domácich zvierat, ako aj spoluna-
žívanie s ostatnými spoluobčanmi, 

- oboznamovať záujemcov o druhoch a vhodnosti chovu do-
mácich zvierat, 

- spolupracovať so školami a v rámci výučby prírodopisu,  
- oboznamovať deti s povahou a poslaním chovu psov 

a ostatných domácich zvierat,  
- poskytovať odborné prednášky o chove domácich zvierat 

s poradenskou službou,  
- zastupovať záujmy chovateľov domácich zvierat na verej-

nosti, poradenstva vo sfére legislatívy,  
- organizovať kultúrno-spoločenské akcie a turistické aktivi-

ty,  
- pomáhať a chrániť nájdené zvieratá a v tomto zmysle spo-

lupracovať s ostatnými združeniami poskytujúcimi pomoc 
nájdeným a týraným zvieratám,  

- podporovať návrhy na spravodlivú úpravu legislatívy týka-
júcej sa chovu domácich zvierat, 

- podporiť žiadosť o vyhradenie priestoru pre Cintorín do-
mácich zvierat v katastrálnom území mesta Trenčín. 
Občianske združenie Priateľov zvierat a prírody bude pra-

videlne prostredníctvom webovej stránky informovať o svojej 
činnosti verejnosť, čo určite prispeje k hlbšiemu porozumeniu 
a vzájomnému rešpektu obyvateľov mesta.  

príspevok Jána Babiča 
pomocná evidencia 77/1/2013 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

uskutočnilo dňa 25.februára 2013 na svojom 22. zasadnutí v 
tomto funkčnom období. 

V rámci majetkových prevodov poslanci schválili:  
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- zverenie majetku z ukončených investičných akcií do sprá-
vy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V Správe ciest Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa 
zverený majetok na-
výšil o 5 rekonštruo-
vaných a modernizo-
vaných úsekov ciest 
z eurofondov. Re-
konštrukciou 66,5 
km ciest sa tak maje-
tok Správy ciest 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja navýšil o 13, 1 milióna eúr.  

- navýšili hodnotu majetku Verejnej knižnice Michala Rešet-
ku o zrekonštruovanú budovu na Jaselskej ulici v Trenčíne 
a majetok Športového gymnázia v Trenčíne sa rozšíril o re-
konštruovanú kotolňu školského internátu.  

- prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku Strediska Slo-
venskej správy ciest Púchov do Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

- po trinástich neúspešných ponukových konaniach sa poda-
rilo predať jedinému záujemcovi aj prebytočný nehnuteľný 
majetok v katastrálnom území Valaská Belá, ktorý je v 
správe CSS Nitrianske Pravno; 

- a predaj prebytočného nehnuteľného majetku v obci Lúka 
firme Coca Cola. 
Regionálny parlament potom schválil: 

1) návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ško-
lu prírody v Kľačne k 30. júnu 2013.  

2) dodatky k Organizačným poriadkom piatich stredných škôl, 
ktoré nimi prispôsobili svoje počty zamestnancov ku klesa-
júcemu počtu žiakov;  
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3) realizáciu a spolufinancovanie ďalších nových europrojek-
tov. V rámci Regionálneho operačného programu ide o: 
-   rekonštrukciu štyroch úsekov ciest: od hranice Žilinské-

ho samosprávneho kraja do obce Nitrianske Pravno,  
-  Krásno – Turčianky, Nové Mesto nad Váhom – Stará 

Turá  
-  Veľké Uherce – Skýcov.  

4) k modernizácii vzdelávania v stredných školách by malo 
prispieť 16 nových projektov v rámci Operačného progra-
mu „Vzdelávanie“.  

5) v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenskej republiky – Českej republiky ide o tri projekty z 
oblasti kultúry:  
-  na krídlach krídloviek (RKC Prievidza);  
-  oživenie tradičných remesiel (Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici);  
-  oživenie tradičných remesiel (Hornonitrianske múzeum v 

Prievidzi);  
- posledným projektom je žiadosť o grant na činnosť Euro-

pe Direct centra v Trenčíne na roky 2013 – 2017. 
6) Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou oblastnou štátnou 

administráciou na Ukrajine a Trenčianskym samosprávnym 
krajom.  

Poslanci vzali na vedomie: 
- informatívnu správu o spolupráci Trenčianskeho samo-

správneho kraja s ďalšími šiestimi regiónmi v zahraničí;  
- informatívnu správu o činnosti Zastúpenia Trenčianske-

ho samosprávneho kraja v Bruseli; 
- informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu a prijatých opatreniach v oblasti čer-
pania štátnej dotácie na regionálnu autobusovú dopravu;  
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- Správu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-
neho kraja o výsledkoch kontrolnej činnosti za druhý 
polrok 2012; 

- Správu o vybavovaní sťažností a petícií v Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja v druhom polroku 2012; 

www.tsk.sk 25. februára 2013 
pomocná evidencia 85/1/2013 
 
Dňom 1. marca 2013 vyhlásili mladí filantropi 9. ročník 

grantového kola pod názvom „Daj to!“, ktoré sa stalo výzvou 
pre originálne nápady mladých ľudí, neformálnych skupín vo 
veku od 15 do 30 rokov. O sumu 200 eúr sa mohli uchádzať 
projekty zamerané na oblasť voľného času detí a mládeže, kul-
túru, šport, aktivity detí detských domovov, ale aj na nápady 
z oblasti ochrany životného prostredia. Podmienkou je realizá-
cia projektov od 1. mája do 31 júla 2013. Projekty sa prijímali 
od 1. marca 2013 s tým, že každý záujemca bol povinný svoj 
zámer osobne odkonzultovať v Trenčianskej nadácii. 

Info Trenčín 01.03.2013 
pomocná evidencia 102/1/2013 
 
Na slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov 7. roč-

níka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 o najlepšiu 
kroniku, monografiu obce a mesta a publikáciu o kultúrnom 
dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrno-informačný materiál, 
zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, 
textov ľudových piesní a slovník nárečia, ktorá bola venovaná 
pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka a ktoré sa uskutočnilo 
dňa 21. 3. 2013 v priestoroch Slovenského národného múzea 
v Martine na Malej Hore 2. 

Do 7. ročníka Slovenskej kroniky 2012 súťažiaci prihlásili 
215 súťažných materiálov, čo je (t. j. 103,9 % v porovnaní 
s predchádzajúcim ročníkom). Hodnotiace práce hodnotili šty-
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ri subkomisie. Návrhy na celkové poradie v jednotlivých kate-
góriách a udelenie Cien Ladislava Jasenáka uzavrela na zákla-
de výstupov zo subkomisií na svojom záverečnom zasadaní 
odborná porota.  

Na vyhlásenie výsledkov, vyhodnotenie súťaže a odovzdá-
vanie ocenení víťazom boli pozvaní kronikári a autori súťaž-
ných publikácií, zástupcovia vydavateľov monografií miest 
a obcí, publikácií o kultúrnom dedičstve, kultúrnohistorických 
a kultúrno-turistických materiálov či zbierok ľudovej sloves-
nosti, textov piesní a nárečových slovníkov, ako aj ďalší záu-
jemcovia, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie či vydanie súťažného 
materiálu. 

Prekvapujúco subkomisia rozhodla v kategórii krajských 
miest, že prvé miesto získala Kronika Mesta Trenčín za 
kronikársky zápis za rok 2011, ktorú napísal kronikár Mgr. 
Jozef Čery, vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej 
dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z tlače a podobne. 
Na druhom mieste sa umiestnila Kronika mesta Nitra za kro-
nikársky zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej a 
audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, do-
kumentov, pozvánok, bulletinov a ďalších tlačovín týkajúcich 
sa udalostí v meste a činnosti jeho samosprávy. 

www.slovenskakronika 2012.sk 23.03.2013 
pomocná evidencia 124/1/2013 
 

Pri príležitosti Dňa 
učiteľov odovzdali 26. 
marca 2013 v obradnej 
sieni Mestského úradu 
ocenenie primátora Mesta 
Trenčín 12 pedagógom z 
trenčianskych materských 
a základných škôl, ktoré  
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si vyznamenaní učitelia prevzali z rúk predsedu Komisie škol-
stva pri Mestskom zastupiteľstve doc. Ing. Ota Barboráka, 
CSc. za asistencie vedúceho útvaru školstva Mestského úradu 
Mgr. Jozefa Baláža.  

Ocenenie prevzali: 
- Nadežda Gajdošová, Základná škola, Veľkomoravská ul, 
- Jela Gestingerová, Materská škola, Šafárikova ul,  
- Zuzana Ivanovičová,  Základná škola, Bezručova ul.,  
- Adriana Jakušová, Materská škola Šmidkeho ul.,  
- Jarmila Juchová, Materská škola Kubranská ul.,  
- Miroslava Kaliňáková, Základná škola Dlhé Hony,  
- Ľubica Kotlebová, Základná umelecká škola K. Pádivého,  
- Anna Krumlová, Materská škola Šafárikova ul.,  
- Jarmila Kvasnicová, Základná škola Východná ul.,  
- Gabriela Martausová, Materská škola Švermova ul.,  
- Jana Prnová, Základná škola, Ul. Na dolinách, 
- Alena Suchomelová, Základná škola, L. Novomeského. 

Dňa 25. marca 2013 odovzdal Malú medailu sv. Gorazda 
vedúcej Školského klubu Sedmička na Základnej škole Ho-
džova ul. Dagmar Pádivej minister školstva Slovenskej re-
publiky v Bratislave doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhDr. 

V návrhu na ocenenie bola zvýraznená spoľahlivá odborná 
práca ocenených v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov i detí 
predškolského veku. Darí sa im úspešne rozvíjať spoluprácu 
školy a rodičov, repre-
zentovať svoje školy 
i mesto Trenčín na rôz-
nych súťažiach. Rodičia 
i deti oceňujú ich priateľ-
skosť a ústretovosť, ve-
denie škôl ochotu vzde-
lávať sa, tvoriť a podpo-
rovať tvorivosť a talent 
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u detí. Poďakovanie a ocenenie si zaslúžia aj za trpezlivosť pri 
menej nadaných deťoch a za pedagogickú profesionalitu. 
www.trencin.sk 04.04.2013  
pomocná evidencia 146/1/2013 
 

Mladí ľudia v Trenčíne môžu od mesiaca apríl tohto roku 
využívať služby novovzniknutého Fóra akčnej mládeže. Prvé 
zasadnutie členov a hostí fóra sa uskutočnilo 4. apríla 2013.  

Členovia predstavili fórum, jeho ciele, plány a program po-
zvaným hosťom a oficiálne tak začali jeho činnosť. Hlavným 
poslaním fóra je spájanie organizácií pracujúcich s mládežou 
do jednotnej platformy s priamym kontaktom na Mesto Tren-
čín a poskytnúť im tak väčšiu podporu pre ich aktivity. Fórum 
je neustále otvorené pre nových členov.  

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 223/1/2013 

 
Dňa 10. apríla 2013 si mesto Trenčín pripomenulo 68. vý-

ročie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pamätníku 
umučených na Brezine. Podľa programu zúčastnené delegácie 
štátnych, samosprávnych orgánov, spoločenských organizácií 
a detí zo základných položili k pamätníku vence vďaky. Po 

hymne Slovenskej republiky boli prednesené 
slávnostné prejavy 

Pietny akt otvorila prednesením básne štu-
dentka Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Zuzka Filová. Ako 
prvý vystúpil so slávnost-

ným príhovorom viceprimátor mesta Trenčín 
JUDr. Rastislav Kudla, ktorý povedal 
možno si niekto myslí, že sa netreba vracať 
k tejto udalosti, lebo je všetko vyriešené – 
obete majú svoje pamätníky a pomníky, každý rok sa tam do-

Zuzka Filová 

JUDr. Rastislav Kudla 
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stavia verejní činitelia s kvetmi a vencami, odznejú prejavy 
oceňujúce hrdinstvo padlých. Vojna je však podľa neho pojem 
hroziaci v každom období. „Striehne na zlyhania jednotlivcov, 
ich charakterov a princípov ľudskosti. Ustrážme si preto svoju 
slobodu a myslime na svoju budúcnosť. K tomu nás vedú hla-
sy mŕtvych, ktorí našli pokoj na tomto mieste.“  

Na jeho príhovor nadviazal poslanec 
Národnej rady Ing. Jaroslav Baška, ktorý 
povedal, že pamiatka na umučených na 
Brezine i na sovietskych a rumunských 
vojakov, ktorí padli pri bojoch o Trenčín 
nás nabáda, aby sme na ich tragickú smrť 
nikdy nezabudli, pričom vyzdvihol aj od-

vahu vojenských veteránov. Je našou morálnou povinnos-ťou 
chrániť ciele a ideály, za ktoré vojnoví veteráni bojovali a za 
ktoré mnohí jednotlivci položili svoje životy.  

Ako posledný vystúpil predseda Mestskej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických bojov-
níkov Ing. Miroslav Ondráš, ktorý za-
stúpil hlasovo indisponovaného Štefana 
Štefloviča. V príhovore povedal, že dru-
há svetová vojna vyvolaná hitlerovským 
Nemeckom bola v histórii ľudstva naj-
hroznejšou a najkrvavejšou vojnou. Pod-
ľa jeho slov po bleskovom útoku oslobodzovacích armád 10. 
apríla 1945 Nemci ešte stačili vyhodiť do povetria dva mosty 
cez rieku Váh a v ostreľovaní mesta z druhej strany Váhu po-
kračovali ešte dvadsať dní. Boje na území vtedajšieho okresu 
Trenčín si vyžiadali 1380 padlých vojakov rumunskej armády, 
viac ako 1250 vojakov Červenej armády a zahynulo aj viac 
ako 170 civilných občanov.   

Ing. Jaroslav Baška 
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Dva týždne po skončení vojny sa na druhom konci Breziny 
našlo sedem hromadných hrobov a v nich 69 tiel mužov 
a žien. Nemci ich aj za pomoci Hlinkových gárd mučili 

v budovách terajšieho 
krajského súdu a poboč-
ky Slovenského štatis-
tického úradu od októb-
ra 1944 do apríla 1945. 
Po exhumácii 43 z nich 
identifikovali. Najmladší 
mal iba 19 rokov.  

Oslavy zorganizovali 
mesto Trenčín, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
a Jednota dôchodcov na Slovensku.  

www.trencin.sk 12.04.2013 
pomocná evidencia 172/1/2013 
 
V priestoroch historickej budovy Slovenského národného 

divadla v Bratislave odovzdali dňa 11. apríla 2013 Ladislavo-
vi Farkašovi z Trenčína ocenenie „Zlatý záchranársky kríž“ 

v kategórii Zá-
chranársky čin 
laickej verejnosti. 
Ocenenie mu bo-
lo odovzdané za 
záchranu 20-me-
sačného chlapče-
ka, ktorého po 
nešťastnom páde 
z preliezok do 

suda predýchavaním a masážou srdiečka priviedol späť 
k životu. Na ocenenie ho nominovala MUDr. Anna Smieško-
vá (chlapčekova babička). Poslaním projektu „Zlatý záchra-
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nársky kríž“ je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne 
zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, vojakov, policajtov 
a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobro-
voľníkov aj profesionálov, rovnako ako obetavé činy prvej 
pomoci laikov – detí aj dospelých.  

Info Trenčín 03.05.2013  
pomocná evidencia 223/1/2013 
 
Mestskí poslanci na svojom zasadnutí Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne dňa 18. apríla 2013 odsúhlasili zámer vy-
hlásiť verejné obstarávanie na nákup nového výstroja v pred-
pokladanej výške 22 768 eúr. 

„Príslušníci Mestskej polície majú nárok na pravidelnú 
výmenu opotrebovaného výstroja a pracovných prostriedkov. 
Na základe výsledku verejného obstarávania sa uzatvorí rám-
cová dohoda,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová. Počet 
mestských policajtov je momentálne 40, novú uniformu do-
stane každý z nich. 

V Trenčíne ešte pred štyrmi rokmi zamestnávala mestská 
polícia 64 ľudí. Na začiatku minulého roka to bolo už len 42 
príslušníkov a na konci ich však bolo o dvoch menej. Hoci po-
čet mestských policajtov klesá každým rokom, záujem o túto 
prácu pretrváva. Svedčí o tom aj to, že ku koncu roka 2012 
evidovala trenčianska mestská polícia 54 žiadostí o prijatie do 
zamestnania. 

www.sme.sk 22.04.2013  
pomocná evidencia 182/1/2013 
 
Poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne viedli ako 

zamestnancov mesta, čo je podľa zákona nezlučiteľné s prácou 
poslanca. Túto skutočnosť predniesla hlavná kontrolórka mes-
ta Ing. Libuša Zigová na jeho zasadnutí dňa 18. apríla 2013. 
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K tomuto problému sa vyjadrí mandátna komisia mestského 
zastupiteľstva. 

Traja poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne, vicep-
rimátor JUDr. Rastislav Kudla, Bc. Tomáš Vaňo a Patrik 
Burian mali s Mestom Trenčín uzavreté dohody o pracovnej 
činnosti, čím by im mal zaniknúť poslanecký mandát.  Funk-
cia poslanca je totiž  podľa zákona nezlučiteľná s pozíciou 
zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený. 

Menovaní poslanci sa totiž zúčastňovali slávnostného víta-
nia detí organizovaných mestom. „My si ctíme zákon, takže 
pokiaľ došlo k jeho porušeniu, tak to samozrejme rešpektuje-
me,“ vysvetlil Bc. Tomáš Vaňo. Postihnutá by, ale podľa neho 

mala byť i druhá stra-
na, teda kompetentný 
úradník, ktorý nám 
dal takúto zmluvu 
podpísať či tento bu-
de taktiež niesť za 
svoje konanie zodpo-
vednosť. Vybrali nás 
ako troch najmladších 

poslancov, ktorí majú rétorické vystupovanie, aby sme išli ví-
tať deti do života, tak sme dohodu podpísali v dobrej vôli,“ 
vysvetlil Bc. Tomáš Vaňo. 

Súčasný viceprimátor JUDr. Rastislav Kudla má na zmluvu 
vyhranený názor, hovorí, že, „samotný výklad zákonníka prá-
ce hovorí o tom, že logicky z tejto dohody nevzniká pracovný 
pomer.“ Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka celá táto 
záležitosť vyplynula  z kontroly, o ktorú požiadal mestské za-
stupiteľstvo poslanec Ing. Róbert Lifka. Primátor ďalej uvie-
dol, že o výsledku kontroly ho informovala hlavná kontrolór-
ka, že minulý rok 2012 podpísali traja mestskí poslanci doho-
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du o pracovnej činnosti s mestom Trenčín počas výkonu pos-
laneckého mandátu, a preto ide o veľký problém. 

Primátor konštatoval, že k tomuto  problému sa musí vyjad-
riť mestské zastupiteľstvo prostredníctvom mandátnej komi-
sie, ktorú by si malo samo zriadiť. O strate mandátov poslan-
cov by preto malo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo v mesiac 
máj, na ktorom mandátová komisia môže skonštatovať to, že 
nedošlo k porušeniu zákona a navrhnú či spomínaní traja pos-
lanci môžu vykonávať funkciu poslanca. 

www.sme.sk 24.04.2013  
pomocná evidencia 203/1/2013  
 
Schválené uznesenie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Trenčín na opravu ciest 
o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Richard Rybníček vetoval. 
Svoje konanie odôvodnil tým, že zákon ukladá povinnosť ná-
vrh na zmenu v rozpočte vopred zverejniť. Jedná sa o to, že 
každá zásadná zmena rozpočtu musí visieť minimálne 15 dní 
na úradnej tabuli mesta, aby boli občania Trenčína informova-
ní. Tento názor potvrdili aj predstavitelia Združenia miest a 
obcí Slovenska. Mestskí poslanci však rozhodnutie primátora 
neschvaľujú a upozorňujú na havarijnú situáciu na cestách a 
potrebu okamžitého riešenia. 

„Rozhodnutie je v poriadku a v súlade so zákonmi. Zhodli 
sa na ňom všetci poslanci zastupiteľstva. Je absurdné, aby sa 
opravy ciest po zime uskutočnili na jeseň,“ povedal poslanec 
PaedDr. Daniel Beníček. 

Akútnu situáciu však podľa právnika Pavla Nechalu z 
Transparency Internacional zákon nepripúšťa. Zároveň dodal, 
že „neexistuje výnimka, ktorá by umožňovala nedodržať leho-
tu 15 dní na zverejnenie návrhu nariadenia. Primátor teda po-
stupoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Primátor 
má v úmysle návrh, čo najrýchlejšie schváliť. 
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„Od prvej chvíle sa primátor stotožňuje s názorom poslan-
cov, že je nutné zvýšiť rozpočet na opravu výtlkov, preto zvo-
lal rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva na najbližší možný 
termín, kde bude predložený tento návrh a predpokladá sa, že 
bude schválený. Oprava výtlkov v meste prebieha plynulo a 
rozpočtom je krytá do konca mája 2013. 

www.sme.sk 30.04.2013 
pomocná evidencia 212/1/2013 
 
Primátor Mgr. Richard Rybníček informoval poslancov 

o začatom vyšetrovaní vo veci podozrenia z trestného činu 
zneužitia právomoci verejného činiteľa a podvodu. „Je to za-
tiaľ len začiatok vyšetrovania vo veci, ešte nikto nie je kon-
krétne obvinený. Do dnešného dňa bolo vypočutých 32 sved-
kov. K celému procesu bol prizvaný aj špecialista na audit,“ 
uviedol Mgr. Richard Rybníček.  Vyšetrovanie skúma viaceré 
objednávky a vystavené faktúry, kedy napríklad pri kosení ne-
boli objednané práce kryté rozpočtom. Preverujú sa aj verejné 

obstarávanie v súvislosti s 
rekonštrukciou dvoch kot-
lov, keď tesne pred kon-
com funkčného obdobia 
boli podpísané dva dodat-
ky, ktorými bola pôvodne 
vysúťažená suma navýšená 
o jeden milión eúr.  Vyšet-
rovanie dozoruje Krajská 
prokuratúra v Trenčíne.  

„Žiaľ, dňa 1. apríla 2013 bol vymenený vyšetrovateľ, ktorý 
potrebuje ďalší čas na naštudovanie celého spisu. Krajská pro-
kuratúra v Trenčíne ma ubezpečila, že jej dozorovanie je veľ-
mi dôsledné a pri posledných vypočutiach svedkov bol osobne 
prítomný aj prokurátor. V tejto chvíli nám nič iné nezostáva, 
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len čakať na to či bude vznesené obvinenie,“ skonštatoval 
primátor.  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rokovalo aj o prenájme 
priestorov Zimného štadióna Pavla Demitru pre Hokejový 
klub Dukla Trenčín, a.s. za tých istých podmienok, ako 
v minulej sezóne. Ešte pred hlasovaním upozornil poslanec 
JUDr. Ján Kanaba na fakt, že klub dlhuje rôznym subjektom 
spolu takmer 500 tisíc eúr. „Dokonca 17. apríla 2013 dokonca 
prebiehala dražba, na ktorej exekútor predával veľkoplošnú 
obrazovku kvôli tomu, že hokejista Kopecký nedostal vypla-
tenú mzdu a dal návrh na vykonanie exekúcie. Klub dlhuje 
napríklad aj bývalému trénerovi Gregorovi, bývalým 
i súčasným hráčom a je riziko, že Dukla nezačne na jeseň ex-
traligu,“ konštatoval JUDr. Ján Kanaba. Zároveň predložil po-
zmeňovací návrh, aby bol do zmluvy doplnený dôvod na od-
stúpenie od nej v prípade, ak v sezóne 2013/2014 seniorské 
družstvo nenastúpi do extraligovej súťaže. Jeho návrh podporil 
primátor i hlavná kontrolórka, ktorá zdôraznila, že mestské za-
stupiteľstvo musí zo zákona ochraňovať majetok mesta. Pri 
hlasovaní však návrh JUDr. Jána Kanabu nezískal dostatočnú 
podporu poslancov, a tak mestské zastupiteľstvo schválilo 
prenájom ľadovej plochy, striedačiek, šatní, tribún, sociálnych 
a rehabilitačných priestorov a sky boxov na Zimnom štadióne 
Pavla Demitru pre Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s. na dobu 
určitú od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 za celkové nájom-
né vo výške 1 euro za celé obdobie trvania zmluvy bez ohľadu 
na to či trenčianski hokejisti nastúpia do extraligovej súťaže 
alebo nie. 

Poslanci mestského zastupiteľstva dali zelenú aj vyhláseniu 
viacerých verejných obstarávaní. Jedno z nich, konkrétne na 
rozšírenie cintorína pod Juhom. Predpokladaná hodnota zá-
kazky je maximálne 329.166 eúr. Realizáciou tejto investičnej 
akcie sa aspoň na 10 rokov vyrieši akútny problém s nedos-
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tatkom hrobových miest. V najbližšom čase mesto vyhlási aj 
verejnú súťaž na vybudovanie mestskej komunikácie na ulici 
Zelnica, kde je dnes len nespevnený ujazdený povrch. Súťažiť 
sa bude aj zhotoviteľ chodníka a priechodu pre chodcov v 
Biskupiciach na Legionárskej ulici, aby sa tu minimalizovalo  
nebezpečenstvo dopravných nehôd. Víťaz ďalšieho verejného 
obstarávania zabezpečí prestrešenie trhoviska pri Družbe. A 
mesto Trenčín vysúťaží aj dodávateľa novej pracovnej výstro-
je pre mestských policajtov, ktorí majú nárok na jej pravidelnú 
obmenu. 

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 223/1/2013 
 
Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mi-

lan Panáček Smer – Sociálna demokracia, Ľudová strana – 
Hnutia za demokratické Slovensko sa dňa 30. apríla 2013 
vzdal svojej funkcie. Ako dôvod uviedol peripetie s rozpočtom 
a skutočnosť, že namiesto dôležitých vecí sa zastupiteľstvo 
venuje naťahovaniu o položky. 

„Ako podpredseda nemôžem predložiť návrh rozpočtu, le-
bo kraj štedro rozdáva prostriedky na niektoré 
služby. Ja sa odmietam podieľať na riadení kraja 
touto formou, a preto sa s účinnosťou od utorka 
30. apríla 2013 vzdávam funkcie podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ povedal 
Ing. Milan Panáček. 

Ing. Milan Panáček bol podpredsedom Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja od začiatku tohto volebného obdobia. Zá-
roveň vykonáva funkciu starostu obce Dohňany v Púchov-
skom okrese a v parlamentných voľbách v roku 2012 bol zvo-
lený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 29.04.2013  
pomocná evidencia 210/1/2013  
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Dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádkového 
klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny. V úvode podujatia zazneli histo-

ricky známe rep-
rodukované slo-
vá hlásateľa 

moskovského 
rozhlasu Jurija 
Levitana, ktoré 

oznamovali 

ukončenie druhej svetovej vojny v Berlíne 
a potom riaditeľ Posádkového klubu v Tren-
číne Stanislav Martinák privítal prítom-
ných, osobitne priamych účastníkov národno-oslobodzo-
vacieho boja plukovníka v.v. Ľudovíta Kaliského a Štefana 
Štefloviča, predsedu Oblastného výboru Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Tomáša Šveca. Slávnostný prejav predniesol 

plukovník vo v.v. Ing. 
Miroslav Ondráš. 
Všetky tieto podujatia sa 
podľa vyhlásenia Orga-
nizácie spojených náro-
dov má sa niesť úcta 
všetkých obetiach vojny. 
Druhá svetová vojna sa 
začala 1. septembra 

1939 napadnutím Poľska hitlerovským Nemeckom a armádou 
Slovenského štátu. Potom si Nemecko vojensky podrobilo štá-
ty takmer celej Európy. V roku 1941 Nemecko so svojimi sa-

plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš 
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telitnými štátmi napadli Sovietsky zväz a Japonci napadli 
USA. V prvých dňoch vojny dosahovali agresori veľmi dobré 
výsledky na všetkých frontoch až do ich porážky pri Moskve 
a Stalingrade, ktoré znamenali obrat vo vojne. Západné štáty 
obmedzili svoju podporu nemeckým agresorom a samé sa vo-
jensky zapojili do protiofenzívy vylodením sa v Normandii 
a vylodením sa na Sicílii. Potom oba prúdy východný 
i západný sa stretli na Labe a tak 7. mája 1945 bola podpísaná 
v sídle s západných armád v Remeši kapitulácia Nemecka, 
ktorú podpísalo okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo 
osem generálov západných armád. Následne bola podpísaná 
kapitulácia aj v sídle sovietskych vojsk v Berlíne dňa 8. mája 
1945. Toľko história. 

Na záver podujatia zavesil predseda Oblastného výboru 
Zväzu protifašistických bojovníkov Tomáš Švec kvetinový tuf 
k pamätnej doske umiestnenej na budove Posádkového klubu 
v Trenčíne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 238/1/2013  
 
Dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po ôs-

mykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti cestovného 
ruchu. Trenčiansky samosprávny kraj sa spolu so 40 európ-
skymi regiónmi zúčastnil podujatia „Deň otvorených dverí 
v inštitúciách Európskej únie“.  

Tento rok expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
pútal pozornosť návštevníkov atraktívnymi propagačnými ma-
teriálmi o kúpeľoch Bojnice, Trenčianske Teplice a Nimnica. 
Popri kúpeľnej tradícií sme predstavili belgickej a najmä me-
dzinárodnej verejnosti hrady a zámky v kraji, špeciálne Tren-
čiansky hrad, Čachtice a Bojnický zámok.  
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Nezabudli sme ani na mladších návštevníkov a zvedavých 
cestovateľov, na ktorých čakala súťaž „Nájdi na mape kra-
ja....“ s výhrou ako napr. perá, prívesky na kľúče, diáre, plagá-
ty, samolepky, tričká, tašky, šálky, pexeso, puzzle. Propagačné 
materiály v stánku kraja skvele dopĺňal video dokument 

o krásach 
a tradí-

ciách hor-
nej Nitry. 

Aj ten-
to rok boli 

v expo-
zícii 

Trenčianskeho samosprávneho kraja návštevníkov zo všetkých 
kútov sveta. Čínski návštevníci sa zaujímali o históriu 
a prírodné atrakcie v kraji, nemeckí, španielski, talianski 
a belgickí návštevníci sa zaujímali o slovenské kúpele.  

Odhaduje sa, že tohto ročníka „Dňa otvorených dverí“ sa 
zúčastnilo približne 2500 až 3000 návštevníkov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 241/1/2013 
 
Jedným so zaujímavých bodov zasadnutia mimoriadneho 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10. mája 2013 bolo 
prerokovanie odobratia poslaneckého mandátu trom jeho pos-
lancom - Bc. Tomášovi Vaňovi, JUDr. Rastislavovi Kudlovi 
a Patrikovi Burianovi pre uzavreté dohody s Mestom Trenčín 
na akcie zboru pre obèianske záležitosti. Poslanci v hlasovaní 
rozhodli o neodobratí mandátov týchto poslancov. Primátor 
Mgr. Richard Rybníček túto skutočnosť charakterizoval, že 
mestské zastupiteľstvo pracuje ďalej s dvadsiatimi piatimi 
poslancami a čo bude ďalej po podanej žalobe podanej ná-
hradníkom Kamilom Bystrickým sa rozhodne na súde. 
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Trenčianske noviny 13.05.2013 
pomocná evidencia 254/1/2013, 257/1/2013 
 
Počet obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja kle-

sol medziročne o 1.027 obyvateľov. Ku koncu minulého roku 
žilo v Trenčianskeho samosprávneho kraja  593.159 obyvate-
ľov, čo bolo 11 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska. 
Informoval riaditeľ Štatistického úradu Slovenskej republiky v 
Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. 

V uplynulom roku 2012 sa v kraji narodilo 5.145 živých 
detí, na 1000 obyvateľov tak pripadlo 8,67 živonarodených 
detí. Viac ako 66 % detí sa narodilo v manželstvách. Priemer-
ný vek rodičky bol 29,8 roka. Najviac, 1.782 detí sa narodilo 
matkám vo vekovej skupine 25 - 29 rokov. Tri deti sa narodili 
matkám mladším ako 14 rokov, šesť detí sa narodilo matkám 
vo vekovej skupine 45 - 49 rokov. 

V roku 2012 zomrelo 5.771 obyvateľov Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, viac ako polovicu zomrelých (51,9 %) 
tvorili muži. Priemerný vek zomrelých mužov bol 69,17 ro-
kov. Priemerný vek zomrelých žien bol najvyšší spomedzi 
všetkých krajov Slovenskej republiky 77,91 rokov. Najviac 
zomrelo na choroby obehovej sústavy 3.111 obyvateľov, dru-
hou najčastejšou príčinou úmrtia boli nádory 1.344 osôb. Na 
choroby dýchacej sústavy zomrelo 345 obyvateľov, na von-
kajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (ako sú napr. dopravné 
nehody, náhodné utopenie a topenie, pády a ďalšie príhody) 
zomrelo 314 obyvateľov. 

Migračným pohybom Trenčiansky samosprávny kraj v mi-
nulom roku 2012 „stratil“ 401 obyvateľov, pretože z kraja sa 
vysťahovalo 2.563 obyvateľov, ale prisťahovalo sa iba 2.162 
obyvateľov.  

Do manželstva v roku 2012 vstúpilo 2.722 párov, priemer-
ný vek ženícha bol 33 rokov, priemerný vek nevesty 29,8 ro-
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kov. Súdy rozviedli 1.171 manželstiev. Na 100 sobášov pri-
padlo 43 rozvodov. Rozvedené manželstvo trvalo v priemere 
15,8 rokov. Muži sa rozvádzali v priemere ako 42,3 roční, že-
ny 39,5 ročné. 

www.sme.sk 16.05.2013 
pomocná evidencia 257/1/2013  
 
Dòa 17. mája 2013 bol na výstavisku Expo Trenčín otvore-

ný 2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej republiky 
a Českej republiky pod názvom  „Región Tour 2013“ pod zá-

štitou Ministerstva do-
pravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky 
a pod garanciou Českej 
centrály cestovného ru-
chu „Czech Tourism“, 
ktorých  hlavnými part-
nermi boli Trenčiansky 

samosprávny kraj a Zlínsky kraj. V tom is-
tom čase a na tom istom mieste sa konal             
1. ročník výstavy „Torty a svet peèenia“, 
ktorej organizátorom bola Katarína Mas-
lišová a garantom Slovenský zväz kuchárov 
a cukrárov.  

V úvodnom slove predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH po-
zdravil všetkých návštevníkov a vystavujúcich výstavy. Ocenil 
aktivitu výstaviska Expo Trenčín vo smere prezentácie regió-
nu, prezentácie cestovného ruchu, ktorý je významnou eko-
nomickou komoditou ovplyvňujúca zamestnanosť a hospo-
dársky výsledok kraja. Vyjadril potešenie, že mohol dnes na 
výstave privítať priateľov zo Zlínskeho, Trnavského a Žilin-

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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ského kraja s ktorými má náš Trenčiansky kraj výbornú spolu-
prácu na všetkých úsekoch kultúrneho, spoločenského a špor-
tového života. Na záver vyjadril presvedčenie, že táto výstava 
posunie nás všetkých posunie ďalej. 

Na slová predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja nadviazal hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, ktorý 

poďakoval organizátorom za pozvanie na tú-
to výstavu, v ktorej Zlínsky kraj vystupuje 
ako jeden z partnerov. Konštatoval, že spolu-
práca s Trenčianskym krajom je veľmi živá 
na úrovni inštitúcií, organizácií i medzi funk-
cionármi. Na záver poprial všetkým, ktorí sa 

organizácii výstavy podieľali, aby sa im vložená energia vráti-
la k ich osobnej spokojnosti. 

K návštevníkom výstavy prihovoril rektor Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý 
vysvetlil, prečo sa k ním prihovára. Je to 
preto, lebo cestovný ruch je podmienený, 
celkovým regionálnym rozvojom a rozvoj 
Trenčianskeho kraja je podmienený aj sil-
nou modernou univerzitou. Osobne sa po-
ďakoval predsedovi Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sed-

láčkovi, MPH, že našli cestu spolupráce 
a že nielen cez odborné vedecké konferen-
cie, ale aj cez výstavy pomáhame rozvíja¾ 
náš Trenèiansky kraj. Všetkým návštevní-
kom zaželal príjemný pobyt na výstave.  

Za generálnu centrálu „Czech Tourism“ 
sa k prítomným prihovorila Ing Nora Giom. Vyjadrila radosť 
nad tým, že generálna centrála „Czech Tourism“ bola pri zro-
de výstavy „Región Tour“ a je rada, že česká centrála mohla 
byť aj v ďalšom ročníku. Tento rok si spomíname 20 rokov od 

Stanislav Mišák 

doc. Ing. Jozef Habánik, CSc. 

Ing. Nora Giom 
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rozdelenia spoločného štátu. Zdá sa však, že i keď prešli dve 
desaťročia naše oba štáty sa od seba nevzďaľujú, ale naopak 
stále viac si hľadajú cestu k sebe. K tomu nasvedčuje veľa prí-
kladov – spolupráca televíznych spoločností pri tvorbe spo-
ločných programov, náznaky na vytvorenie spoločnej česko-
slovenskej futbalovej ligy či hokeja. To isté platí aj pre ces-
tovný ruch, že sme sa nevzdialili, ba naopak, že sme si stále 
veľmi blízky, dokazuje aj štatistický údaj z prvého štvrťroka 

2013 o návšte-
ve Slovákov 
v Českej re-
publike, podľa 
ktorého Slová-
ci sa zaradili 
na tretie mies-
to v návštev-
nosti po Ne-
mcoch a Ru-
soch. Vyjadrila 

presvedčenie, že keď táto výstava priláka ďalších návštevní-
kov Slovenska do Čiech.   

Ako posledná sa k prítomným prihovorila 
generálna tajomníčka Slovenského zväzu ku-
chárov a cukrárov Ing. Zuzana Dušeková. 
Táto výstava je veľmi dobrou príležitosťou, 
aby sa na nej prezentovali výrobky našich 
kuchárov a cukrárov. Nevie si predstaviť, aby turistický ruch 
nebol spojený s prácou kuchárov a cukrárov, veď láska pre-
chádza cez žalúdok.  

V závere slávnostného otvorenia bol vyhodnotená súťaž 
„O najlepší podnikateľský zámer“ o odovzdané ocenenia víťa-
zom. ktorého sa zúčastnili študenti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Ocenenia odovzdali – predseda Trenčianskeho 

Ocenení v súťaži „O najlepší podnikateľský zámer“ 

Ing. Zuzana Dušeková 
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samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ 
Krajského centra voľného času PaedDr. Daniel Beníček, riadi-
teľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory Ing. Ján Václav a člen predstavenstva 
Nadácie Advance Investments Jaroslav Štrba. 

Ocenenia získali: 
1) miesto Romana Lišková z Obchodnej akadémie 

v Prievidzi za projekt „baTuláčky“;  
2) miesto Juraj Kožúrik zo Strednej odbornej školy Dubnica 

n/Váhom za projekt „Model signalizačného zariadenia na-
pájaného fotovoltaickým panelom“; 

3) miesto Ondrej Škopek z Gymnázia v Myjave za projekt 
„Rozpoznávanie áut a výpočet rýchlostí“; 
Záver slávnostného otvorenia výstavy Región Tour 2013 

patril vystúpeniu Folklórnemu súboru Vršatec. 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 261/1/2013 
 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa                  

20. mája 2013 poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Portu-
galsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína. 

Veľvyslanecký post v Portugalsku bol neobsadený od kon-
ca augusta roka 2012 po tom, ako zomrel veľvyslanec Jaro-
slav Jarúnek. Od septembra roka 2012 bol poverený vedením 
zastupiteľského úradu v Lisabone Marián Adam. 

www.sme.sk 21.05.2013 
pomocná evidencia 265/1/2013 
 
Poslanci hovoria o bežnej kompetencii primátora, ale záro-

veň priznávajú, že zrušenie povinnosti sobášiť poslancami 
mestského zastupiteľstva schválené na jeho poslednom zasad-
nutí, bolo zdôvodnené vzniknutou situáciou so zrušením pos-
laneckých mandátov troch členov mestského zastupiteľstva. 
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O vzniknutej patovej situácii informovali novinárov sepa-
rátne dve tlačové besedy, ktoré boli organizované primátorom 
Mgr. Richardom Rybníčkom a poslancom Ing. Róbertom 
Lifkom. 

Na tlačovej besede primátora Richarda Rybníčka odznela 
informácia, že poslanci mestského zastupiteľstva sa prijatým 
uznesením na poslednom mimoriadnom zasadnutí zbavili po-
vinnosti sobášiť, a táto kompetencia prešla výlučne na primá-
tora Mgr. Richarda Rybníčka. Ten však toto rozhodnutie veto-
val. O dôvodoch vetovania povedal - „Ja som už na začiatku 
svojho volebného obdobia požiadal poslancov, že nechcem 
sobášiť pre moje vierovyznanie.“ I napriek svojmu presvedče-
niu však v sobotu dňa 18. mája 2013 sobášil a plánuje sobášiť 
až do zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bude 13. júna 
2013. Túto kompetenciu chce riešiť dohodou s poslancami. 
„V tejto chvíli všetkých 25 poslancov podľa uznesenia, ktoré 
platí od roku 2010, môže sobášiť a je to len na dohode mňa 
a poslancov, ako sa rozhodne o určení sobášiacich na zasadnu-
tí zastupiteľstva dňa 13. júni 2013, povedal Mgr. Richard 
Rybníček. 

Hlavným problémom pre primátora je však to, že sa obča-
nia mesta Trenčín stali rukojemníkmi poslancov. „Toto uzne-
senie považujem pre mesto Trenčín za nevýhodné, preto som 
k vetovaniu pristúpil. Mne ako primátorovi tým neublížili, le-
bo to neznamená, že ja za každú cenu nechcem sobášiť kvôli 
viere. Ja sa sobášom nebudem vyhýbať, lebo v konečnom dô-
sledku na to môže doplatiť občan. Nevýhodnosť realizácie 
uznesenia spočíva  v množstve uzavretých sobášov, keď sa be-
rie do úvahy, že minulý rok 2013 bolo  uzavretých 157 sobá-
šov s najväčšou frekvenciou v mesiacoch apríl až september. 
Nie je fyzicky možné, aby jeden človek, prípadne dvaja boli 
schopní zvládať takéto veľké množstvo sobášov, ale je tu rizi-
ko aj z toho dôvodu ochorenia, služobného vzdialenia, pritom 



66 
 

treba brať osobitné želanie snúbencov sobášiť v iné dni,½ do-
dal Mgr. Richard Rybníček. Primátor Mgr. Richard Rybníček 
hovoril o dohode, ktorú mal s poslancami v období nástupu do 
svojej funkcie, kde tvrdil, že by dal prednosť tomu, aby sobá-
šili oni. Členovia zastupiteľstva však toto tvrdenie popierajú. 
Primátor Mgr. Richard Rybníček spomínal aj osobnú pomstu 
poslancov a útok na svoju osobu. „Ja sa priznám, že nepoznám 
taký prípad, že by poslanci pristúpili k sobášom takýmto pri-
mitívnym spôsobom, ako to spravil pán poslanec Ing. Róbert 
Lifka.  

Na tlačovej besede poslanca Ing. Róberta Lifku, ktorý po-
dal návrh na zbavenie poslancov povinnosti vykonávať obra-
dy, je presvedčený, že pre primátora by mala byť česť sobášiť. 
Z histórie je známe to, že richtár  mal aj právo meča, je to 
skrátka česť a styk s občanmi,“ povedal. Vysvetlil konanie 
poslancov pri schválení zrušenia ich povinnosti sobášiť, ktoré 
dal do spojitosti s rozpormi okolo poslaneckých mandátov 
JUDr. Rastislava Kudlu, Bc. Tomáša Vaňa a Patrika Buriana. 
Táto nedoriešená situácia môže skomplikovať rozhodovanie 
v mestskom zastupiteľstve dňa 13. júna 2013. 

Poslanec Ing. Róbert Lifka povedal, že je klamstvom, že 
nechceme vykonávať obrady, keď v súčasnosti sú jedine plat-
né sobáše vykonávané primátorom, ale dotiaľ sa musí vyriešiť 
situácia s mandátmi poslancov. 

Poslanci chcú urýchlene preveriť situáciu s mandátmi. Ako 
tvrdí poslanec Ing. Lifka poslanci podali na prokuratúru preve-
renie platnosti jedného hlasovania, kde boli práve hlasy troch 
poslancov rozhodujúce. Prokuratúra má teda zistiť či toto roz-
hodnutie bude právoplatné. Týmto prokurátor by mal nepria-
mo potvrdiť, alebo vyvrátiť platnosť mandátov. Rozhodnúť by 
mal od 30-tich až do 60-tich dní. 
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„Považujem za správne, aby sme o tejto problematike znova 
rokovali“, povedal Ing. Lifka a zároveň potvrdil, že za svoj 
predošlý návrh je pripravený znovu hlasovať. 

www.sme.sk 21.05.2013  
pomocná evidencia 268/1/2013 
 
Deväťdesiatpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa na sklonku 

prvej svetovej vojny v srbskom Kragujevci, mestečku ležia-
com asi 140 km juhovýchodne od Belehradu vzbúrili sloven-
skí vojaci 71. trenčianskeho pešieho pluku. Hovorilo sa mu aj 
„drotársky“ pluk, pretože jeho mužstvo dopĺňali odvedencami 
z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. 

Delegácie členov Klubu vojenskej histórie Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Tren-
čín, 1. Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v meste Trenčín, profesijných klubov pôsobiacich pri Posád-
kovom klube Trenčín, posádky Trenčín a zamestnanci Posád-
kového klubu Trenčín si dňa 10. júna 2013 položením kvetov 
k pamätníku v Kasárni SNP pripomenuli už 95. výročie kragu-
jevskej vzbury. Na spomienkovom akte boli prítomní aj priami 
účastníci protifašistického boja Ľudovít Kaliský, Pavel Liška 
a Štefan Šteflovič, ktorý položili veniec k pamätníku.  

K účastníkom spomienky sa prihovoril Miroslav Ondráš, 
predseda Klubu vojenskej histórie, pôsobiaceho pri Posádko-
vom klube Trenčín. Okrem iného skonštatoval, že „kragujev-
ská vzbura je vnímaná ako najväčšia medzi tými, ktoré vypuk-
li v rakúsko-uhorskej armáde a jej podnecovateľmi boli práve 
nespokojní slovenskí vojaci. Podnetov na nespokojnosť bolo 
veľa. Velitelia, zväčša Nemci a Maďari, nezaobchádzali s 
mužstvom šetrne. Navrátilcov z Ruska popudzovalo, keď ich 
šikanovali dôstojníci, ktorí vôbec neboli na fronte. Mali za se-
bou mnohé mesiace strádania a namiesto vyslania na štvortýž-
dňovú dovolenku ich posielali opäť do frontových línií v Ta-
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liansku, o ktorých sa dozvedali ešte väčšie hrôzy, aké zažili na 
východnom fronte. Hoci armáda veľmi dbala o to, aby infor-
mácie o situácii neprenikli medzi hladujúce civilné obyvateľ-
stvo, aj tento fakt na konci vojny v roku 1918 prispel k rozpa-
du rakúsko-uhorskej monarchie.“ 

Na jar r. 1918 sa do Kragujevaca vrátilo asi 2.400 sloven-
ských vojakov z ruského zajatia. Z týchto navrátilcov vytvorili 
41. pochodovú formáciu pluku, ktorá mala 10. júna 1918 odísť 
na taliansky front. Únava zo strádania v ruskom zajatí, zo zlé-
ho zaobchádzania a zásobovania potravinami a do toho od-
chod na taliansky front vzbudzovali vo vojakoch odpor voči 
vojne, monarchii a vytvárali výbušnú situáciu. Stačil konflikt 
medzi vojakom Martinom Riljakom z Hornej Maríkovej a 
rotmajstrom Antonom Bednárom, veliteľom izby, po ktorom 
2. júna 1918 vypukla vzbura. Zapojili sa do nej takmer všetci 
vojaci určení odísť na bojisko. Spustila sa lavína, ktorá sa už 
nedala zastaviť. Vzbúrenci sa zmocnili pušiek a guľometov, 
prepadli železničnú stanicu, prerušili telefonické spojenie, zni-
čili štábne dokumenty a zoznamy mužstva, ale nedobyli mu-
ničný sklad, čo rozhodlo o ich neúspechu. Napokon sa pre ne-
dostatok streliva vzdali, pretože zle na nich zapôsobila aj delo-
strelecká paľba. O piatej hodine ráno 3. júna 1918 boli kasárne 
obsadené a vzbura potlačená. Medzi vzbúrencami bolo päť 
mŕtvych, na opačnej strane len zopár ranených. 

Ráno muselo asi tritisíc mužov z náhradnej roty nastúpiť na 
kasárenský dvor. Vyzvali ich, aby sa dobrovoľne prihlásili tí, 
ktorí vzburu začali, ako aj tí, ktorí boli ochotní o všetkom in-
formovať vyšetrujúcich. Stanný súd 8. júna 1918 z 81 obvine-
ných mnohých odsúdil na dlhoročné tresty väzenia a štyridsia-
tich štyroch slovenských vojakov na trest smrti. Čas popravy 
určili na štrnástu hodinu. Problémom, ale bola popravná čata, 
do ktorej dobrovoľne sa nik neprihlásil. Celý náhradný prápor 
71. pešieho pluku to striktne odmietol. Hádzaním kockou vy-
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brali 80 mužov z 1. bosensko-hercegovinského pluku a dali im 
bohatý prídel stravy a alkoholu. Polovici vojakom z popravnej 
čaty prikázali mieriť odsúdeným na hlavy a druhej na hrude. 

Poprava sa vykonala na Stanovljanskom poli v priestore 
starej srbskej strelnice vzdialenej asi kilometer od mesta Kra-
gujevac. Sem popravná jednotka pod bajonetmi viedla odsú-
dených. Do čela sprievodu sa na bielom koni postavil plukov-
ník Marx a ďalší dôstojníci, bubeníci išli úplne vzadu. Smutný 
sprievod prešiel mestom, obklopený miestnym obyvateľ-
stvom. Na popravisku odsúdených rozdelili do dvoch skupín 
po 22 mužov. Prvá skupina stála, druhá si musela kľaknúť. 
Odsúdeným prečítali rozsudok smrti, kňaz odriekal poslednú 
modlitbu, ktorí si to želali, zaviazali im oči. Na pokyn plukov-
níka Marxa sa popravná čata priblížila na desať krokov pred 
kľačiaci rad – farár odsúdených vyspovedal a Bosniaci strieľa-
li. Krátko po masakri dorazil kuriér s cisárovou milosťou pre 
odsúdených. O akú „milosť“ išlo svedčí to, že rodinám popra-
vených boli hneď zastavené vojenské podpory.  

Na tabuli umiestnenej na pamätníku v trenčianskych Ka-
sárňach SNP sú vytesané mená všetkých 44 popravených vo-
jakov, medzi nimi aj z trenčianskeho regiónu, ako desiatnik 
Ján Fabo z Kubrej, slobodník Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 
vojaci Štefan Rác z Kubrice, Jozef Lašo z Petrovej Lehoty, 
Jozef Hrotko z Hornej Súče, Ján Pitner z Trenčianskych Tep-
líc, Ján Križan z Chocholnej – Velčíc, Ján Gohr z Uhrovca, 
Alojz Šelinga z Bolešova, Štefan Bednárik z Beckova a Anton 
Mikuš z Rybian. 

pomocná evidencia 772/1/2013 
 

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa              
20. júna 2013 informoval zástupcov médií o svojom rozhod-
nutí odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu. Vo 
svojom ústnom oznámení povedal. že s účinnosťou od dneš-
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ného dňa, t.j. štvrtka 20. júna 2013, bol poslanec JUDr. Rasti-
slav Kudla, na základe rozhodnutia primátora Mesta Trenčín 
Mgr. Richarda Rybníčka,  odvolaný z pozície viceprimátora 
Mesta Trenčín. Dôvodom pre odvolanie bola dlhodobejšia ne-
spokojnosť s výsledkami jeho práce v tejto pozícii a v oblas-

tiach, ktoré mu boli 
zverené, konkrétne 
mestská hromadná 
doprava a sociálna 
oblasť. A práve tie-
to  sa oblasti sa sta-
li aj na poslednom 
mestskom zastupi-
teľstve dňa 13. júna 
2013 predmetom 
kritiky zo strany 

poslancov Smer – Sociálna demokracia.  
Pri vymenovaní viceprimátora sa rešpektoval návrh skupi-

ny poslancov. Avšak v sociálnej oblasti a verejnej hromadnej 
doprave išlo nakoniec o manažérske a odborné pochybnosti, 
pre ktoré došlo k odvolaniu. 

Plat viceprimátora bol vo výške 2.337,- eúr mesačne, a pre-
to sa od pozície viceprimátora očakáva lojalita k mestu a k 
problémom občanov ako aj schopnosť zvládať koordináciu 
riešenia zverených úloh na požadovanej úrovni. To sú dôvody, 
pre ktoré sa primátor rozhodol, že nového viceprimátora si 
vyberie sám, čo aj zodpovedá jeho kompetencii a právomoci. 
Mesto na tejto pozícii potrebuje človeka schopného a ochot-
ného pracovať v jeho prospech. 

www.trencin.sk 20.06.2013 
pomocná evidencia 366/1/2013 
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Strana Smer – Sociálna demokracia potvrdila, že do volieb 
do vyšších územných celkov v Trenčianskom kraji pôjde sa-
mostatne. Informoval o tom trenčiansky krajský predseda 
Smeru Ing. Jaroslav Baška, keď povedal, „rokovali sme aj s 
inými politickými subjektmi a nakoniec z toho vyplynulo to, 
že Smer pôjde samostatne nielen na predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ale pôjde samostatne aj na poslancov“. 
Toto rozhodnutie je podľa neho definitívne v rámci strany aj 
krajských štruktúr. 

Kandidátom Smeru – Sociálna demokracia na funkciu žu-
pana v Trenčianskom kraji je práve Jaroslav Baška. Väčšinu 
financií na predvolebnú kampaň mu podľa jeho slov dá strana 
Smer. „Pre každý kraj Smer vyčlenil 33-tisíc eúr a aj on sám 
dá určité finančné prostriedky za prispenia jeho  podporovate-
ľov a priateľov,“ povedal Ing. Jaroslav Baška. Kampaň podľa 
neho nebude drahá. 

Samostatnú kandidátku postaví strana Smer – Sociálna de-
mokracia aj na poslancov trenčianskej župy. 

www.sme.sk 01.07.2013 
pomocná evidencia 414/1/2013 
 
Kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a poslanec za Smer – Sociálna demokracia Jaroslav Baška 
odštartoval na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 1. júla 2013 
za svojimi voličmi na bicykli, ktorú nazval „Tour de Baška“. 
V rámci svojej predvolebnej kampane plánuje prejsť so svojim 
cyklistickým tímom v 25etapách s celkovou dĺžkou 1.134 ki-
lometrov 275 po obciach a mestách Trenčianskeho kraja. Prvá 
etapa sa uskutočnila v piatok 5. júla 2013 Lednicko – Zubác-
kou etapou a končí sa 15. septembra 2013 cyklistickými pre-
tekmi z Bratislavy do Dohnian. Pri tejto príležitosti povedal 
Ing. Jaroslav Baška, že ak sa mám ako kandidát uchádzať 
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o dôveru občanov, musím poznať ich problémy, názory 
a podnety. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 423/1/201 
 
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček odišiel 

na dovolenku, čo sa stalo predmetov polemiky najmä zo stra-
ny poslancov strany Smer – Sociálne demokracia, hlavne, keď 
svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu pred svojou dovo-
lenkou odvolal z funkcie, čím teda vznikla otázka, kto je kom-
petentný ho zastupovať. Podľa odborníkov si zastupiteľstvo 
malo zvoliť jedného z poslancov, ktorý ho bude pri neúčasti 
primátora a viceprimátora viesť úrad. 

Ako konštatovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová „ne-
prítomnosť primátora Trenčína počas dovolenky, teda do 11. 
júla 2013, by nemala narušiť chod mesta, lebo už na začiatku 
volebného obdobia dostal prednosta mestského úradu pomerne 
široké kompetencie, okrem podpisovania majetkových prevo-
dov. Tie však znesú odklad, keďže ich nie je nevyhnutné pod-
pisovať ich zo dňa na deň“. 

Prednosta úradu môže podľa hovorkyne primátora zastúpiť 
aj v krízových situáciách. Tie sa riešia podľa schváleného šta-
tútu krízového štábu Mesta Trenčín. Na čas svojej dovolenky 
poveruje primátor, ako predseda krízového štábu vždy najskôr 
podpredsedu, ktorým býva viceprimátor. Keďže, ale dnes mes-
to nemá viceprimátora, postupoval primátor ďalej v zmysle 
štatútu krízového štábu a poveril touto funkciou prednostu 
úradu, ktorý je tiež členom štábu. V prípade potreby je teda 
prednosta splnomocnený vyhlásiť mimoriadnu situáciu a aj ju 
riešiť. Primátor je aj počas svojej dovolenky v kontakte 
s úradom. 

Podľa Milana Mušku, podpredsedu Združenia miest a obcí 
Slovenska by mal primátor Trenčína vo výnimočnej situácii 
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dovolenku zrušiť.  V prípade nejakej živelnej pohromy môže 
núdzový stav vyhlásiť primátor aj z dovolenky, telefonicky. V 
takom prípade by mal okamžite nastúpiť do práce.  

Primátor Starej Turej Ján Kišš tvrdí, že poslanci si mali 
podľa nového zákona o obecnom zriadení zvoliť svojho zá-
stupcu, ktorý by viedol rokovanie zastupiteľstva, ak by to z 
nejakého dôvodu nemohol viesť primátor alebo viceprimátor.  
Zastupiteľstvo si teda malo zvoliť hneď na prvom svojom ro-
kovaní jedného z poslancov, ktorý bude v prípade neúčasti 
primátora a viceprimátora viesť zastupiteľstvo. To sú povinní 
urobiť zo zákona. V prípade, že primátor či starosta nemôže 
alebo nevie viesť rokovanie zastupiteľstva, prechádza táto 
právomoc na jeho zástupcu. To tvrdí Vladimír Pirošík, od-
borník na komunálne právo.  

„V jeho neprítomnosti právomoc prechádza na poverenú 
osobu, ktorá má právomoc zvolať zastupiteľstvo, na ktorom sa 
môžu prijímať uznesenia, schvaľovať zmeny rozpočtu,“ vy-
svetlil Pirošík. Poslanec PaedDr.  Daniel Beníček posudzuje 
absenciu primátora negatívne. „Nie je to dobrá situácia, keď je 
primátor na dovolenke a viceprimátor nie je vymenovaný, pre-
tože sa môže stať všeličo, môže ochorieť, môže sa mu stať 
úraz,“ dodal. Ako ďalej uviedol, nie je informovaný o tom, že 
by poslanci mali zvoliť svojho zástupcu.  

www.sme.sk 02.07.2013  
pomocná evidencia 429/1/2013 
 
Za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na ces-

tách v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, ktorý 
zaznamenaný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb usmr-
tených, zaznamenaný pokles o 7 osôb, 28 osôb ťažko zrane-
ných, u ktorých bolo zaznamenaný pokles o 7 osôb a 256 osôb 
bolo ľahko zranených celkom zaznamenaný nárast o 46 osôb. 
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Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo: 
- porušenie povinnosti vodiča u 208 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 10 nehôd,  
- rýchlosť jazdy u 137 dopravných nehôd, čo je nárast o 5 ne-

hôd,  
- nesprávne otáčanie a cúvanie u 41 dopravných nehôd, o je 

nárast o 2 nehody, 
- závada v zjazdnosti komunikácie u 33 dopravných nehôd, čo 

je nárast o 25 nehôd,  
- alkohol zapríčinil 80 dopravných nehôd, čo je rozdiel 0 ne-

hôd.  
 Z pohľadu zavinenia nehôd:  

-  vodiči motorových vozidiel zavinili 501 dopravných nehôd, 
čo bol nárast o 11 nehôd,  

-  vodiči nemotorových vozidiel zavinili 14 dopravných nehôd, 
čo bol pokles o 2 nehody,  

- chodci zavinili 18 dopravných nehôd, čo bol pokles o 9 ne-
hôd 

- závada na komunikácii spôsobila 32 dopravných nehôd, čo 
bol nárast o 23 nehôd. 

Z pohľadu miesta dopravnej nehody: 
- v obciach bolo zaevidovaných 382 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 1 nehodu, 
- mimo obce bolo zaevidovaných 211 dopravných nehôd, čo 

je nárast o 11 nehôd.  
Z hľadiska následkov na zdraví patrili medzi závažnejšie 

dopravné nehody, ku ktorým došlo mimo obce. Pri týchto do-
pravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, čo je pokles o 5 
osôb, 15 ťažko zranených osôb, čo je pokles o 4 osoby a 135 
ľahko zranených osôb, čo je nárast o 52 osôb.  
 Z hľadiska druhu komunikácie bolo najviac dopravných 
nehôd zaznamenaných na miestnych komunikáciách (201 do-
pravných nehôd, čo je nárast o 15 nehôd a na cestách I. triedy 
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bolo zaznamenaných 115 dopravných nehôd, čo je pokles o 18 
nehôd.  

Prehľadná tabuľka ukazovateľov o dopravných nehodách 
podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 1. januára do 
30. júna 2013 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2012: 

 
 Trenčiansky   

kraj Trenčín Bánovce 
n/Beb. Ilava Myjava 

Nové 
Mesto 
n/V. 

Partizán-
ske 

Považská 
Bystrica Prievidza Púchov 

Celkom doprav. 
nehôd 

593 123 42 56 22 54 18 77 152 49 

rozdiel +12 -10 +4 -9 +7 -14 -9 +6 +43 -6 

Dopravné nehody 
so zranením 178 22 9 11 9 18 10 27 49 23 

rozdiel -17 -17 -3 -6 +2 -5 -3 +4 +6 +5 

Usmrtené osoby 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 

rozdiel -7 -2 +1 0 -1 0 -2 0 -1 -2 

Ťažko zranené 
osoby 28 2 1 0 2 5 2 9 2 5 

rozdiel -7 -9 -1 -4 +2 -2 0 +7 0 0 

Ľahko zranené 
osoby 256 24 12 16 8 21 10 43 81 41 

rozdiel +46 -14 -3 0 0 -10 -8 +15 +39 +27 

Alkohol  zistený 
u vinníkov do-

prav. nehôd 
80 18 4 5 5 10 6 3 20 9 

rozdiel 0 -1 +2 -4 +1 -3 +4 -1 +1 +1 

 
pomocná evidencia 439/1/2013 

Trenčiansky samosprávny kraj stále nemá platný rozpočet 
na tento rok 2013. Poslanci ho síce na svojom riadnom zasad-
nutí 24. júna 2013 na štvrtýkrát schválili, ale predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH však pozastavil výkon uznesenia o rozpočte.                 
„V zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov 
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pozastavujem výkon uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 572/2013, nakoľko sa domnievam, že 
je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a pre Trenčiansky samosprávny kraj je 
nevýhodný,“ konštatoval MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Podľa predsedu poslaneckého klubu Smer – Sociálna de-
mokracia, Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko 
Karola Janasa  chcú poslanci počkať na podrobnejšie písom-
né zdôvodnenie pozastavenia výkonu uznesenia zo strany 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Viacerí pos-
lanci sú presvedčení, že vedeniu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa rôznymi obštrukciami darí sabotovať úsilie poslan-
cov všetkých politických strán o prijatie transparentnejšieho, 
konsolidačného a najmä na reálnych rozpočtových východis-
kách založeného rozpočtu. Ak aj bude na najbližšom zastupi-
teľstve potvrdené uznesenie, Trenčiansky samosprávny kraj 
by mohol viac ako pol roka čerpať zdroje bez akejkoľvek kon-
troly poslaneckého zboru, ktorý od samého začiatku deklaro-
val ochotu prijať transparentnejší rozpočet,“ uviedol pre 
TASR Karol Janas. 

Ako dodal, počas schvaľovania upravili poslanci len nie-
ktoré podľa nich nadhodnotené položky na úroveň roku 2012, 
čím by sa šetrili prostriedky Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a napĺňalo by sa memorandum podpísané s vládou. Prob-
lém môže byť len s plnením zmlúv a prípadných záväzkov, 
ktoré mohli vzniknúť bez informovania poslancov.“ 

Prvýkrát mali poslanci rokovať o rozpočte 19. decembra 
2012. Vtedy ho stiahli z rokovania na návrh poslanca Karola 
Janasa, lebo podľa neho rozpočet nebol dobre vybilancovaný, 
nadhodnotením bežných príjmov a poslancom sa nezdala ani 
suma 4,7 milióna eúr z predaja majetku, ktorý nebol bližšie 
špecifikovaný. Druhýkrát neschválili rozpočet 28. januára 
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2013. Posledný pokus o schválenie rozpočtu zlyhal 30. mája 
2013, keď poslanci neschválili program mimoriadneho zasad-
nutia zvolaného práve pre rozpočet. Materiál, ktorý vtedy 
predložil Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, označili 
niektorí poslanci za neúctu k ním a celý proces predkladania 
návrhu rozpočtu za frašku zo strany úradu. Vyrovnaný rozpo-
čet poslanci napokon poslanci schválili 24. júna 2013 aj s nie-
koľkými pozmeňovacími návrhmi, ale ten bol vetovaný pred-
sedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

www.sme.sk 14.07.2013  
pomocná evidencia 475/1/2013 
 
Bývalá viceprimátorka Trenčína za stranu Sloboda 

a Solidarita Mgr. Renáta Kaščáková oznámila, že ju s ponu-
kou kandidovať na funkciu predsedníčky Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, oslovili niektorí zástupcovia pravicových 
strán. Svoju kandidatúru podmienila, že ju bude akceptovať, 
keď jupodporia všetky pravicové strany. 

„Predbežne ma neoficiálne oslovili niektorí zástupcovia 
pravicových strán, aby som v nadchádzajúcich voľbách do 
Trenčianskeho samosprávneho kraja kandidovala s ich podpo-
rou na post predsedu. Po zrelej úvahe som dospela k rozhod-
nutiu, že túto výzvu prijmem výlučne za predpokladu, že sa 
pravicové strany pri podpore mojej kandidatúry spoja. V prí-
pade, že sa pravica nezjednotí na mojej nominácii, kandidovať 
nebudem“ uviedla Mgr. Renáta Kaščáková s tým, že so svojím 
stanoviskom oboznámila krajských zástupcov a centrály pra-
vicových subjektov. Mgr. Renáta Kaščáková je absolventkou 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od-
bor prekladateľstvo-tlmočníctvo (anglický a taliansky jazyk). 
Od roku 2003 pôsobí na Mestskom úrade v Trenčíne, kde sa 
podieľala na vzniku klientskeho centra, koordinovala projekt 
kandidatúry mesta Trenčín na titul „Európske hlavné mesto 
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kultúry 2013“ a zriadila Kultúrno-informačné centrum na 
Mestskom úrade v Trenčíne. V komunálnych voľbách v roku 
2010 kandidovala za stranu Sloboda a Solidarita a bola zvole-
ná za poslankyňu mestského zastupiteľstva a pôsobila ako zá-
stupkyňa primátora Mgr. Richarda Rybníčka. 

V roku 2012 sa po viacnásobných politických útokoch zo 
strany mestských poslancov vzdala funkcie i poslaneckého 
mandátu a prijala pozíciu koordinátorky nadregionálneho pro-
jektu rozvoja mesta „Trenčín si Ty“, ktorý iniciovala. Má tri 
deti a od narodenia žije v Trenčíne. 

www.sme.sk 25.07.2013  
pomocná evidencia 512/1/2013 
 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavla Pašku zo dňa 3. júla 2013 zverejnené v zákone 191/2013 
Z.z. boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych 
krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň 
konania volieb na deň 9. novembra 2013. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 678/1/2013 
 
Sily výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej repub-

liky budú mať od 1. augusta 2013 nového veliteľa. Štátny ta-
jomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Miloš Ko-
terec dňa 29. júla 2013 do tejto funkcie vymenoval plukovní-
ka Martina Stoklasu. Doterajší veliteľ, brigádny generál 
Ľubomír Svoboda odchádza na pozíciu náčelníka štábu v 
štruktúre Veliteľstva spoločných síl NATO. 

Ide o štandardnú zmenu na postoch veliteľov, pretože Slo-
vensko potrebuje obsadiť generálsky post v zahraničí. Obsadí 
ho brigádny generál Martin Svoboda, ktorý sa ujme funkcie             
1. augusta 2013. 
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Brigádny generál Ľubomír Svoboda pôsobil ako veliteľ Síl 
výcviku a podpory od júla 2012. Jeho odchod vyplýva zo 
zmien v štruktúre NATO. S transformáciou štruktúr Severoat-
lantickej aliancie súhlasili ministri obrany členských krajín v 
roku 2011 a na základe konsenzu náčelníkov generálnych štá-
bov ozbrojených síl členských krajín Slovenská republika zís-
kala jednu medzinárodnú pozíciu s generálskou hodnosťou. 
Podľa Koterca na vysokých postoch v NATO pôsobí momen-
tálne asi 70 slovenských vojakov, väčšinou podplukovníkov a 
plukovníkov. 

Plukovník Martin Stoklasa pracoval ako náčelník štábu Síl 
výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Op-
timalizujú sa procesy v Ozbrojených silách Slovenskej repub-
liky, čaká nás vytváranie nových prvkov brigády bojového za-
bezpečovania a zefektívňovanie logistických procesov a mo-
jou úlohou je, aby tieto procesy boli zabezpečené neprerušo-
vane, povedal po vymenovaní do funkcie Martin Stoklasa. 

Martin Stoklasa má 44 rokov, bol veliteľom práporu oka-
mžitej reakcie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pôsobil 
ako zástupca náčelníka štábu pre podporu v Kosove. Je absol-
ventom Národnej vojnovej školy vo Washingtone, pôsobil vo 
funkcii náčelníka sekcie strategického plánovania ISAF. 

www.sme.sk 29.07.2013  
pomocná evidencia 526/1/2013 
 
Na tlačovej konferencii v Trenčíne dňa 20. augusta 2013  

zástupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej kresťan-
skej a demokratickej únie, Kresťanského demokratického hnu-
tie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, NOVA a OKS vydali 
spoločné vyhlásenie, že spoločným kandidátom pravicových 
strán na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bude 
bývalý zápasník Mgr. Jozef Lohyňa.  
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Okrem Mgr. Jozefa Lohyňu boli navrhnutí zatiaľ na pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne kandi-
dovať exminister obrany a nominant strany Smer Ing. Jaro-
slav Baška a nezávislý kandidát Ing. Ľubomír Žabár. 

Ing. Ľubomír Žabár v minulých komunálnych voľbách 
kandidoval aj na primátora Trenčína za stranu Smer. Strana 
Smer jeho kandidatúru pre voľbami stiahla a podporila súčas-
ného primátora Mgr. Richarda Rybníčka. 

Ochotu kandidovať deklarovala aj exposlankyňa mestského 
zastupiteľstva Mgr. Renáta Kaščáková zo strany Sloboda a 
Solidarita, ktorej podmienkou však bolo, aby ju podporila celá 
pravica. 

Podľa krajskej predsedníčky Kresťanského demokratického 
hnutia MUDr. Anny Záborskej sa dohoda rodila dlho, no vý-
sledkom je skutočnosť, že Trenčiansky kraj môže byť pre 
ostatné slovenské kraje príkladom zomknutosti pravice. Pravi-
ca sa dohodla aj na postavení spoločnej kandidátky na poslan-
cov. Podľa krajského predsedu Slovenskej kresťanskej 
a demokratickej únie Martina Fedora pravica ponúkla voličom 
silnú alternatívu k súčasnému zaostávaniu Trenčianskeho kra-
ja. 

Ako povedal Jozef Lohyňa, že už niekoľko rokov uvažo-
val o svojom ďalšom posune a ponuka pravicových strán ho 
potešila. Jeho krédom je vniesť do politiky zásady fair-play, 
ktorými sa riadil počas svojej športovej kariéry. „Chcel by 
som vrátiť tomuto kraju to, čo mi dal počas mojej športovej 
kariéry. Do politiky vstupujem ako bežný občan, problematiku 
kraja dobre poznám a na politickú scénu vstupujem s čistým 
štítom.“ povedal Jozef Lohyňa. 

www.sme.sk 20.08.2013  
pomocná evidencia 582/1/2013 
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Pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povsta-
nia sa 28. augusta 2013 pri Pamätníku umučených na Brezine 
konala spomienková slávnosť, počas ktorej bolo možné opäť 

vnímať odkaz jednej 
z najvýznamnejších his-
torických udalostí, výz-
nam slobody a precítiť 
úctu k tým, čo sa obeto-
vali a položili svoje ži-
voty. 

Počas smútočného 
chorálu položili vence 
a kytice kvetov k pamät-

níku priami účastníci Slovenského národného povstania, po-
tomkovia tých, ktorí v povstaní zahynuli, predstavitelia štátnej 
správy a samosprávy, zástupcovia ozbrojených síl i zväzu pro-
tifašistických bojovníkov, politických strán a spoločenských 
organizácií, ale i niekoľko občanov mesta.  

Vyjadriť vďaku účastníkom bojov v povstaní za ich obetu 
prišiel i primátor Trenčína Mgr. Richard 
Rybníček, ktorý vo svojom  príhovore po-
vedal, že „tento pamätník a toto miesto sú 
dôležitým mementom, ktoré  súvisí 
s víťazstvom nad zlom, ale súvisí aj 
s nádejou tých, ktorí sa pred 69 rokmi roz-
hodli postaviť proti zlu a nám dať nádej. 

Obetovali sa pre našu budúcnosť a nechali 
pre nás hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť. 
Vy, priami účastníci Slovenského národ-
ného povstania a aj tí, ktorí tu, žiaľ, už nie 
sú, ste naším príkladom. Právom vám pat-
rí naša úcta a vďaka,“ uviedol vo svojom 
príhovore Mgr. Richard Rybníček.  
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Faktom zostáva skutočnosť vpísaná do histórie, že Sloven-
ské národné povstanie bolo obdobie odvážnych hrdinstiev, 
obetí, materinského bôľu, ale aj hrdosti na svojich drahých, 
ktorí bojovali proti nemeckej vojenskej mašinérii, pripomenul 
priamy účastník povstania pplk v.v. Pavol Liška. „Nezabú-
dajme na tragédie, ktoré priniesla ideológia hákového kríža, na 
dobu, keď sa ľudia navzájom mučili, zabíjali, keď sa ničili 
mosty, vypaľovali dediny a vznikali masové hroby.“ 

Po pietnom akte na Brezine sa v obradnej sieni mestského 
úradu uskutočnilo tradičné stretnutie primátora s ešte žijúcimi 
účastníkmi protifašistického odboja, na ktorom podpredseda 
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Trenčí-
ne Tomáš Švec 
využil príležitosť a 
primátorovi pripo-
menul, že je nača-
se, aby mestské za-
stupiteľstvo uvažo-
valo nad vymedze-
ním finančných 
prostriedkov na re-
konštrukciu chátrajúceho Pamätníka umučených na Brezine. 
Tento bol odhalený v roku 1970 pri príležitosti 25. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny. 

www.trencin.sk 28.08.2013 
pomocná evidencia 599/1/1/2013 

 

Obyvatelia Opatovej nad Váhom, ktorá je dnes súčasťou 
mesta Trenčín si pripomenuli 775. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Opatová nad Váhom na oslavách, ktoré sa 
uskutočnili  v dňoch 6. až 8. septembra 2013. Oslavy pod ná-
zvom „Bola raz jedna dedina“ sa začali v piatok 6. septem-
bra vo večerných hodinách v miestnom kultúrnom dome pre-
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mietnutím dokumentov o Opatovej, po ktorom nasledovala ta-
nečná zábava. 

V sobotu 7. septembra 2013 sa už o 9.00 hod. vydal ulička-
mi Opatovej krojovaný sprievod a približne v tom istom čase 
sa turisti vydali túru s Alfonzom Liškom. Po obede pred kul-
túrnym domom mohol každý ochutnať niektoré z typických 
opatovských jedál. Program pokračoval ukážkami hasičskej 
techniky miestneho dobrovoľného hasičského zboru a kultúr-
nym programom detí zo Základnej školy Opatová,  harmoni-
károv z Opatovej a folklórnym vystúpením Senior klubu Vrša-

tec. Ešte pred krstom 
knihy Stanislava 
Vanča „Z minulosti 
našej obce“ sa Opa-
tovčanom a ostatným 
Trenčanom prihovo-
ril primátor Mgr. 
Richard Rybníček. 
Záver druhého dňa 
osláv patril opäť ľu-

dovej zábave, na ktorej do tanca budú hrala a spievala Dycho-
vá hudba Opatovanka a Dychová hudba Mistříňanka. 

Tretí deň v nedeľu    8. septembra 2013 sa v Opatovej zača-
li oslavy slávnostným sprievodom do kostola a pokračoval 
ďakovnou bohoslužbou vo farskom kostole sv. Stanislava. Po-
poludní sa odohral exhibičný futbalový zápas starých pánov 
TJ Opatová – TJ Záblatie. Oslavy vyvrcholili večer divadel-
ným predstavením ochotníkov z Opatovej „Keď mesiačik 
svietil“. 

Súčasťou sprievodného programu osláv bola i výstava do-
bových fotografií z histórie obce Opatová n/Váhom a tiež 
premietanie záznam zvykov a tradícií z Opatovej z DVD. 

vlastné poznámky 

Krstenie knihy „Z minulosti našej obce“ primátorom Mgr. R. Rybníčkom 
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pomocná evidencia 627/1/2013 
 
Dňa 23. septembra 2013 priniesli regionálne média ozná-

menie o piatom kandidátovi na post predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v tohoročných novembrových voľbách. 
Je ním predseda občianskeho združenia „Šanca ľuďom“, 38-
ročný Marián Herdel z Novej Dubnice. 
Svoju kandidatúru potvrdil Marián Herdel 
petíciou s 1300 podpismi jej odovzdaním 
krajskej volebnej komisii dňa 25. septem-
bra 2013. O post predsedu sa uchádza ako 
nezávislý kandidát. V roku 2012 neúspeš-
ne kandidoval na post riaditeľa RTVS. 

Podľa Mariána Herdela sú politické strany rozhádané a 
spôsobili, že Vyšší územný celok je v rozpočtovom provizó-
riu. Je preto v záujme všetkých voličov kraja, aby na čele v 
zastupiteľstve boli nezávislí kandidáti. 

Marián Herdel potvrdil, že s nezávislým kandidátom by sa 
zároveň zlepšil súčasný stav, kde pri prijímaní zamestnancov 
sú výberové konania ojedinelé a chýbajú zverejnenia o priebe-
hu a výsledkoch konaní. 

www.sme.sk 23.09.2013  
pomocná evidencia 656/1/2013, 664/1/2013 
 
V poradí šiestym kandidátom na post predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja sa stal 47-ročný Považskobystri-
čan Mgr. Juraj Smatana. 

Súčasného poslanca Mestského zastupiteľstva v Považskej 
Bystrici, stredoškolského pedagóga, občianskeho a protiko-
rupčného aktivistu a bývalého poradcu expremiérky Ing. Ivety 
Radičovej nominovala spoločnosť „Zmena zdola – Demokra-
tická únia“. Mgr. Juraja Smatanu zároveň kandiduje aj na pos-
lanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, spolu s ním za spo-
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ločnosť „Zmena zdola – Demokratická únia“ aj ďalší dvaja 
kandidáti. Kandidačné listiny odovzdala spoločnosť „Zmena 
zdola – Demokratická únia“ 30. septembra 2013. 

Spoločnosť „Zmena zdola – Demokratická únia“ sa rozhod-
la nominovať na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja najmä preto, aby ponúkla alternatívu voličom, ktorí si ne-
prajú, aby úplne všetky posty v štáte obsadila jedna strana, 
strana Smer – Sociálna demokracia.  Súčasne očakáva od kan-
didáta odbornosť a skúsenosti v regionálnej politike, v službe 
občanom. Ako predseda chce byť spravodlivý, ako poslanec 
dôsledne prísny, v kontrole.  

Mgr. Juraj Smatana dodal, že cieľom trojice kandidátov je 
zmena zdola. Politické strany dlhodobo zlyhávajú, sú pod 
zhubným vplyvom finančných skupín, a preto musí náprava 
prísť len zdola, teda od aktívnych občanov a nezávislých od-
borníkov, ktorých oslovujeme a dávame im šancu kandidovať. 

www.sme.sk 01.10.2013  
pomocná evidencia 701/1/2013 
 
V Trenčíne dňa 2. októbra 2013 po prvýkrát zasadala kraj-

ská volebná komisia. Jej piati členovia zložili sľub a vyžrebo-
vali si predsedu a podpredsedu komisie. Ako informovala ho-
vorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Vlasta 
Henčelová, predsedom sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delegova-
ný stranou Smer – Sociálna demokracia a podpredsedom Ing. 
Ondrej Beracka, ktorého delegovala do krajskej volebnej 
komisie strana Slovenská národná strana. 

Jednou z prvých úloh volebnej komisie bude preskúmanie 
kandidačných listín a registrácia kandidátov pre voľby poslan-
cov i predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom 
komisia zašle zoznam kandidátov podľa volebných obvodov 
Ústrednej volebnej komisii a obvodným úradom na území sa-
mosprávneho kraja. Volebná komisia Trenčianskeho samo-
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správneho kraja bude usmerňovať činnosť obvodných voleb-
ných komisií a okrskových volebných komisií, ďalej bude 
rozhodovať o sťažnostiach na postup obvodných volebných 
komisií. Po voľbách bude zisťovať a uverejňovať celkové vý-
sledky volieb v Trenčianskeho samosprávnom kraji a bude pl-
niť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona. 

Členov do komisie delegovali štyri politické strany a jedna 
koalícia. Okrem nominantov Smeru – Sociálna demokracia 
a Slovenskej národnej strany boli členmi komisie Mgr. Stani-
slav Malinovský za koalíciu Kresťansko-demokratické hnutie, 
Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 
strana, Strana Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a 
solidarita a Občianska konzervatívna strana, Ľubica Pumme-
rová za Komunistickú stranu Slovenska a Teresa Pavlásková 
za Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické Slovensko. 

O funkciu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
budú v novembrových voľbách uchádzať šiesti muži. Za zdru-
ženie Zmenu zdola kandiduje Považskobystričan Mgr. Juraj 
Smatana. Jeho straníckymi súpermi budú bývalý minister ob-
rany zo Smeru – Sociálna demokracia Ing. Jaroslav Baška, 
bývalý zápasník Mgr. Jozef Lohyňa, ktorý kandiduje za pra-
vicovú koalíciu strán Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-
venská demokratická kresťanská únia – Demokratická strana, 
Strana Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a solidarita 
a Občianska konzervatívna strana a nominantom za Komunis-
tickú stranu Slovenska bol bývalý riaditeľ Leteckých opra-
vovní Trenčín Ing. Peter Palko. Ako nezávislý kandidoval 
predseda občianskeho združenia Šanca ľuďom Marián Her-
del a nezávislý kandidát Ing. Ľubomír Žabár. 

Kandidačné listiny na post poslancov Trenčianskeho samo-
správneho kraja podalo 16 politických subjektov a 93 nezávis-
lých kandidátov. Spolu sa o poslanecký mandát v krajskom 
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zastupiteľstve, ktoré bude mať aj v ďalšom volebnom období 
45 miest sa uchádzalo 300 kandidátov. 

www.sme.sk 02.10.2013 
pomocná evidencia 700/1/2013 
 
Keď Vláda Slovenskej republiky vyzvala mestá a obce 

k memorandu o spolupráci, primátori a starostovia túto výzvu 
prijali. Už menej boli spokojní, keď vláda na posúdenie stavu 
financií vybrala metodiku, ktorá sa im nepozdáva.  

Mesto Trenčín sa podľa tejto metodiky po Bratislave stalo 
druhým najmenej konsolidujúcim mestom na Slovensku. Voči 
takémuto hodnoteniu sa ako prvý ohradil primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček a k nemu sa pridali aj ďalší primátori zúčast-
není na Rade Združenia miest a obcí Slovenska 28. septembra 
2013 v Košiciach.  

„My sme nešetrili preto, že by sa nám to páčilo, ale preto, 
že sme boli na hranici nútenej správy,“ povedal Mgr. Richard 

Rybníček. „Mesto 
Trenčín sa konsolido-
valo tri roky, teda 
v časoch, keď nás 
k tomu nikto nevyzý-
val. Za tú dobu sme 
dokázali znížiť dlh 
mesta o 47 %. Napriek 
tomu sme sa podľa 
metodiky, ktorá zo-

hľadňuje iba rok 2012, ocitli medzi najmenej konsolidujúcimi 
mestami. Ak podľa metodiky nešetrím, chcem vám povedať 
priamo do očí, že nebudem už robiť nič, lebo viac sa už nedá,“ 
povedal na Rade Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Ri-
chard Rybníček. 

www.trencin.sk 07.10.2013 
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pomocná evidencia 711/1/2013  
 

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice pripravila 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci 
s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky ďalší 
ročník dopravno-výchovnej akcie „Deň bielej palice“. 

Celoslovenská akcia sa konala v utorok 15. októbra 2013 
v 45 mestách. Jej cieľom bolo upozorniť vodičov na chodcov 
so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou 
či vodiacim psom. „Bezpečný pohyb s bielou palicou je pre 
nevidiaceho jedným z atribútov jeho slobody a emancipácie. 
Možnosť vybrať sa niekam bez toho, aby sme čakali, že nás 
niekto zavedie za ruku či za rameno, je pre nás veľmi dôleži-
tá,“ povedal Igor Harušťák z oddelenia prevencie architekto-
nických a dopravných bariér Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska.  

V „Deň bielej palice“ nevidiaci ľudia na priechodoch v 45 
mestách signalizovali prechod cez priechod pre chodcov. Nie-
koľko desiatok metrov za priechodom stáli policajné hliadky. 
Tie vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedali prednosť, po-
učili o priestupku a odovzdali im informačný leták s vysvetle-
ním významu a funkcie bielej palice. Biela palica nevidiacich 
a slabozrakých ľudí je na priechodoch pre chodcov znamením, 
že vodič musí zastaviť. Je dôležité, aby si vodiči uvedomili, že 
nejde len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samot-
ných vodičov. „Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej pre-
mávky sú predovšetkým chodci, ktorí nie sú chránení tak, ako 
ostaní účastníci cestnej premávky, o to viac sú zraniteľní práve 
slabozrakí a nevidiaci chodci,“ povedal viceprezident Policaj-
ného zboru Ľubomír Ábel. Za deväť mesiacov tohto roka sme 
zaznamenali 794 nehôd, kde jedným z účastníkov bol chodec. 
Z tohto počtu sa 205 nehôd stalo na priechode, štyri v blízkosti 
a 585 mimo priechodu pre chodcov. O život pri nehodách pri-
šlo 39 chodcov. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie minulého 
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roka, sa stalo 930 nehôd s účasťou chodcov. Na priechode 279 
nehôd, tri nehody v blízkosti a 648 nehôd mimo priechodu. 
Vyhaslo 45 životov chodcov. 

Policajný zbor SR 15.10.2013 
pomocná evidencia 737/1/2013  
 
Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavli-

ková dňa 17. októbra 2013 informovala o mimoriadnej uda-
losti, ktorá sa stala v tento deň, keď o 10.45 h na železničnú 
trať v úseku Trenčín - Trenčianska Teplá predpoludním počas 
prác na rekonštrukcii železničnej trate sa prevrátil žeriav. Že-
lezničná doprava bola úplne prerušená takmer na dve hodiny.  
Žeriav, ktorý pracoval na stavbe oporného múru po spadnutí 
zasiahol svojim ramenom do pravej i ľavej traťovej koľaje. 
Nebola poškodená ani trať, ani trakčné vedenia, ale od 10.45 h 
do 12.22 h bola úplne prerušená doprava na tomto úseku. Pre 
verejnosť bola zriadená náhradná autobusová doprava, ktorú 
zabezpečovalo päť autobusov. Pri nehode sa nikto nezranil. 
Príčiny vzniku mimoriadnej udalosti príslušné orgány začali 
vyšetrovať a od 12.22 h bola doprava opäť plne obnovená.  

www.teraz.sk 17.10.2013 
pomocná evidencia 753/1/2013 
 
Dňa 21. októbra 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za pravicovú koalíciu Mgr. Jozef Lo-
hyňa na predstavení svojho volebného programu a koalície 
šiestich pravicových strán v hoteli Magnus k novembrovým 
regionálnym voľbám povedal, že by chcel byť v prípade zvo-
lenia akýmsi tmelom medzi tímom, s ktorým spolupracuje a 
predstaviteľmi miest a obcí. „V živote počúvame stále to isté - 
že nie sú peniaze. Či už to rozprávajú obyčajní ľudia, alebo 
ich sľubujú politici ľuďom. Nie je všetko v živote iba o penia-
zoch, je to o ľuďoch, o vzťahoch, o priateľstve a o láske,“ zdô-
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raznil Mgr. Jozef Lohyňa. Svoje prvé kroky v úlohe predsedu 
predstaví, až bude zvolený.  

Mgr. Jozef Lohyňa považuje za dôležité povýšiť odbornosť 
a profesionalitu nad straníckosť, tak aby Trenčiansky samo-
správny kraj nebol odkladiskom politických nominantov, ale 
zdravým a dobre fungujúcim organizmom. Chcem spolupra-
covať so starostami obcí a primátormi miest, pretože iba taká-
to spolupráca môže viesť k zlepšeniu služieb a kvality života 
občanov, uzavrel Mgr. Jozef Lohyňa.  

Koalícia šiestich pravicových strán dnes predstavila desať-
bodový volebný program, v ktorom okrem zlepšenia činností v 
kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja kladie dôraz 
na zlepšenie hospodárenia kraja, zastavenia zadlžovania. Pri-
chádzajú tiež s plánom zredukovať počet poslancov zo 45 na 
40, znížiť ich odmeny a znížiť dane z motorových vozidiel.  

Na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja kan-
didovali okrem Mgr. Jozefa Lohyňu aj exminister obrany Ing. 
Jaroslav Baška (Smer-SD), nominant Komunistickej strany 
Slovenska Ing. Peter Palko, Mgr. Juraj Smatana (Zmena zdo-
la) a nezávislí kandidáti Ing. Ľubomír Žabár a Marián Herdel. 
Na poslancov kandidovalo 300 obèanov, z nich bolo 93 nezá-
vislých a 207 kandidátov nominovalo 16 politických subjek-
tov.  

Voliči dňa 9. novembra 2013 volili v Trenčianskom samo-
správnom kraji v deviatich volebných obvodoch spolu 45 pos-
lancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Sídlami volebných komisií bolo deväť okresných miest Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Najviac desať poslancov 
zvolili v budúcom zastupiteľstve Trenčianskeho samospráv-
neho kraja za okres Prievidza, osem poslancov zvolili v ok-
rese Trenčín, po päť poslancov zvolili v okresoch Považská 
Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Ilava, štyroch poslancov 
zvolili za okres Partizánske, po troch poslancov zvolili za ok-
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resy Púchov a Bánovce nad Bebravou. Dvaja poslanci budú v 
regionálnom zákonodarnom zbore zastupovať okres Myjava. 
Pre voľby predsedu tvoril Trenčiansky  samosprávny kraj je-
den jednomandátový volebný obvod.  

www.teraz.sk 21.10.2013 
pomocná evidencia 768/1/2013  
 
Poslanci v Trenčíne neprišli o mandáty a náhradníkom tieto 

posty nepatria. Také bolo rozhodnutie Krajského súdu 
v Trenčíne zo dňa 23. októbra 2013, ktoré sa pravdepodobne 
stane precedensom pre mnohé ďalšie samosprávy na Sloven-
sku. Rozhodnutie súdu bolo definitívne, nie je možné sa proti 
nemu odvolať.  

Traja poslanci mali Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
prísť o mandáty, pretože podpísali s Mestom Trenčín dohody 
o pracovnej činnosti, podľa ktorých mali byť rétormi na ob-
čianskych obradoch a slávnostiach. Za to dostávali od mesta 
dohodnutú odmenu, čo zákon nepripúšťa. Ak by prišli o man-
dáty, mohli by sa spochybniť viaceré rozhodnutia zastupiteľ-
stva, ktoré boli schválené tesnou väčšinou aj vďaka ich hla-
som.  

S podnetom sa na súd obrátil jeden z náhradníkov Kamil 
Bystrický, ktorí by mal nastúpiť na uvoľnené poslanecké 
miesto. Senát Krajského súdu v Trenčíne však jeho návrh za-
mietol. Podľa názoru súdu je síce nesporné, že poslanec, kto-
rého mal Kamil Bystrický nahradiť, zmluvu s mestom podpí-
sal, ale rozsah prác bol minimálny, rovnako aj finančná odme-
na. Okrem toho činnosť rétora mohol vykonávať aj na základe 
smernice primátora, a tak podpísaná dohoda bola akoby dupli-
citnou.  Kamil Bystrický s rozhodnutím súdu nebol spokojný, 
chce sa poradiť s právnikom, ako pokračovať ďalej. Nehodlá 
však tento spor vzdať.  
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Podľa Vladimíra Špánika, predsedu Združenia občanov 
miest a obcí Slovenska, by malo byť rozhodnutie Krajského 
súdu v Trenčíne precedensom pre všetky samosprávy. Je choré 
uzatvárať takéto zmluvy, keď je odmena poslancov daná v 
smerniciach jednotlivých samospráv. Je povinnosťou zastupi-
teľstiev prijať smernice o odmeňovaní poslancov, kde by sa 
počítalo aj s činnosťou pri občianskych obradoch, a takéto ve-
ci by sa nediali a bolo by na stole čisto, zdôraznil Vladimír 
Špánik.  

www.pravda.sk 23.10.2013  
pomocná evidencia 774/1/2013 
 
Agentúra Moody’s Investors Service pridelila Trenčian-

skemu samosprávnemu kraju 26. novembra 2012 národný ra-
ting na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating na úrovni Baa2 
za rok 2011 s konštatovaním, že udelený rating odzrkadľuje 
pohotový prístup vedenia kraja k riadeniu rozpočtu, ktorý by 
mal prispieť k zachovaniu výsledkov hospodárenia aspoň na 
súčasnej úrovni, ako aj priaznivú štruktúru a dlhodobú splat-
nosť dlhu. Bolo to pozitívne hodnotenie pre Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, ktoré potvrdilo správnosť nastoleného trendu.  

V súčasnosti aj napriek skutočnosti, že Trenčiansky samo-
správny kraj nemá schválený rozpočet na rok 2013 a hos-
podári v rozpočtovom provizóriu, pokračuje ďalej v nastolenej 
ceste a zároveň postupuje v súlade s Memorandom o spolu-
práci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na 
zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 
2013, podpísaného medzi vládou Slovenskej republiky 
a združením samosprávnych krajov v Slovenskej republike 
„SK8“. A tieto kroky vedenia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja boli zúročené.  
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Dňa 8. októbra 2013, t. j. v období rozpočtového napätia, 
Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service 
potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 
národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating 
opäť na úrovni Baa2. Diplom za udelenie ratingu odovzdal vo 
štvrtok 24. októbra 2013 predsedovi Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH generálny 
riaditeľ pražskej pobočky Agentúry Moody´s Ing. Petr Vinš, 
PhD. Rating odráža niekoľko faktorov, vrátane  zlepšenia pre-

vádzkových prebytkov 
a stabilizovaných výsled-
kov rozpočtu (pred fi-
nančnými operáciami). 
V roku 2012 Trenčiansky 
samosprávny kraj zlepšil 
svoju prevádzkovú vý-
konnosť. Hrubý prevádz-
kový výsledok dosiahol 
5% prevádzkových príj-
mov, v porovnaní s 2 % 
úrovňou v predchádzajú-

com roku. Aj keď boli prevádzkové prebytky Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v roku 2012 len mierne, investičné prio-
rity kraja predovšetkým v oblasti projektov spolufinancova-
ných centrálnou vládou a Európskej únie vylepšili schopnosť 
Trenčianskeho samosprávneho kraja samofinancovať svoje 
kapitálové výdavky. V roku 2012 dosiahli kapitálové výdavky 
kraja 17% celkových výdavkov, čo presahuje priemer kraj-
ských samospráv na úrovni 12%. Likvidita Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja je aj naďalej obmedzená, aj keď vďaka 
dobrej predvídateľnosti príjmov a výdavkov bola zatiaľ vždy 
dostačujúca na krytie prevádzkových potrieb kraja. Trenčian-
sky samosprávny kraj preto nikdy nemusel využiť krátkodobé 
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úvery. Priamy dlh Trenčianskeho samosprávneho kraja bol 
v posledných piatich rokoch relatívne stabilný a dosahoval 
priemernú úroveň 49 % prevádzkových príjmov. Trenčiansky 
samosprávny kraj nemá žiadny nepriamy dlh. 

Z hľadiska investorov a partnerov ratingová analýza – ako 
nestranné posúdenie – predstavuje nezanedbateľnú pridanú 
hodnotu pre Trenčiansky samosprávny kraj s možnosťou ve-
rejnej prezentácie vlastných finančných výsledkov, a tým 
umožniť trhu nezávislý externý pohľad na jeho hospodárenie. 

„Mám radosť, že sa nám podarilo obhájiť rating, ktorý nám 
bol udelený za minulý rok. Kraj hospodári dlhodobo stabilne, 
s postupným znižovaním prevádzkových nákladov a s pre-
vádzkovým prebytkom. Podmienky memoranda o konsolidácii 
verejných financií plníme a splníme“, konštatoval predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 

www.tsk.sk 28.10.2013 
pomocná evidencia 777/1/2013 

 

V Trenčíne sa v mesiaci september 2013 uskutočnilo dvoj-
dňové pracovné rokovanie zástupcov odborov dopravy všet-
kých samosprávnych krajov na Slovensku. Na stretnutí boli 
prítomní predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ Úradu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzalka.  

Predstavitelia jednotlivých krajov pripravili prezentácie o 
činnosti svojich odborov za obdobie rokov 2009 - 2013. Pri 
porovnaní jednotlivých výstupov sa Trenčiansky samosprávny 
kraj môže pochváliť viacerými pozitívami. Predovšetkým ide 
o úspešné realizovanie eurofondových projektov, prostredníc-
tvom ktorých obnovil niekoľko desiatok kilometrov ciest vo 
svojom vlastníctve. V modernizácií cestnej siete chce naďalej 
pokračovať a opäť pripravil niekoľko zaujímavých projektov, 
ktorými chce zlepšiť technický stav niekoľkých km ciest 2. a 
3. triedy.  
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Ešte lepšie výsledky v porovnaní s ostatnými krajmi Tren-
čiansky samosprávny kraj dosahuje v oblasti prímestskej do-
pravy. Cestujúci tu môžu využívať najkvalitnejšie a najbez-
pečnejšie autobusy. Zo všetkých 449 autobusov prímestskej 
autobusovej dopravy bolo do konca roku 2012 obnovených 
419, čo predstavuje 94 % obnovu a zníženie priemerného veku 
autobusov na 3,2 roka. Priemerný vek autobusov v ostatných 
krajoch sa pohybuje od 5,2 až do 12 rokov.  

Témou pracovného rokovania bola aj problematika tranzitu 
nákladných vozidiel nad 12 ton po cestách 2. a 3. triedy, skú-
senosti z vysporiadania pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy, 
akčný program verejnej dopravy na roky 2014 - 2020 a ďalšie 
aktuálne témy.  

Obecné noviny 22.10.2013 
pomocná evidencia  778/1/2013 

 
Železnicu aj cestný most v Trenčíne dokončia načas. Mo-

dernizácie železničnej trate na 12-kilometrovom úseku Zlato-
vce - Trenčianska Teplá za 244,970 mil. eúr bez dane z prida-
nej hodnoty by mohli dokončiť skôr.  Ide o úsek, ktorého ter-
mín dokončenia je prakticky totožný s termínom, dokedy je 
možné čerpať peniaze z tohto programového obdobia.  Pôvod-
ne mali stavbu dokončiť na jar 2016. Je však reálne, že dielo 
dokončia už v roku 2015. Do konca roku 2015 by táto stavba 
mala byť plne funkčná. Tu v Trenčíne sa teraz stavebne naozaj 
veľmi veľa deje. Aj táto stavba určite prinesie veľké vylepše-
nie nosného dopravného systému nielen pre celý koridor, ale 
určite aj v Trenčíne, povedal na kontrolnom dni dňa 24. októb-
ra 2013 projektov financovaných z fondov Európskej únie mi-
nister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek.  

Stavebné práce podľa ministra pokračujú bez zásadných 
problémov, v súlade s harmonogramom. Zabezpečené je aj fi-
nancovanie z eurofondov. Určite táto stavba bude patriť medzi 
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nové moderné stavebné prvky mesta, skonštatoval Ing. Ján 
Počiatek.  Železnice Slovenskej republiky a Združenie pod 
Brezinou, vedené spoločnosťou TSS Grade, a.s., v októbri mi-
nulého roka 2012 podpísali zmluvu na uskutočnenie staveb-
ných prác pri modernizácii trate Zlatovce - Trenčianska Teplá 
pre rýchlosť 160 km/h.  

Cestný most v Trenčíne dokončia načas, informoval na 
dnešnom brífingu dňa 24. októbra 2013 minister dopravy Ing. 
Ján Počiatek, ktorý stavbu skontroloval. S prácami na moste sa 
začalo v roku 2011 s termín jeho dokončenia v marci 2015. 
Všetko ide podľa harmonogramu a je možné očakávať, že 
termíny, ktoré boli plánované, budú naplnené. Zhruba o rok a 
pol, teda začiatkom roka 2015 dúfame, že už ho budú obyvate-
lia Trenčína využívať a určite to bude veľkou pomôckou a od-
ľahčením už aj tak preťaženej dopravy Trenčína, povedal mi-
nister Ing. Ján Počiatek.  

Nie sú avizované žiadne vážne problémy zo strany Správy 
ciest či dodávateľa. Jediným otáznikom zostáva napojenie Zla-
toveckej ulice, ktoré v pôvodnej projektovej dokumentácii 
chýba. Nový cestný most v Trenčíne bude stáť približne dva 
kilometre južne od súčasného. Má byť aj diaľničným privá-
dzačom na najväčšie trenčianske sídlisko Juh, povedie do roz-
širujúcej sa nákupnej zóny na výpadovke smerom na Prievi-
dzu alebo Brno. Most bude zároveň prvou etapou juhový-
chodného obchvatu mesta. Stavia ho združenie ZIPP-Strabag 
za približne 36 miliónov eúr. Predpokladané stavebné náklady 
boli 86 miliónov eúr. Výstavba mosta je na 85 % hradená z 
fondov Európskej únie. Už dnes sa pritom na tejto stavbe po-
darilo preinvestovať viac ako 25 % z celkového príspevku, 
ktorý poskytla Európska únia .  

www.sita.sk 24.10.2013 
pomocná evidencia 778/1/2013 
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Dňa 25. októbra 2013 v podvečer v Kongresovej sále Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo slávnostné 

udeľovanie ocenení z 
oblasti kultúry jednot-
livcom a kolektívom z 
okresov Trenčín, Nové 
Mesto nad Váhom a 
Myjava. Podujatie mo-
derovala Evka Mišovi-
čová, ktorá privítala 
vzácnych hostí – pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sed-
láčka, poverenú vedúcu odboru kultúry Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú, riaditeľa Trenčian-
skeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra Zvale-
no, riaditeľku Ve-
rejnej knižnice Mi-
chala Rešetku 
v Trenčíne Mgr. 
Lýdiu Brezovú, 
starostov miest 
a obcí a riaditeľov 
kultúrnych zariade-
ní Trenčianskeho 
kraja. 

Pred oceňovaním kultúrnych pracovníkov podujatie osvie-
žil svojím spevom Spevácky súbor Klenotnica z rázovitej ko-
paničiarskej obce Bzince pod Javorinou zaspievaním piesní 
„Slovensko moje“ a „Vylecela krepelienka z prosa“ od Ľud-
mily Podjavorinskej a po ich vystúpení sa k prítomným priho-
voril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH, keď poďakoval všetkým oceneným, 
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že s časťou svojho voľného času sa delia s ostatnými občanmi 
a tak vytvárajú priaznivú klíma medzi obyvateľstvom. 

A potom predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
s poverenou vedúcou odboru kultúry Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Martou 
Šajbidorovou odovzdali ďakovný list „Za 

osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja“ 
- Ing. Eve Beňovičovej, starostke obce Trenčianske Stan-

kovce za aktívny prístup k podpore tvorby, šírenia 
a uchovávania kultúrnych hodnôt a za vytváranie podmie-
nok pre rozvoj miestnej kultúry.  

- Mgr. Hane Gallovej za dlhoročné kultúrno-osvetové pô-
sobenie v meste Trenčín a  za výrazný invenčný prínos 
k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia „Ora et ars – Skalka“.  

- Jozefovi Laginovi, starostovi obce Cimenná za aktívny 
prístup k uchovávaniu kultúrneho dedičstva, vytváranie 
podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, za zodpovedný prí-
stup k práci a dosahovanie dobrých výsledkov pri organi-
zovaní rôznorodej kultúrno-výchovnej práci v obci. 

- Stanislavovi Lubinovi, amatérskemu výtvarníkovi z Nem-
šovej za dlhoročnú tvorivú činnosti v oblasti výtvarnej 
tvorby, osobitne v oblasti propagácie umeleckej tvorby 
zdravotne hendikepovaných. Venuje sa kresbe, voľnej 
a úžitkovej grafike, ex libris i lustráciám.  

- Mgr. Viere Slivovej za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté 
výsledky v Trenčianskom osvetovom stredisku v oblasti 
občianskej obradnosti, umeleckého prednesu a záujmového 
vzdelávania. S jej menom je spojený vývoj občianskych 
obradov a slávností na trenčiansku i Slovensku. Je aktívnou 
recitátorkou a moderátorkou, čo nemalej miere využíva vo 
svojej práci s deťmi, mládežou i dospelými.  

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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- Mgr. Jozefovi Švikruhovi, amatérskemu výtvarníkovi 
z Trenčína za dlhoročnú aktívnu, umeleckú, organizačnú 
a pedagogickú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby  

- Ing. Janovi Tlukovi, amatérskemu fotografovi z Trenčína 
za dlhoročnú tvorivú, umeleckú, or-
ganizačnú a publikačnú činnosť 
v oblasti amatérskej fotografie a výt-
varnej umeleckej tvorby. Témou je-
ho imaginatívnych asociatívnych fo-
tografických obrazov je predovšet-
kým nevšedný pohľad na mestskú 
krajinu. Venuje sa lektorskej činnosti  a výchove mladých 
autorov, práci v odborných porotách fotografických súťaží 
v trenčianskom regióne i v zahraničí. 

- Ing. Miriam Žilinčanovej z Trenčína za hodnotnú odbor-
nú a krásnu literatúru venovanú detským čitateľom Verej-
nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

- Fotoskupine „Méta“ za dlhoročný tvorivý prínos 
k rozvoju amatérskej fotografie a prezentáciu Trenčianske-
ho kraja pri príležitosti 50. výročia vzniku. Fotoskupina 
Méta bola založená v roku 
1962 pri Okresnom dome osve-
ty v Trenčíne. Jej členovia sa 
písali a píšu históriu modernej 
slovenskej fotografie prostred-
níctvom významných podujatí, 
akými sú Fotofórum Ružombe-
rok, Amfo a Diafoto, a mnohé ďalšie doma i v zahraničí. 
V súčasnosti skupinu vedie Ing. Július Kákoš, ocenenie 
spolu s ním preberá i zakladajúci člen fotoskupiny Ing. 
Čestmír Harníček. 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil ďa-
kovný list „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva ná-
roda“  
- Elene Drobnej, vedúcej a choreografke folklórnej skupiny 

„Kasanka“ z Moravského Lieskového za uchovávanie 
a rozvoj kultúrneho dedičstva národa, za udržiavanie ľudo-
vých zvykov a tancov v obci a celoživotné pôsobenie 
v oblasti folklóru  

- Ferdinadovi Bolebruchovi, drevorezbárovi z Nového 
Mesta nad Váhom za dlhoročnú ľudovoumeleckú tvorbu, 

umelecký a organizačný prínos 
k rozvoju tradície rezbárskeho 
sympózia „Betlehem“ v No-
vom Meste nad Váhom a re-
prezentáciu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Drevorez-
be sa venuje od roku 1990, jeho 
drevené plastiky vychádzajú 

z bohatstva ľudovej kultúry a je z nich cítiť hlbokú väzbu 
s minulosťou a zvyklosťami rodného kraja. Zúčastnil sa na 
viacerých plenéroch na Slovensku, v Čechách, Rakúsku , 
Francúzsku a Nemecku.  

- Dušanovi Macejkovi, kronikárovi  mesta Nové Mesto nad 
Váhom za zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie poznat-
kov o histórii mesta Nové Mesto nad Váhom. Komplexne 
zachytáva život a dianie v meste od roku 1999, venoval sa 
tiež hudobnej činnosti, v súčasnosti vedie spevácky zbor 
„Dolinka“ v Bzinciach pod Javorinou – Hrušovom 

- Jaroslavovi Múdremu – Šebíkovi, hudobníkovi Dychovej 
hudby „Drietomanka“ za  dlhoročné pôsobenie v oblasti 
dychovej hudby, výchovu mládeže  a šírenie kultúrnych 
hodnôt. Založil a viedol mládežnícku dychovú hudbu 
v obci, upravoval a skladal texty, ako kapelník DH Drieto-
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manka pôsobil 20 rokov. Pod jeho vedením „Drietomanka“ 
vystupovala po celom bývalom Československu, v Rakús-
ku, Nemecku a Poľsku. 

- PhDr. Milanovi Šišmišovi, trenčianskemu historikovi za 
vedecko-výskumnú, heraldickú a publikačnú činnosť 
v oblasti regionálnej histórie. 
Počas 32 rokov múzejníckej 
práce sa venoval záchrane 
mnohých muzeálnych predme-
tov, ktoré sa vďaka jeho zása-
hu dostali do expozícií múzea, 
na výstavy, prezentovali v tla-
či i knižne. Doteraz sa aktívne 
podieľa sa tvorbe monografií obcí a miest v našom regióne, 
je aktívny aj v mnohých spoločenských organizáciách – 
Matica slovenská, Spoločnosť pre dejiny vied a techniky, 
Slovenská numizmatická spoločnosť, lektoruje prednášky 
a semináre k dejinám obcí. 

- Mgr. Ladislavovi Žiškovi, divadelnému režisérovi 
a hudobníkovi z Trenčianskych 
Stankoviec za dlhoročnú kul-
túrno-osvetovú prácu, za obno-
venie tradícií a činnosti 
v oblasti ochotníckeho divadla, 
vynikajúce výsledky pri práci 
s mládežou a za podiel 
a dosiahnuté výsledky pri roz-
víjaní, šírení a uchovávaní kul-

túrneho dedičstva. Obnovil činnosť ochotníckeho divadla 
v obci, je autorom knihy Divadelný a hudobný život 
v Trenčianskych Stankovciach, vedie spevácku skupinu 
a dlhoročne pôsobí v zbore pre občianske záležitosti. 
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- Folklórnej skupine „Uhrovčan“ za  20 rokov propagácie 
a prezentácie kultúrneho dedičstva našich predkov 
v Uhrovci a v Uhrovskej doline. Vedúcou folklórnej skupi-
ny je Elena Beštová, choreografkou Jarmila Gerbelová. 
V programe skupiny sú zvykoslovné programy z Uhrovskej 
doliny. V súčasnosti nahrali CD  a spevník piesní zo svojho 
repertoáru. 

- Folklórnej skupine „Pobedimčan“ za 65 rokov pôsobe-
nia, účinkovania a uchovávania folklórnych tradícií v obci 
Pobedim. Folklórna skupina „Pobedimčan“ vznikla v roku 
1948. V ich repertoári sú najmä vystúpenia, v ktorých sa 
prezentujú s typickými ľudovými zvykmi z obce – Pobe-
dimska svadba, Vitie svadobných perečiek, Pranie na poto-
ku, Vítanie jari. Svojimi piesňami, zvykmi a malebným 
krojom dodá folklórna skupina osobitý charakter všetkým 
podujatiam, na ktorých sa zúčastňuje na Slovensku 
i v Česku.  

- Folklórnej skupine Kubra za 80 rokov pôsobenia, účin-
kovania a uchovávania ľudových tradícií v mestskej časti 
Trenčín – Kubra. Vznikla v roku 1933, je treťou najstaršou 
skupinou na Slovensku. 
Množstvo bohatých zvykov je 
základným kameňom, na kto-
rom budovali stavbu svojho 
ľudového umenia v Kubre. 
Všetky tri zložky ľudového 
umenia: tanec, spev a zvyk 
kráčajú od nepamäti spolu 
ako bratia. Syn ich dedil od otca, mať ich učila svoje dcéry. 
Ľud si ich strážil ako klenotnicu svojho bohatstva 
a zachováva ich dodnes. Folklórnu skupinu sprevádza dy-
chová hudba „Opatovanka“, vedie ju Anna Lišková, orga-
nizačná vedúca je Ernestína Brezanová. 
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- Dychovej hudbe Bošáčanka za 35 rokov pôsobenia, účin-
kovania a uchovávania ľudovej piesne. Dychová hudba 
v Bošáckej doline má viac ako 
90-ročnú históriu. Repertoár ka-
pely sa orientuje na koncertnú 
produkciu a hud-bu vhodnú na 
tancovanie. V programe „Bošá-
čanky“ sú prevažne ľudové pies-
ne z kraja pod Javorinou a Lo-
peníkom v úprave kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica. 
Zmes ľudových v podaní spevákov Dany Hrušovskej, 

 Alojza Mikolaja a hudobníka Mgr. Ladislava Žiška 
z Trenčianskych Stankoviec vyplnilo časový priestor poduja-
tia.  

Po ich vystúpení odovzdala riaditeľka Verejnej knižnice 
Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezová „Pamätný 
list“ 
- Elene Beštovej pri príležitosti životného  a pracovného ju-

bilea za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v obci 
Uhrovec. V Obecnej knižnici Uhrovec pracuje už 45 rokov. 
Počas tohto obdobia sa venovala propagácie literatú-
ry, čítania a formovaniu literárneho vkusu spoluobčanov. 

- Jane Cibovej pri príležitosti životného jubilea za dlhoroč-
nú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne, kde pracuje na oddelení perio-
dickej tlače, zameriava sa na podrobné analytické spraco-
vanie a excerpovanie dôležitých článkov, ktoré sú podkla-
dom pre kvalitné poskytovanie informačných služieb 
z aktuálnych prameňov. 

- Mgr. Elene Hladkej pri príležitosti životného jubilea za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej kniž-
nici Michala Rešetku v Trenčíne. Pracuje na oddelení hu-
dobných fondov a zvukových kníh, podieľa sa budovaní 
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regionálnej databázy významných osobností a udalostí 
Trenčianskeho kraja. 

- Elene Mikušovej pri príležitosti životného jubilea za dlho-
ročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Krásna Ves. 
Okrem profesionálnych knižnično-informačných služieb 
pravidelne sprevádza svojich čitateľov svetom informácií 
prostredníctvom realizovania hodín informačnej výchovy. 
Počas jej pôsobenia sa knižnica stala neoddeliteľnou súčas-
ťou kultúrneho života obce. 

- Dane Nekvapilovej pri príleži-
tosti životného jubilea za dlho-
ročnú knižnično-informačnú čin-
nosť vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne. Praco-
vala na oddelení knižnično-in-
formačných služieb. S knižnicou 
sa nerozlúčila ani v dôchodkovom veku, pracuje tu aj 
v súčasnosti. 

- Anne Okruckej pri príležitosti životného jubilea za dlho-
ročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Bzince pod Ja-
vorinou. Vďaka činnosti pani Okruckej má obec dobre fun-
gujúcu knižnicu, ktorá je miestom, kde sa obyvatelia môžu 
nielen vzdelávať a získavať informácie, ale i  miestom stre-
távania ľudí so spoločnými záujmami a patrí už dlhé roky 
k neodmysliteľnej súčasti kultúrneho života obce. 

- Jane Pastorkovej pri príležitosti pracovného jubilea za dl-
horočnú knižnično-informačnú činnosť obci Moravské 
Lieskové. Pre čitateľov má profesionálny individuálny 
a empatický prístup. Okrem výpožičnej služby tiež organi-
zuje literárne podujatia pre žiakov miestnej základnej školy 
a pre deti materskej školy. 

- Janke Polákovej pri príležitosti životného jubilea za dlho-
ročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici 
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Michala Rešetku v Trenčíne. Je aktívnou spolupracovníč-
kou knižnice, kde dlhé roky pra-
covala. Organizuje kultúrno-
spoločenské podujatia. Bola ini-
ciátorkou založenia Literárneho 
klubu Omega, prostredníctvom 
ktorého podnietila k literárnej 
tvorbe desiatky literárne činných 
amatérov. 

Riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 
Mgr. Vladimír Zvalený v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja udelil „Pamätný list za dlho-
ročné pôsobenie v kultúre“ 
- Mikulášovi Bányászovi, auto-

rovi Zväzu slovenských fotogra-
fov (AZSF), amatérskemu foto-
grafovi z Trenčína za dlho-
ročnú tvorivú činnosť v oblasti 
amatérskej fotografie. Mikuláš 
Banyasz fotografuje od roku 
1960, je členom fotoskupiny 
Méta. Venuje sa fotografii kra-
jiny a architektúry. Jeho fotografie prinášajú divákovi kla-
sickú kompozíciu a príjemnú obrazovú pohodu. Ocenenie 
prevzala manželka. 

- Milanovi Berecovi, zakladateľovi dychovej hudby „Do-
branka“ v Trenčianskej Teplej – Dobrej za dlhoročné ucho-
vávanie a šíreniu folklóru a dychovej hudby v obci. Je jed-
ným zo zakladateľov dychovej hudby „Dobranka“, svojou 
aktívnou činnosťou stále prispieva k zachovávaniu a šíreniu 
ľudových piesní a folklórnych zvyklostí v obci. 

- Miroslavovi Kušnierovi, harmonikárovi folklórnej skupi-
ny Uhrovčan za dlhoročné pôsobenie a šírenie kultúrnych 
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hodnôt, výchovu detí a mládeže vo folklórnom hnutí. Miro-
slav Kušnier je učiteľom Základnej umeleckej školy v Bá-
novciach nad Bebravou – pobočka Uhrovec. Spolupracuje 
s miestnou folklórnou skupinou doprovodom na harmoni-
ke, pôsobí tiež v zbore pre občianske záležitosti v obci. 
V obci založil hudobnú kapelu, prostredníctvom výuky  hry 
na hudobné nástroje sa venuje  výchove detí a mládeže už 
37 rokov. 

- Ľubomíre Naďovej, kronikárka obce Vaďovce za dlho-
ročné kultúrno-osvetové pôsobenie a vedenie kroniky obce. 
Kultúrno-osvetovej práci v obci Vaďovce sa venovala                
15 rokov ako referentka na obecnom úrade, neskôr začala 
písať obecnú kroniku.  

- Jozefovi Syrovému, amatérskemu výtvarníkovi z Trenčína 
za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby. 

Venuje sa tepaným reliéfom 
z medeného a mosadzného 
plechu, tvorí trojrozmerné 
skulptúry z kameňa kovu. 
Tvorba Jozefa Syrového patrí 
k tomu najlepšiemu, čo na 
trenčianskej neprofesionálnej 
scéne máme, ba obstála i na 

výstavách profesionálnych výtvarných združení.  
- Ing. Jiřímu Tomisovi, amatérskemu fotografovi zo Starej 

Turej za dlhoročnú tvorivú činnosť v oblasti amatérskej fo-
tografie. Jeho čiernobiele i farebné fotografie sú charakte-
ristické dokonalým zvládnutím techniky i kompozície ob-
razu. Prinášajú predovšetkým zaujaté svedectvo o auto-
rových plavbách po mori, exotických krajinách, ale aj 
o živote obyčajných ľudí v nich. Je členom fotoskupiny 
„Méta“. 
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- Speváckemu  súboru „Klenotnica“ Bzince pod Javorinou 
pri príležitosti 25. výročia vzniku a dlhoročný prínos 
v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva. Repertoár sú-
boru tvoria ľudové piesne zo Bziniec p/J a podjavorinského 
kraja. Zúčastňujú sa regionálnych, krajských i celoslo-
venských prehliadok zborov pre občianske záležitosti, vy-
stupujú na rôznych slávnostiach a oslavách vo svojom re-
gióne. Vedúcim súboru je Róbert Bánovec, organizačnou 
vedúcou je Jana Kuhajdová. 

- Dychovej hudbe „Dobranka“ z Trenčianskej Teplej – 
Dobrej pri príležitosti 45. výročia vzniku za uchovávanie 
a šírenie folklóru, dychovej hudby a kultúrneho dedičstva. 
Dychová hudba bola založená v októbri 1969. Repertoár 
tvoria krásne ľudové piesne, folklórne zvyklosti nielen 
z obce, ale aj z blízkeho okolia. Dychová huba má 10 čle-
nov, kapelníkom je Dominik Holec. 

- Country tanečnej skupine „Maryland“ Trenčín pri príle-
žitosti 20. výročia vzniku a dlhoročné pôsobenie v oblasti 
kultúry, výchovu detí a mládeže. 
Za ocenených poďakoval Ing. Ján Tluka. Bodku za sláv-

nostným podujatím dalo vystúpenie Folklórneho súboru „Kub-
ra“, ktorá bola v tomto roku ocenená „Európskou úniou ume-
nia“, ako historicky prvý národopisný súbor oceneným Európ-
skou úniou umenia za jej doterajšiu 14-ročnú pôsobnosť. Sú-
bor „Kubra“ ponúkol prítomným žartovné piesne z Kubry – 
Za Váhom za Váhom 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 785/1/2013 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  sa ziš-

lo v pondelok 28. októbra 2013 na svojom poslednom 28. za-
sadnutí vo svojom volebnom období. Poslanci schválili:  
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-  Všeobecné záväzné nariadenie č. 26/2013  o určení počtu 
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na školský rok  
2014/2015. Zastupiteľstvo určilo 210 tried školám 
v zriaďovacej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, 10 tried pre stredné školy cirkevné a 10 tried pre 
stredné školy súkromných zriaďovateľov. Trenčiansky sa-
mosprávny kraj  neurčuje počty tried pre osemročné gym-
náziá ani pre stredné školy, ktorých zriaďovateľom je 
okresný úrad v sídle kraja. 

-  Všeobecné záväzné nariadenie č. 25/2013 o symboloch 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktoré 
zohľadnilo výhrady 
uvedené v proteste 
prokurátora Krajskej 
prokuratúry v Trenčí-
ne a aktualizuje us-
tanovenia napadnuté-
ho všeobecne záväzné 
nariadenie v súlade 
s platnou právnou úpravou,  novými poznatkami i  spolo-
čenskou praxou. 

- Všeobecné záväzné nariadenie o dofinancovaní základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uzna-
nej cirkvi alebo náboženskej spoločnosť alebo inej právnic-
kej či fyzickej osoby na 3. štvrťrok 2013 s účinnosťou od 
29. októbra 2013.  

- Regionálny parlament: 
   a) vzal na vedomie informatívnu správu o plnení príjmov 

a čerpaní výdavkov v prvom polroku 2013.  
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b) schválili návrh na upustenie od vymáhania  nevymoži-
teľných pohľadávok predovšetkým na úseku školstva, 
ale aj na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovej 
výške 57 170 eúr. 

c) schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám a organi-
začným poriadkom škôl a sociálnych zariadení; 

d) schválenie návrhov projektov, ktoré sa uchádzajú o ne-
návratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fon-
dov a iných programov Európskej únie. 

e) vzal na vedomie informatívnu správu o činnosti a hos-
podárení Regionálnej agentúry Trenčianskeho samo-
správneho kraja za roky 2004 až 2012,  

f) schválil operačný plán zimnej údržby ciest v Tren-
čianskom samosprávnom kraji na obdobie 2013/2014,  

g) schválil správu o zdravotníckych zariadeniach v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za prvý polrok 2013.   

h) schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian-
skeho samosprávneho kraja za prvý polrok 2013.  

www.tsk.sk 28.10.2013 
pomocná evidencia 784/1/2013 

 

Najmenej transparentný je Trenčiansky kraj. Aj takéto ti-
tulky sa opierali o analýzu organizácie „Transparency Interna-
tional“, ktoré muselo dva týždne pred voľbami vysvetľovať 
súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Ne-
mám pocit, že by sme občanov nedostatočne informovali a 
odopierali im právo na informácie o dianí v kraji,“ povedal 
predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

S nepriaznivým hodnotením sa trápiť až tak nemusel, lebo 
ako jeden z posledných vysokých predstaviteľov Hnutia za 
demokratické Slovensko – Sociálna demokracia bol vo funkcii 
jediným predsedom, ktorý post v tohoročných voľbách do 
vyšších územných celkov neobhajoval. 
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Ak by kandidoval, musel by toho vysvetľovať viac. Iba 
pred mesiacom priniesol Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy ďalšie hodnotenie, podľa ktorého je Trenčiansky kraj 
v poradí druhým najzadlženejším krajom. Celkový dlh ku 
koncu roka 2012 bol 55,4 milióna eúr, čo je 93 eúr na obyva-
teľa kraja. 

Trenčiansky kraj je jediným, ktorý po sporoch predsedu s 
poslancami nemal schválený rozpočet na rok 2013 a fungoval 
v rozpočtovom provizóriu. 

Kandidát na nového predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslav Baška zo strany Smer – Sociálna 
demokracia súčasnému vedeniu vyčítal, že sa úrad uzatvoril 
a nenašiel spoločnú reč s poslancami.  

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH vo voľbách pred štyrmi rok-
mi podporoval aj Smer a práve Smer s dvadsiatimi poslancami 
a Hnutie za demokratické Slovensko so siedmimi poslancami 
vytvorili v 45-člennom zastupiteľstve väčšinovú koalíciu. 
„Jedna vec je podpora a druhá vec je, keď sa človek stane 
predsedom a dohody neplatia,“ tvrdí Ing. Jaroslav Baška. Na-
priek tomu, že poslanecký klub Smer s Hnutím za demokra-
tické Slovensko pretrval celé štyri roky, ale podľa Ing. Jaro-
slava Bašku spolupráca fungovala iba na papieri. Argumentuje 
neschváleným rozpočtom, ktorý poslanci Smeru upravili a 
predložili viackrát, no cez župana neprešiel. 

„Ani krajskí poslanci mesiace nevedeli, ako kraj hospodári. 
Ohrozené bolo aj čerpanie eurofondov, kraj navyše nevedel 
dokázať či napĺňa dohodu o šetrení s vládou,“ tvrdí Ing. Jaro-
slav Baška. Pre rozpočet v apríli 2013 odstúpil aj podpredseda 
zo Smeru Ing. Milan Panáček. 

Doterajší predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH opono-
val, že rozpočet bol pripravený Úradom Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ale  sabotovali ho neodbornými návrhmi pos-
lanci strany Smer – Sociálna demokracia. Súčasne tvrdil, že 
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„aj napriek tomu, že kraj hospodáril v rozpočtovom provizó-
riu, postupoval v súlade s memorandom o spolupráci medzi 
vládou a samosprávnymi krajmi.“ Koncom augusta 2013 mal 
Trenčiansky samosprávny kraj podľa neho päťmiliónový pre-
bytok. 

Opozičný poslanec Ing. Ján Krátky z Kresťansko-demo-
kratického hnutia je presvedčený, že neschválenie rozpočtu 
vyhovovalo terajšiemu predsedovi MUDr.  Pavlovi Sedláčko-
vi, MPH. Poslanci totiž chceli županovi zakázať meniť rozpo-
čet bez ich súhlasu. „Preto mohol župan nakladať každý me-
siac s dvanástinou minuloročného rozpočtu, kým po jeho 
schválení by musel poslúchať schválený rozpočet.“ 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja musel čeliť aj 
žalobe zamestnancov odboru školstva, ktorí tvrdili, že ich ši-
kanovala vedúca odboru. Vedenie Úradu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja síce zamestnancov v rámci úradu popresú-
valo, ale problémovú vedúcu však vo funkcii ponechalo. 

Aktivista a bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej 
Mgr. Juraj Smatana, ktorého za predsedu navrhovalo hnutie 
„Zmena zdola“, považuje atmosféru na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za dôsledok niekdajšieho ovládnutia po-
liticko-lobistickými skupinami. „Odchádzajúca garnitúra z 
Hnutia za demokratické Slovensko zneužila nepozornosť ve-
rejnosti a apatiu voči kraju, aby si všade podosadzovali rodin-
ných príslušníkov, rozhadzovali peniaze na predražené zákaz-
ky pre svojich donorov a urobili si z Trenčianskeho kraja dŕ-
žavu.“  

Dôvod na zmenu vedenia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja je skutočnosť, že sa vyľudňuje. Od vzniku vyšších 
územných celkov v roku 2001 prišiel takmer o 12-tisíc obyva-
teľov, čo je ďaleko najviac na Slovensku. Vyšší územný celok 
spájajúci stredné Považie, hornú Nitru a myjavské kopanice 
dosahuje aj najvyšší index starnutia. Kým na Slovensku pripa-
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dá na sto ľudí do 15 rokov iba 82,6 človeka vo veku 65 a viac. 
V Trenčianskom kraji na sto ľudí v predproduktívnom veku 
pripadá až 103,7 človeka v poproduktívnom veku. Pre župu to 
bude znamenať väčší tlak na rozširovanie kapacít domovov 
dôchodcov, ktoré spravuje. Nepriaznivému demografickému 
vývoju bude treba prispôsobiť aj štruktúru stredných škôl 
v kraji. 

Trenčiansky samosprávny kraj má stále problémy aj s tromi 
regionálnymi nemocnicami, ktoré dostala od štátu do správy. 
Sú to nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave, 
ktoré vytvorili len za prvý polrok 2013 stratu vyše 1,5 milióna 
eúr a ich záväzky sú dnes až 31 miliónov eúr. Poslanci Tren-
čianskeho samosprávneho kraja vlani dokonca štát vyzvali, 
aby si nemocnice zobral naspäť. 

Najväčším problémom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
zostalo vybudovanie rýchlostnej cesty R2, ktorá by spojila Po-
važie s hornou Nitrou. Na súčasnej ceste prvej triedy, ktorá 
patrí pod Slovenskú správu ciest, býva veľa nehôd s tragický-
mi následkami, nepostačuje na súčasný nárast dopravy a bráni 
to aj rozvoju tejto časti kraja. Najvyššia, skoro 14 % neza-
mestnanosť v kraji je práve v okrese Prievidza. 
Kandidáti na predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja: 

Jaroslav Baška, Smer 
Pri tvorbe vízie pre Trenčiansky kraj som vychá-
dzal zo skúseností, ktoré som získal počas návštev 
všetkých 276 miest a obcí. Je to súhrn reálnych 
krokov pre modernejší, otvorenejší a zodpovednejší 

kraj. 
 Marián Herdel, nezávislý 
Župa financuje zdravotníctvo, školstvo, dopravu. 
Pociťujú to bežní ľudia? Nové vybavenie prístrojmi 
musí zvýšiť príjmy nemocníc. Potom možno riešiť 
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platy lekárov a sestier. Modernizácia škôl má znižovať pre-
vádzkové náklady. Úspory vyriešia platy pracovníkov škôl. 

 Mgr. Jozef Lohyňa, SDKÚ, KDH, SaS, Most, 
OKS, Nova 
Nie som zaťažený politikou, nie som prepojený s 
politickými stranami. Jednou z priorít je priblížiť 
župu ľuďom. Pri správe kraja chcem dať šancu od-

borníkom, nie politickým nominantom. 
 Ing. Peter Palko, KSS 
Otázka navádza na útok na protikandidátov (ktorých 
nepoznám), ale zároveň mi dáva možnosť zhodnotiť 
prácu tých, ktorých poznám. Napríklad univerzálne-
ho politika, ministra, poslanca. Vždy za sebou zane-

chal podozrenia z nehospodárneho čerpania peňazí. S takýmto 
človekom sa nechcem ani porovnávať. Voličom odkazujem: 
Dokážem odhadnúť vzdialenosť medzi reálnym a ideálnym 
stavom. 

 Mgr. Juraj Smatana, hnutie „Zmena zdola“ 
Nominovali ma ako alternatívu pre voliča, ktorý si 
nepraje, aby Smer ovládol všetky funkcie, a vyža-
duje od kandidáta skúsenosť  s  
komunálnou politikou. Ako župan alebo poslanec 

chcem nadväzovať na svoje protikorupčné aktivity, prácu 
mestského poslanca v Považskej Bystrici a poradcu bývalej 
premiérky pre oblasť životného prostredia. 

 Ing. Ľubomír Žabár, nezávislý 
Cieľom je priniesť zmenu v podobe širšieho zapo-
jenia mladých ľudí do rozhodovania o budúcnosti 
regiónu. 

 
www.sme.sk 28.10.2013 
pomocná evidencia 792/1/2013 
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Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky odbornej štú-
die MasterCard - Slovenské centrá rozvoja, ktorú spracoval 
tým expertov z Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Slávnostného vyhlásenia výsledkov štúdie konaného v aule 
Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 31. októbra 2013 sa 

za zúčastnili riaditeľ Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Vla-
dimír Buzalka a Mgr. Róbert Galko 
z odboru regionálneho rozvoja Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Oce-
neným krajom a mestám diplomy odo-
vzdával generálny riaditeľ MasetCard 
pre Slovenskú republiku a Českú re-
publiku M. Lukeš. 

Trenčiansky kraj z pohľadu indexu 
rozvoja je druhým regiónom na Slo-

vensku s indexom na úrovni 65,0 pred tretím Trnavským kra-
jom (63,1). Na prvom mieste sa umiestnil Bratislavský región 
(97,6). Trenčiansky kraj dosiahol veľmi dobré výsledky v so-
ciálnej oblasti, hlavne v nízkej miere 
chudoby, miere nezamestnanosti je dl-
hodobo hlboko pod priemerom Sloven-
skej republiky a nízkej miere kriminali-
ty. V oblasti infraštruktúry Trenčiansky 
kraj dominuje v ukazovateli hustoty 
diaľničnej siete a v sociálnych službách. 
Rezervy má Trenčiansky kraj v indexe 
rozvoja v ekonomické oblasti, kde obsa-
dil až piate miesto. 

V hodnotení indexu dynamiky rozvoja v období 2007 – 
2011 je naopak, Trenčiansky kraj sa umiestnil ako posledný s 
hodnotou 79,9 v roku 2011. 

www.tsk.sk 04.11.2013 

predseda TSK MUDr. P. Sedláček                             

predseda Úradu TSK pri preberaní ocenenia 
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pomocná evidencia 807/1/2013 
 
Politológovia vo viacerých župách očakávali len jednoko-

lový súboj s presvedčivou výhrou Smeru. Skutočná bitka Sme-
ru s pravicou o kreslo župana sa očakávala len v Bratislave. 
Šesť či sedem jasných víťazstiev strany Smer z ôsmich žúp 
očakávali politickí analytici z regiónov v župných voľbách. 
Najmä na východe a severe sú podľa nich slabí kandidáti pra-
vice v podstate bez šancí. Predpokladá sa, že súboj pravice s 
ľavicou, v ktorom bude mať skutočné šance aj opozícia, sa 
odohrá len v Bratislave.  Renomované agentúry zverejnili len 
výsledky svojich prieskumov z Bratislavy. Podľa Focusu ve-
die Pavol Frešo zo Slovenskej demokratickej kresťanskej únie 
so 43,8 % pred Monikou Flašíkovou - Beňovou zo Smeru – 
Sociálna demokracia s 35,1 % a Daniel Krajcer z Novy vý-
razne zaostáva.  

Predpokladá sa, že víťazstvo niektorého z kandidátov v pr-
vom kole je nepravdepodobné. V druhom sa podľa neho zrej-
me stretnú Pavol Frešo s Monikou Flašíkovou - Beňovou. Na 
konečný výsledok volieb podľa neho ešte môže mať vplyv 
Róbert Fico, ako sa zapojí v prospech kandidátky Smeru a 
Krajcerovo rozhodnutie či odporučí svojím sympatizantom - 
voličom dať v druhom kole hlasy Pavlovi Frešovi.  

V trnavskej župe sa predpokladá jasné víťazstvo Tibora 
Mikuša, najmä po tom, ako ho podporila strana Smer. Nevy-
lučuje ani to, že vyhrá už v prvom kole.  

V nitrianskej župe väčšie šance na víťazstvo má kandidát 
Smeru Milan Belica v Nitre. V druhom kole sa stretne s kan-
didátom pravice, Mostu a Slovenskej maďarskej koalície To-
mášom Galbavým.  

V trenčianskej župe sa predpokladá víťazstvo Jaroslava 
Bašku zo strany Smer – Sociálna demokracia, s ktorým do 
druhého kola asi postúpi kandidát pravice Jozef Lohyňa.  



116 
 

Za jednoznačného favorita v banskobystrickej župe analyti-
ci tipujú Vladimíra Maňku zo strany Smer - Sociálna demo-
kracia s podporou Kresťansko – demokratického hnutia aj 
Strany maďarskej koalície. Politológ Ivan Rončák pripúšťa, že 
by Maňka mohol oslavovať konečné víťazstvo už po prvom 
kole. Očakáva sa, že do druhého kola v Banskej Bystrici sa 
dostane Ľudovít Kaník pravicovej koalície, ale Vladimír Maň-
ka asi tesne zvíťazí.  

Rovnako by sa mohol zopakovať scenár v žilinskej župe, 
kde ide kreslo obhájiť Juraj Blanár zo strany Smer - Sociálna 
demokracia.  

Najjasnejšie by podľa analytikov mali byť výsledky volieb 
na východe a severe krajiny.  Za suverénneho favorita v pre-
šovskej župe považujú kandidáta Smeru Petra Chudíka aj 
preto, že nezjednotená pravica proti nemu postavila nevýraz-
ného Jána Hudackého z Kres•ansko – demokratického hnutia, 
ktorý s ním už jedny župné voľby dosť výrazne prehral.   

Za víťaza volieb v košickej župe sa predpokladá súčasný 
župan Zdenko Trebuľa. Okrem Smeru – Sociálna demokra-
cia ho podporujú aj Most a Strana maïarskej koalície.  Nik si 
netrúfa odhadnúť či s ním do druhého kola postúpi kandidát 
Slovenská demokratická a kresťanská únia a Sloboda a Solida-
rita Rastislav Masnyk, alebo známejší kandidát Kres•ansko – 
demokratického hnutia Rudolf Bauer. Pred hlasovaním vo 
voľbách sa neočakáva výraznejšia mobilizácia. Keďže regio-
nálne voľby občania nepovažujú za dôležité, účasť na nich by 
mohli znížiť náhodné faktory, ako napríklad zlé počasie.  

www.sme.sk 06.11.2013  
pomocná evidencia 816/1/2013 
 
Chargé d´Affaires britskej ambasády na Slovensku Gill 

Fraser navštívila dňa 6. novembra 2013 Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, kde sa stretla s predsedom Trenčianske-
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ho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH. 
Bitská diplomatka konštatovala, že na Slovensku pôsobí len 
šesť týždňov a je jej snahou postupne lepšie spoznať všetky 
samosprávne kraje. Trenčiansky kraj navštívila ako druhý v 
poradí. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH ju informoval o historických premenách 

regiónu, o ekonomickej vý-
konnosti kraja, o demogra-
fických ukazovateľoch, kto-
ré vplývajú na rozvoj škol-
stva, zdravotníctva a sociál-
nej starostlivosti v kraji, ako 
aj o kontaktoch Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
s partnerskými regiónmi 
v zahraničí. Gill Fraser pri-

pomenula, že s krízou tradičných odvetví sa muselo vyrovnať 
aj jej rodné Škótsko. Osobitne ju zaujímalo, ako pri hľadaní 
náhradných, modernejších odvetví využíva kraj eurofondy a 
čo Trenčiansky samospráv-
ny kraj robí pre lepšie vyu-
žitie svojich možnosti v ob-
lasti cestovného ruchu. 

Po stretnutí s trenčian-
skym županom britská dip-
lomatka navštívila aj Cen-
trum excelentnosti NATO 
v Trenčíne a Justičnú aka-
démiu v Omšení. 

www.tsk.sk 06. 11. 2013 
pomocná evidencia 817/1/2013 
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Súťaž o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“ sa 
uskutočnila v hodnotiacom období od 1. apríla 2013 do 31. 
októbra 2013. V celkovom hodnotení  sa dosiahli tieto výsled-
ky:  
 

Súčasne s touto súťažou prebiehala súťaž o najlepšieho 
primátora a starostu Slovenska. 
 

pomocná evidencia 818/1/2013  

Dňa 7. novembra 2013 odovzdali zástupcovia Študentskej 
rady stredných škôl Slovenskej republiky pred Úradom Tren-
čianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne „Vysvedčenie“ 
predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pav-
lovi Sedláčkovi, MPH za jeho osem ročné pôsobenie vo 
funkcii župana. Vysvedčenie hodnotilo sa stredné školstvo, 
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rozvoj mládežníckej politiky, podpora práce s deťmi a mláde-
žou a komunikácia.  

vlastné poznámky 
 

Poslanci strany Smer – Sociálna demokracia budú mať v 
zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja väčšinu, čo 
vyplýva z konečných výsledkov volieb do vyšších územných 
celkov. 

V zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zís-
kali poslanci strany Smer - Sociálna 
demokracia dvadsaťpäť poslaneckých 
kresiel, pravicová koalícia zložená zo 
strán Kresťansko – demokratického 
hnutia, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia – Demokratická strana, 
Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Ob-
čianska konzervatívna strana bude mať v zastupiteľstve osem 
poslancov, jeden poslanec bude zastupovať Zmenu zdola, 
Demokratickú úniu a jedenásť poslancov bude nezávislých. 

Voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku, kandidát za Sme – Sociálna demokracia, keď získal 
53,45 % hlasov. Poradie ostatných kandidátov na funkciu 
predsedu: 
-  na druhom mieste sa umiestnil kandidát pravicovej koalí-

cie (Kresťansko – demokratické hnutie, Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Most-
Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Občian-
ska konzervatívna strana) Mgr. Jozef Lohyňa, ktorý získal 
19,68 % hlasov; 

- na treťom mieste sa umiestnil  Mgr. Juraj Smatana, kan-
didát za hnutie „Zmena zdola“, ktorý získal 12,29 % hla-
sov; 
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- na štvrtom  mieste sa umiestnil Ing. Peter Palko, kandidát 
za Komunistickú stranu Slovenska, ktorý získal 5,8 % hla-
sov; 

- na piatom mieste sa umiestnil Ing. Ľubomír Žabár, nezá-
vislý kandidát, ktorý získal 5,2 % hlasov; 

- na šiestom mieste sa umiestnil Mgr. Marián Herdel, kan-
didát za občianske združenie „Šanca ľuďom“, ktorý získal  
4,4 % hlasov. 
Okres Trenčín budú zastupovať v zastupiteľstve Trenčian-

skeho samosprávneho kraja títo poslanci: 
- Mgr. Renáta Kaščáková, pravicová koalícia, 
- MUDr. Tibor Jankovský, Smer – SD, 
- Tomáš Vaňo, nezávislí, 
- Ing. Milan Berec, Smer – Sociálna demokracia, 
- Ing. Ján Krátky, pravicová koalícia, 
- Ing. Juraj Ondračka, Smer – Sociálna demokracia, 
- Ing. Ľuboš Chochlík, pravicová koalícia, 
- PhDr. Štefan Škultéty, pravicová koalícia. 

V 642 volebných okrskoch Trenčianskeho samosprávneho 
kraja si mohlo 506.961 voličov zapísaných vo voličských zo-
znamoch vybrať jedného zo šiestich kandidátov na predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a alikvotne podľa obvo-
dov niekoľkých z celkového počtu 300 kandidátov na poslan-
cov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Najviac poslancov desať, bude mať v zastupiteľstve Tren-
čianskeho samosprávneho kraja okres Prievidza, osem poslan-
cov zvolili v okrese Trenčín, po päť poslancov budú mať ok-
resy Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Ilava, šty-
roch poslancov okres Partizánske, po troch poslancoch okresy 
Púchov a Bánovce nad Bebravou a dvaja poslanci budú v re-
gionálnom zákonodarnom zbore zastupovať okres Myjava. Pre 
voľby predsedu tvoril samosprávny kraj jeden jednomandáto-
vý volebný obvod. 
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Volebná účasť na tohoročných voľbách v Trenčianskom 
samosprávnom kraji dosiahla 17,37 %, čo bola najnižšia na 
Slovensku.  

www.sme.sk 10.11.2013  
pomocná evidencia 829/1/2013 

 

Ziskom 4018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou 
kandidátkou na poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. Renáta 
Kaščáková, ktorú do volieb delegovala koalícia Kresťansko – 
demokratického hnutia, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Most-Híd, Nová väčšina - Doho-

da, Sloboda a 
Solidarita, 
Občianska 

konzervatív-
na strana. 
Pred druhým 
zvoleným v 
poradí mala 
náskok viac 

ako tisíc hlasov a získala vo svojom volebnom obvode dokon-
ca väčšiu podporu, ako Mgr. Jozef Lohyňa na post predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Bývalá viceprimátorka Mesta Trenčín, ktorá sa vzdala 
mandátu poslankyne mestského zastupiteľstva, bude mať v za-
stupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja svoju regio-
nálnu poslaneckú premiéru. „Nepochybovala som o dobrom 
výsledku, ale dosiahnuté víťazstvo bolo aj pre mňa príjemným 
prekvapením. Čo sa týka volieb v Trenčianskom samospráv-
nom kraji, v globále sa neudialo nič, čo by ma prekvapilo a čo 
by sa už na základe kampane nedalo očakávať“, vyjadrila sa 
Mgr. Renáta Kaščáková.  
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V zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja chce 
presadzovať väčšiu spoluprácu medzi krajom, mestami a ob-
cami, ktorá podľa nej stále chýba. Veľmi blízka je mi oblasť 
cestovného ruchu a rada sa 
budem angažovať a pomá-
hať svojimi skúsenosťami 
v tejto oblasti. Budem sa 
rovnako usilovať o čo naj-
lepšie približovanie práce a 
problematiky župy obča-
nom, pretože mnohí nema-
jú stále jasnú predstavu o 
jej kompetenciách a možnostiach. Vyjadrila nádej, že nové 
vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja zvýši jeho trans-
parentnosť a eliminuje pochybné zákazky. Opozícia v zastupi-
teľstve bude mať oči otvorené a bude vnímavá. Veľa o tom či 
nové vedenie chce byť skutočne otvorené, ako deklaruje, uká-
že už povestných prvých sto dní a konkrétne kroky, ktoré pod-
nikne, zdôraznila Mgr. Renáta Kaščáková s tým, že ak sú v 
zastupiteľstve rozumní ľudia, podporia objektívne dobrú myš-
lienku bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť. 

www.sme.sk 11.11.2013 
pomocná evidencia 831/1/2013 
 
Nové zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

charakterizuje niekoľko zaujímavých štatistických údajov: 
- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 

zvolených 32 mužov a 13 žien; 
- priemer nového zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja je priemerný vek 48,02 roka, najstarším zvole-
ným poslancom je Ján Cipov – 79 rokov, najmladším zvo-
leným občanom je Richard Takáč – 31 rokov; 
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- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 
zvolených deväť primátorov, osem starostov obcí, päť leká-
rov, traja súčasní poslanci Národnej rady Slovenskej repub-
liky; 

- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 
zvolených podľa volebných obvodov: 
- okres Bánovce nad Bebravou: Zuzana Mačeková - ne-

závislá, Mária Hajšová – Smer-Sociálna demokracia, 
Rudolfa Novotná – nezávislá; 

- okres Ilava:Eva Bočinová – pravicová koalícia, Peter 
Marušinec -  Smer – Sociálna demokracia, Juraj Hort – 
pravicová koalícia, Pavol Bagin – Smer-Sociálna demo-
kracia, Viliam Cíbik - nezávislý; 

- okres Myjava: Pavel Halabrín, nezávislý, Anna Abra-
movičová, nezávislá; 

- okres Nové Mesto nad Váhom: Jozef Trstenský – Smer-
Sociálna demokracia, Dušan Bublavý – Smer-Sociálna 
demokracia, Ján Bielik – pravicová koalícia, Anna Ha-
linárová – Smer-Sociálna demokracia, Kvetoslava Hej-
balová – Smer-Sociálna demokracia; 

- okres Partizánske: Jozef Božik – Smer-Sociálna demo-
kracia, Iveta Randziaková – Smer-Sociálna demokra-
cia, Erich Dvoč – Smer-Sociálna demokracia, Mária 
Janíková – Smer-Sociálna demokracia; 

- okres Považská Bystrica: Karol Janas – Smer-Sociálna 
demokracia, Juraj Smatana – Zmena zdola, Igor Stei-
ner – Smer-Sociálna demokracia, Viera Zboranová – 
nezávislá, František Matušík – nezávislý; 

- okres Prievidza: Katarína Macháčková – nezávislá, Jo-
zef Stopka – Smer-Sociálna demokracia, Ján Cipocv – 
Smer-Sociálna demokracia, Mohamed Hemza – Smer-
Sociálna demokracia, Štefan Gaman – Smer-Sociálna 
demokracia, František Tám – Smer-Sociálna demokra-
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cia, Elena Porubcová – pravicová koalícia, Štefan 
Mjartan – Smer-Sociálna demokracia, Richard Takáč 
– Smer-Sociálna demokracia, Ján Bodnár – Smer-
Sociálna demokracia; 

- okres Púchov: Milan Panáček – Smer-Sociálna demo-
kracia, Marián Michalec – nezávislý, Miroslav Kubi-
čár – nezávislý; 

- okres Trenčín: Renáta Kaščáková – pravicová koalícia, 
Tibor Jankovský – Smer-Sociálna demokracia, Tomáš 
Vaňo – nezávislý, Milan Berec – Smer-Sociálna demo-
kracia, Ján Krátky – pravicová koalícia, Juraj On-
dračka – Smer-Sociálna demokracia, Ľuboš Chochlík – 
pravicová koalícia, Štefan Škultéty – pravicová koalí-
cia; 

- volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa zúčastnilo 86.337 občanov z celkového počtu 
496.864 zapísaných voličov, čo predstavovalo 17,37 %; 

- voľby do vyšších územných celkov preukázali, že známe 
meno kandidáta už nestačí na zvolenie za poslanca. Takto 
neuspeli trenčianski hokejisti Eduard Hartman a Miro-
slav Hlinka; 

- nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-
roslav Baška si na svoj účet pripíše mesačne 3.348,80 eúr 
a poslanci od 629 do 695 eúr; 
www.sme.sk 11.11.2013 
pomocná evidencia 832/1/2013 

 
Dňa 11. novembra 

2013 presne o 11 h 11 
min sa zazneli nad tren-
čianskym cintorínom zo 
záznamu zvony z talian-
skeho mesta Rovereto a 
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pieseň o rozkvitnutých divých makoch, ktoré pokryli bývalé 
bojiská pri Ypres „Na flámskych poliach“ pri príležitosti Dňa 
vojnových veteránov. Na spomienkovom akte na vojenskom 
cintoríne pri srbskej kaplnke s karnerom obetí prvej svetovej 
vojny sa zúčastnili členovia Klubu vojenskej histórie - protifa-
šistického odboja, Klubu vojenských veteránov, Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, Klub generálov Slovenskej republiky a deti zo Zá-
kladnej školy na Bezru-
čovej ulici v Trenčíne, 
ktoré položili na hroby 
padlých vojakov symbo-
lické červené maky.  

K prítomným delegá-
ciám a občanom sa pri-
hovorili primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček, veliteľ Síl 
výcviku a podpory Oz-
brojených síl Slovenskej 
republiky plukovník generálneho štábu Martin Stoklasa 
a vojenský duchovný Ing. Jaroslav Balocký, ktorí vo svojich 
vystúpeniach pripomenuli odkaz 95. výročia ukončenia jedné-
ho z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva.  

Potom sa prítomní odobrali k pamätníku na vojenskom cin-
toríne, kde položili na hroby kvety na znak úcty ich hrdinstva. 

vlastné poznámky  
pomocná evidencia 839/1/2013 
 
Pri príležitosti „Dňa vojnových veteránov“ náčelník Gene-

rálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa       
11. novembra 2013 udelil primátorovi Mesta Trenčín Mgr. 
Richardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. výročiu vzni-
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ku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú si prevzal              
z rúk veliteľa Síl výcviku a 
podpory plukovníka gene-
rálneho štábu Martina Stok-
lasu, za trvalo vynikajúcu 
spoluprácu s ozbrojenými si-
lami Slovenskej republiky a 
udržiavanie vojenských tradí-
cií. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 840/1/2013 
 
Mimoriadny priebeh malo vo štvrtok dňa 14. novembra 

2013 rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, keď primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý ho 
viedol a v jeho priebehu odišiel z rokovania na protest proti 
konaniu poslaneckého klubu Smer, ktorý zmenil program jeho 

rokovania. V novodobej his-
tórii trenčianskej samosprávy 
sa takýto incident ešte ne-
odohral.  

Čo sa vlastne stalo? Väč-
šinový klub mestského za-
stupiteľstva na začiatku jeho 
zasadnutia navrhol radikálne 
zmeniť celý program roko-
vania, keď z neho vypustil 
majetkové prevody a vsunul 
personálnu výmenu v dozor-
nej rade spoločnosti Tren-

čianske vodárne a kanalizácia a namiesto Ing. Márie Kebísko-
vej navrhol komunálneho politika a poslanca Ing. Pavla Ku-
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bečku. Tieto zmeny programu rokovania mestské zastupiteľ-
stvo schválilo. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček označil rokovanie zastu-
piteľstva za mocenskú politickú frašku, ktorej sa nemieni ďa-
lej zúčastňovať a odovzdal vede-
nie rokovania poslancovi Ing. 
Pavlovi Kubečkovi a odišiel zo 
zastupiteľstva. Primátor vyslovil 
na dané správanie názor, že „celé 
je to mocenská politická fraška, 
keď z dozornej rady chcú odvo-
lať človeka, ktorého tam sami zvolili, ktorý je odborníkom a 
nemá žiadne politické ambície. a nahrádzajú ho človekom, 
ktorý je predsedom finančnej a majetkovej komisie a politi-
kom. Zrejme preto, aby Smer – Sociálna demokracia získal 
väčšiu kontrolu nad vodárňami. Vôbec to so mnou nekonzul-
tovali, jednoducho prišli a takýmto mocenským spôsobom to 
spravili. Toto je podľa nich na mimoriadnom zastupiteľstve 
dôležitejšie, ako to, že občania čakajú v bankách na hypote-
kárne úvery“. 

Podľa pôvodného návrhu programu rokovania zastupiteľ-
stva boli v čom navrhnuté majetkové prevody, ktoré mali pos-
lanci schváliť. Jednalo sa o predaj bytov občanom mesta, ako 
dôležitý krok, pre získanie hypotéky z banky na zaplatenie by-

tu. Ďalším dôležitým pô-
vodne navrhnutým bodom 
programu rokovania malo 
byť schvaľovanie  predaja 
pozemkov pre japonskú 
spoločnosť Akebono, kto-
rá chce v Trenčíne inves-
tovať do nového závodu 
na výrobu automobilo-
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vých súčiastok vyše 20 miliónov eúr, postupne zamestnať až 
350 ľudí a znížiť tak nezamestnanosť v regióne.  

Ešte pred odchodom primátora odišiel z rokovania aj pos-
lanec Ing. Michal Urbánek, poslanec za Slovenskú demokra-
tickú kresťanskú úniu, ktorý konštatoval, že deň pred rokova-
ním zastupiteľstva boli prerokované iné body rokovania prog-
ramu a po zmene programu nemôže zodpovedne hlasovať, 
pretože nemá písomné podklady, ktoré poslanci Smeru – So-
ciálna demokracia majú.  Rozhodol sa preto, že nepovažuje za 
potrebné zostávať ďalej na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

„Takto napäté vzťahy ešte v zastupiteľstve neboli, ako za 
posledné tri roky. Primátor však mal zostať na rokovaní, veď 
z boja sa neuteká, kritizoval jeho odchod poslanec Ing. Ró-
bert Lifka. 

Predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia  
PaedDr. Daniel Beníček odmieta tvrdenie, že ide o mocenský 

boj. Argumentuje, 
že zástupcu Mesta 
Trenčín v dozornej 
rade spoločnosti 
Trenčianske vodárne 
a kanalizácie pos-
lanci museli vyme-
niť, pretože od dote-
rajšieho zástupcu 
nemali za posledné 

tri roky žiadnu informáciu, ako zastupuje záujmy Trenčína. 
Rokovanie o majetkových prevodoch boli vypustené 
z programu preto, aby primátor začal viac komunikovať 
s poslancami. Primátor stále sľubuje, že nás bude informovať, 
ale nerobí to. Tak sme sa rozhodli, že chceme, aby nás rešpek-
toval, aby s nami komunikoval, aby sme sa dohodli. Využí-
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vame na obranu možnosti, ktoré nám dáva legislatíva. Už me-
lieme z posledného, chytíme sa všetkého, na čo máme právo.“  

www.pravda.sk 14.11.2013  
pomocná evidencia 843/1/2013 
 
Udalosti 17. novembra roka 1989 si v Trenčíne pripomenu-

la verejnosť 15. novembra 2013 koncertom kapely Simplify 
v amfiteátri na Mierovom námestí a v tom istom čase vernisá-

žou výstavy v mestskej 
veži pod názvom 
„Prísne tajné!“ pripra-
venej v spolupráci s 
Ústavom pamäti národa 
v Bratislave, ktorá do-
kumentovala prostred-
níctvom archívnych 
dokumentov, fotografií, 

dobových predmetov a odborných textov činnosť Štátnej bez-
pečnosti.  

V úvodnom slove vystúpila vedúca útvoru kultúrnych 
a informačných služieb Ing. Janka Sedláčková, ktorá privíta-
la prítomných na výstave.  O výstave sa so svojimi spomien-
kami spred dvadsaťšty-
ri rokmi po-delil primá-
tor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybní-
ček. Apeloval, aby 
každý z nás si uvedo-
mil, že sloboda 
a slobodná vôľa, zmena 
postoja k vlastnému ži-
votu, nebáť sa neslobody, lebo nie masy ľudí, ale jednotlivci 
menia svet. Zakončil slovami pápeža Jána Pavla 2., ktorý po-
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vedal „nebojte sa, nebojme sa“ a my by sme sa nemali báť, 
aby nám niekto chcel vziať slobodu. Som rád, že ste si našli 

čas a prišli ste sem. Dúfam, že toto mes-
to na tento sviatok nezabudne. Na záver 
svojho vystúpenia primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček blahoželal spisovateľovi 
Rudolfovi Dobiášovi k získaniu ocene-
nia „Trojruža 2013“, ktoré mu udelil 
Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY 
a Bibiana – Medzinárodný dom umenia 

pre deti v Bratislave v týchto dňoch za súbor prozaických a 
rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých sugestívnym spôso-
bom ochraňuje jedinečné citové i mravné hodnoty detského 
sveta.  

Na jeho slová nadviazal Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD.  
z Ústavu pamäti národa v Bratislave, zhodnotiac výstavu 
„Prísne tajné“! ktorá priblížila trenčianskej verejnosti  pôsobe-
nie tohto represívneho mocenského nástroja Komunistickej 
strany Československa. Výstava popisuje 
vznik, organizačnú štruktúru, personálne 
obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti 
na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Pro-
stredníctvom archívnych dokumentov, fo-
tografií, dobových predmetov a odbor-
ných textov približuje vnútropolitickú si-
tuáciu po druhej svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej 
bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budo-
vanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu Štátnej bezpečnosti 
so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného 
bloku. Výstava objasňuje pôsobenie Štátnej bezpečnosti v ob-
dobí tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 
1989. Brutálne metódy činnosti dokumentovali konkrétne ak-
cie Štátnej bezpečnosti. Expozícia odhaľuje aj tváre vysokých 
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funkcionárov, ktorí stáli vo vedení Štátnej bezpečnosti a riadili 
jej činnosť.  

 Po vernisáži výstavy 
sa návštevníci výstavy 
presunuli pred hlavný 
vchod Mestského úradu 
v Trenčíne, kde sa 
uskutočnil pietny akt 
pri pamätnej tabuli 
umiestnenej na budove 
Mestského úradu 
v Trenčíne, ku ktorej po 
vystúpení primátora 

Mgr. Richarda Rybníčka položili prítomní zapálené kahance 
sviečok obetiam bývalého režimu. Záver spomienkového dňa 
patril poďakovaním za slobodu na svätej omši v Piaristickom 
kostole sv. Františka Xaverského, celebrovanou novým rekto-
rom Kolégia piaristov Stanislavom Šimkovičom, SchP.  

www.sme.sk  13.11.2013  
pomocná evidencia 841/1/2013 

 

Trenčianska spoločnosť „Virtual Reality Media“ získala 
v novembrových dňoch 2013 už svoj tretí kontrakt od Armády 
USA, ktorými sú letecké simulátory pre vrtuľníky MI – 17  za 
desať miliónov dolárov. Z nich dve výcvikové zariadenia budú 
inštalované na vojenskej leteckej základni Fort Rucker 
v Alabam v USA a ďalšie dve výcvikové zariadenia budú in-
štalované v Kábule v Afganistane.  

Slovenský výrobca sa tak môže pochváliť dodávkou už 
ôsmich leteckých simulátorov Mi-17 pre toho istého zákazníka 
v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov amerických dolárov. 
Spoločnosť Virtual Reality Media tiež participovala na vývoji 
a výrobe troch simulátorov pre vojenské taktické dopravné lie-
tadlá G222/C-27, ktoré boli prostredníctvom Armády USA 
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dodané a inštalované v Afganistane v roku 2012. Lietadlo s 
označením G222 je predchodca nového modelu taktického 
dopravného lietadla C-27J, ktorého obstaranie zvažuje aj Mi-
nisterstvo obrany Slovenskej republiky 

Plus jeden deň 20.11.2013 
pomocná evidencia 957/1/2013  
 
Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 19. novembra 2013 poslanci podporili predaj 
voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov 
v priemyselnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového inves-
tora po tom, ako odmietli rokovať o tomto bode programu dňa 
14. novembra 2013. Najdôležitejším rozhodnutím bolo schvá-
lenie dokúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového 

fondu v trenčianskej 
priemyselnej zóne, 
kam prejavil záujem 
vstúpiť zahraničný 
investor japonská 
spoločnosť Akebo-
no, ktorá chce pos-
taviť závod na po-
zemkoch o výmere 
40 tisíc m2. Už 22. 

júla 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo kúpu pozemkov od 
Slovenského pozemkového fondu vo výmere vyše 33 tisíc m2. 
Na základe kúpnej zmluvy sa mesto Trenčín stalo ich vlastní-
kom.  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu závodu, bol zistený nesúlad 
medzi plánom výstavby závodu s novovytvorenými hranicami 
pozemkov. Ukázala sa potreba dokúpenia ďalších pozemkov o 
výmere vyše 1.800 m2. Poslanci schválili dokúpenie pozem-
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kov od Slovenského pozemkového fondu za celkovú sumu 
50.320 eúr.  

V najbližších dňoch primátor zvolá opäť mestské zastupi-
teľstvo, aby hlasovalo o predaji tých istých pozemkov japon-
skému investorovi, čím by Mesto Trenčín mohlo ešte v tomto 
roku do rozpočtu zís-
kať nezanedbateľné fi-
nancie.  

Poslanci mestského 
zastupiteľstva schválili 
aj predaj piatich voľ-
ných bytov po neplati-
čoch. Boli ponúknuté 
vo verejnej obchodnej 
súťaži, ktorej podmienky schválilo mestské zastupiteľstvo. 
Byty nie sú užívania schopné a je potrebné do nich investovať 
nemalé finančné prostriedky. Zastupiteľstvo svojim rozhodnu-
tím zabezpečilo príjem do rozpočtu vo výške 184.200 eúr. 

www.trencin.sk 21.11.2013 
pomocná evidencia 969/1/2013  
 
Deväťčlenná porota ocenila 13. novembra 2013 v Ostrave 

na medzinárodnej 
súťaži „Fair Sour-
cing Awards“ (ce-
ny čestného náku-
pu) Mesto Trenčín 
za úspešné a trans-
parentné využíva-
nie elektronických 
aukcií. Cenu pre-
vzala špecialistka 

pre verejné obstarávanie z právneho útvaru Mestského úradu 
zľava - Cenu pre mesto Trenčín prevzala Ing. J. Molnárová 
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Trenčín Ing. Jana Molnárová. Do súťaže sa prihlásili inštitú-
cie verejnej správy a komerčné firmy. Mesto Trenčín získalo 
3. miesto v kategórii „Trend“, ktorá je určená najúspešnejším 
užívateľom e-Aukcií v roku 2013. Na prvom mieste sa umies-
tnila Tepláreň Košice na druhom sa umiestnila Mestská časť 
Praha 2. a na treťom mieste skončilo Mesto Trenčín, ktoré-
mu porota ocenila originalitu trenčianskeho aukčného  systé-
mu, ktorý komplexne zastrešuje všetky organizácie napojené 
na rozpočet mesta. „Nový aukčný systém využívame od konca 
januára 2013. Celkové úspory za 10 mesiacov predstavujú  
425 tisíc eúr pri 63 uskutočnených aukciách. Najväčšia úspora 
bola pri aukcii na stavebné práce a to 156 tisíc eúr, čo predsta-
vuje takmer 40% z predpokladanej hodnoty zákazky,“ poveda-
la Ing. Jana Molnárová, špecialistka pre verejné obstarávanie 
z právneho útvaru Mestského úradu Trenčín.  

Mesto Tren-
čín a všetky je-
ho ním riadené 
organizácie ma-
jú na základe 
interných smer-
níc povinnosť 
robiť elektro-
nické aukcie už 
pri nákupe to-
varov a služieb 
od predpokladanej hodnoty 1 000 eúr a pri stavebných prácach 
od 2 000 eúr. Aukčný systém Mesto Trenčín využíva aj pri 
predaji a prenájme majetku. Pre verejnosť sú prístupné nielen 
aktuálne aukcie, ale aj archív už ukončených aukcií. 

Info Trenčín 02.12.2013 
pomocná evidencia 985/1/2013 
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Štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave zaradila Mesto 
Trenčín na tretie miesto v rámci Slovenska ako mesto s najvy-
ššou úrovňou rozvoja. Mesto Trenčín tak získalo „Cenu mes-
to rozvoja“. Ocenenie v Bratislave prevzal z rúk rektora Eko-
nomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD. prednost-
ka Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Jaro-
slav Pagáč. Táto štúdia 
hodnotila rozvoj miest v 
troch dimenziách, v 
ekonomickej, sociálnej 
a v oblasti infraštruktú-
ry a verejných služieb. 
Trenčín skončil za Bra-

tislavou a Žilinou tretí s indexom rozvoja na úrovni 60,32. 
„Zjednodušene môžeme povedať, že index rozvoja vyjadril, 
ako na tom mesto je. Tretie miesto radí Trenčín medzi mestá s 
najvyššou úrovňou rozvoja,“ objasnil zjednodušene výsledky 
štúdie Tomáš Černenko z Katedry verejnej správy a regio-
nálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Štúdia hodnotila aj dynamiku rozvoja, v ktorej Trenčín 
skončil na predposlednom mieste, kde sa Mesto Trenčín 
umiestnilo na predposlednom mieste. Podľa Tomáša Černenka 
index 60,32 vyjadruje zmenu v úrovni rozvoja, ktorú Mesto 
Trenčín dosiahlo v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi.  
Index dynamiky rozvoja vyjadruje, ako mesto pokročilo. Čím 
vyššie sa Mesto Trenčín v rebríčku umiestnilo, tým väčší pok-
rok za posledných päť rokov dosiahlo. Umiestnenie Mesta 
Trenčín na 14. priečke znamená, že 13 miest urobilo za ostat-
ných päť rokov väčší pokrok ako Trenčín, vysvetlil Tomáš  
Černenko.  To znamená, že tieto mestá sa rozvíjali a rýchlejšie 
ako Trenčín, prišlo by mesto o svoje tretie miesto v úrovni 
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rozvoja a jeho miesto by zaujalo iné, dynamickejšie mesto. 
Jedným z dôvodov horšieho postavenia Mesta Trenčín je jeho 
vysoký dlh z konca roka 2010. A s tým súvisiaca priorita no-
vého vedenia mesta konsolidovať financie mesta a odvrátiť ri-
ziko ozdravného režimu a nútenej správy, čo sa úspešne poda-
rilo.  

Info Trenčín 02.11.2013 
pomocná evidencia 987/1/2013 

 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky priniesla správu 

o úmrtí trenčianskeho rodáka Egona Lánskeho v Ústrednej 
vojenskej nemocnici v Prahe dňa 25. novembra 2013 vo veku 
79 rokov, ktorý po nežnej revolúcii zastával podpredsedu Vlá-
dy Československej republiky pre zbližovanie s Európskou 
úniou.   

V nekrológu sa spomína, že v detskom veku prešiel cez na-
cistami prevádzkované tábory v Terezíne a Osvienčime. Po 
prevzatí moci komunistami v bývalom Československu čelil 
ďalšej perzekúcii. V 50. rokoch minulého storočia mu zne-
možnili štúdium postupne na troch vysokých školách. Násled-
ne pracoval ako hutník v Kladne, neskôr v podniku Dental a v 
Ekonomickom ústave Československej akadémie vied. Ne-
chýbal pri zrode Klubu angažovaných nestraníkov. Po krva-
vom potlačení obrodného procesu v bývalom Československu 
Lánský emigroval a usadil sa vo Švédsku, ktoré mu udelilo aj 
občianstvo. Práve tam popri vykonávaní rôznych prác vyštu-
doval politické vedy a žurnalistiku. Bol spoluzakladateľom 
Výboru solidarity s východnou Európou. Pred návratom z exi-
lu do vlasti v roku 1991 pôsobil v redakciách BBC a Slobod-
nej Európy. Po návrate sa stal hovorcom vtedajšieho šéfa dip-
lomacie Jiřího Dienstbiera, neskôr hovorcom Českej strany 
sociálnodemokratickej a poradcom vtedajšieho predsedu Pos-
laneckej snemovne Miloša Zemana pre mediálne a zahranič-
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nopolitické otázky. V roku 1998 sa stal podpredsedom Zema-
novej vlády, v ktorej mal na starosti zbližovanie s Európskou 
úniou. V tejto funkcii však zotrval iba rok, podľa vlastných 
slov zo zdravotných dôvodov.  

Info Trenčín 02.11.2013 
pomocná evidencia 988/1/2013 
 
Tento rok 2013 obsadilo Slovensko 23. miesto z hľadiska 

kúpnej sily obyvateľov. Priemerný Slovák disponuje o 42 % 
menšou kúpnou silou ako priemerný Európan. Z výsledkov 
štúdie „GfK Purchasing Power“ vyplynulo, že Slovensko sa 
radí na 23. priečku v rámci všetkých 42 krajín, ktoré sa zú-
častnili na prieskume. Európsky index kúpnej sily na jedného 
obyvateľa Slovenska má výšku 58 (index 100 predstavuje ce-
loeurópsky priemer na jedného obyvateľa). Celoštátna prie-
merná úroveň kúpnej sily, t. j. čistý disponibilný príjem na 
jedného obyvateľa, predstavuje 7.473 eúr. V celkovom súčte 
to predstavuje 40,4 miliardy eúr, ktoré majú spolu k dispozícii 
všetci obyvatelia Slovenska.  

Podľa štúdie GfK o kúpnej sile mali európski spotrebitelia 
spolu na rok 2013 k dispozícii zhruba 8,62 bilióna eúr či už na 
utrácanie alebo sporenie. To korešponduje s kúpnou silou na 
jedného spotrebiteľa na úrovni 12.890, eúr ako priemernou 
hodnotou uvedených 42 krajín. Disponibilné príjmy obyvate-
ľov týchto krajín sa však prirodzene výrazne líšia. Lichten-
štajnsko zostáva aj naďalej na najvyššom mieste z hľadiska 
kúpnej sily na jedného obyvateľa. Na druhom mieste je Švaj-
čiarsko nasledované Nórskom. Tento rok obsadilo Slovensko 
23. miesto z hľadiska kúpnej sily a predbehlo tak svojich su-
sedov Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu, ktorá skončila na 
konci rebríčka.  

Pohľad na osem slovenských krajov odhaľuje, že hlavné 
mesto Bratislava je zďaleka tým najbohatším regiónom s kúp-
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nou silou na jedného obyvateľa vyššou o takmer 44 % v po-
rovnaní s celoštátnym priemerom. Na druhej strane Prešovský 
kraj s najnižšou kúpnou silou zaostáva za celoštátnym prieme-
rom o 16 %. Aj na úrovni jednotlivých okresov má Bratislava 
výrazný náskok pred ostatnými časťami Slovenska. Prvé 
priečky rebríčka podľa indexu kúpnej sily na jedného obyvate-
ľa obsadili všetky bratislavské obvody nasledované okresmi v 
blízkosti hlavného mesta napríklad Pezinok, Malacky, Senec a 
Trnava.  

Nad celoslovenský priemer podľa indexu kúpnej sily sa do-
stali ešte mestá Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Trenčín a Du-
najská Streda. Na konci rebríčka sa nachádzajú okresy Kežma-
rok, Rimavská Sobota, Gelnica, Sabinov a Vranov nad Top-
ľou, u ktorých index kúpnej sily predstavuje menej ako 80 % 
celoštátneho priemeru.  

tasr 05.12.2013 
pomocná evidencia 1012/1/2013  
 
Za účasti viacerých poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky a predstaviteľov významných regionálnych inštitúcií 
a predstaviteľov miestnej samosprávy sa dňa 9. decembra 
2013 uskutočnilo usta-
novujúce zasadnutie Za-
stupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja vo štvrtom funk-
čnom období. 

V úvode predseda vo-
lebnej komisie Trenčian-
skeho samo-správneho 
kraja Mgr. Juraj Gerli-
ci informoval o výsledku volieb do orgánov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a odovzdal osvedčenie o zvolení predse-

Odchádzajúci predseda  P. Sedláček blahoželá novému predsedovi  J. Baškovi 



139 
 

dovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi 
Baškovi a 45-im poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Novozvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baška potom zložil slávnostný sľub, po ňom zlo-
žili sľub aj novozvolení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška vo svojom prvom verejnom vystúpení v novej funkcii 

za prioritu označil prí-
pravu zodpovedného 
rozpočtu na rok 2014. 
Pripomenul, že Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja ako jediný 
stále pracoval v rozpoč-
tovom provizóriu a pr-
výkrát v histórii nemá 
schválený rozpočet. 

Vyzdvihol tiež potrebu posilňovať odborné zameranie stred-
ných škôl, aby si ich absolventi našli miesto na trhu práce, nie 
na úrade práce. Za problém považuje tiež zadlženosť troch 
nemocníc v Trenčianskeho samosprávneho kraja a zdôraznil, 
že v oblasti sociálnej 
starostlivosti nebude 
kraj zvyšovať poplatky 
klientov zariadení so-
ciálnej starostlivosti v 
pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja. Väčšiu pozor-
nosť potrebuje podľa 
neho oprava ciest v 

Inauguračný prejav Jaroslava Bašku 

Kongresová sála privítala nových poslancov TSK 
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kraji, rovnako ako otázky dopravnej obslužnosti či rozvoj tu-
rizmu a cestovného ruchu s dôrazom na využitie eurofondov. 

K novým predstaviteľom regionálnej samosprávy sa potom 
prihovorili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 
Magda Košútová, PhDr. Marián Kvasnička a Ing. Martin 
Fedor. 

Po schválení uznesenia ustanovujúcu schôdzu Zastupiteľ-
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja ukončilo predvia-
nočné vystúpenie koledníkov z folklórneho súboru „Radosť“. 

www.tsk.sk 10.02.2013 
pomocná evidencia 1027/1/2013 
 
Na pracovnom výjazde Vlády Slovenskej republiky v No-

vom Meste nad Váhom dňa 13. decembra 2013 sa zúčastnil 
predseda vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbert Fico, kto-
rého sprevádzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baška, ako aj 
poslanci Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Dušan 
Bublavý, Kvetoslava Hej-
balová a Jozef Trstenský. 

V úvode pracovného vý-
jazdu premiér vystúpil v 
Gymnáziu M. R. Štefánika, 
s prednáškou na tému „Slo-

vensko, Európska únia a ľudské práva“. Je to oblasť, v ktorej 
som profesionálne pracoval dlhé roky a myslím si, že moje 
skúsenosti môžu byť dobrým prídavkom k teoretickým znalos-
tiam, ktoré študenti dostávajú na škole. Páčilo sa mi, že bolo aj 
pomerne veľa otázok zo strany študentov,“ poznamenal. 

Potom sa Róbert Fico stretol so študentmi Strednej odbor-
nej školy na Bzinskej ulici, ktorá je jednou z troch stredných 
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odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v tomto meste. 

Program výjazdu predsedu vlády JUDR. Róberta Fica vy-
vrcholil pracovným stretnutím s vedením spoločnosti Emer-
son, ktorá je jedným z najvýznamnejších podnikateľských 
subjektov v regióne. 

„Som rád, že som v Novom Meste nad Váhom videl úspeš-
ný príbeh,“ povedal premiér Róbert Fico po návšteve závodu 
Emerson, ktorý sa zameriava na presnú elektrotechnickú vý-
robu s vysokou pridanou hodnotou. „Slovenskí manažéri fir-
my ma informovali, že naši ľudia dávajú do tejto výroby nie-
len zručnosť rúk, ale i 
veľa umu a aj vďaka 
tomu sú platy v tejto 
spoločnosti vyššie ako 
je priemer v národnom 
hospodárstve. A to by 
Slovensko určite potre-
bovalo vo väčšom roz-
sahu,“ skonštatoval 
predseda vlády a dodal, 
že vláda chce podporovať na Slovensku takých investorov, 
ktorí prinášajú prácu s vyššou pridanou hodnotou, čo znamená 
aj vyššie príjmy. „Už sem nevolajme firmy, ktoré stavajú len 
montážne haly, kde ľudia zarábajú 400, 500 eúr. Skúsme hľa-
dať také investície, ktoré budú vytvárať tlak aj na rast miezd,“ 
podčiarkol JUDr. Róbert Fico. 

Predseda vlády ocenil spoluprácu spoločnosti Emerson so 
Strednou odbornou školou v Novom Meste nad Váhom. Firma 
podľa neho zamestnala  90 až 100 absolventov tejto školy. 
Súkromná spoločnosť financuje vzdelávanie týchto študentov 
a pre ich vzdelávanie dodali do školy špeciálny stroj, na kto-
rom si môžu študenti vyskúšať, ako to funguje. Školy nemajú 
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peniaze na to, aby mohli nakúpiť drahé zariadenia, takže toto 
je jediná cesta. 

www.tsk.sk 13.12.2013 
pomocná evidencia 1036/1/2013  

 

Z trenčianskeho mesačníka Info, ktorý vydáva Mesto Tren-
čín, by sa mal v budúcom roku 2014 kvartálnik. Táto zmena 
nastala 12. decembra 2013 na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva, keď mestskí poslanci schválili zníženie rozpočtu na 
mestské noviny Info o 14-tisíc eúr. A tak z pôvodne navrho-
vaného rozpočtu na vydávanie a distribúciu mesačníka Info, 
ktorý bol 20-tis. eúr, zostalo v schválenom rozpočte na tento 
účel len 6-tisíc eúr. Znamená to, že z Infa sa v budúcom roku 
2014 môže stať kvartálny časopis mesta,“ povedala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. 

Svoje rozhodnutie poslanci zdôvodnili tým, že noviny slú-
žili na prezentáciu primátora Trenčína Mgr. Richarda Ryb-
níčka a na jeho vyhlásenia v Infe nemali poslanci možnosť re-
agovať.  

V Trenčíne prebieha stavebný boom, keď sa momentálne 
modernizuje železničná trať, stavia sa druhý cestný most a v 
niektorých mestských častiach kanalizáciu. Tieto tri významné 
stavby si vyžadujú rozkopávky a dopravné obmedzenia, na 
ktoré mesto ľudí informuje aj prostredníctvom Infa. „Ľudí in-
formujeme aj cez webovú stránku mesta, ale pre starších  ob-
čanov, ktorí nemajú internet, slúžia na informáciu predovšet-
kým mestské noviny Info. V novinách Info občania pravidelne 
dostávajú informácie aj o vývoze odpadu, harmonograme jar-
ného či jesenného upratovania a nezanedbateľný je pre obča-
nov kultúrny a športový servis. Pokiaľ by ľuďom dôležité in-
formácie chýbali, zmena rozpočtu na Info je podľa poslanca 
Ing. Pavla Kubečku v budúcnosti možná. Rozpočet je živý 
organizmus, pokiaľ bude potreba, viem si predstaviť zmenu 
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rozpočtu, ktorá by zabezpečila vydanie ďalších čísel Infa, po-
vedal Ing. Pavol Kubečka. 

www.sme.sk 19.12.2013  
pomocná evidencia 1051/1/2013 

 

V nedeľu 22. decembra 2013 popoludní zostali obyvatelia 
Sihote 3. a Sihote 4. bez pitnej vody. Sedem ulíc týchto sídlisk 
Žilinskej, Opatovskej, Armádnej, Klementisovej, Kraskovej, 
Pádivého a Sibírskej zásobovali tri cisterny. Poruchu odstra-
ňovali pracovníci Trenčianskych vodární a kanalizácií. Len 
dva dni pred vianočnými sviatkami sa viacerým ľuďom žijú-
cim v mestskej časti Sever skomplikoval bežný život. 
V nedeľu krátko popoludní začal klesať tlak vody v potrubí 
a neskôr im voda chýbala úplne. Vodári okamžite po nahlásení 
poruchy hľadali pomocou detektora miesto úniku vody 
a zároveň pristavili pre dotknutých ľudí tri cisterny s pitnou 
vodou. Po vyše piatich hodinách zistili, že príčina poruchy je 
na Žilinskej ulici. Ešte v ten istý deň, t.j.  22. decembra 2013 
v neskorších večerných hodinách už tiekla voda vo všetkých 
dotknutých domácnostiach, okrem jedného bytového domu na 
Žilinskej ulici.  

Celú situáciu priamo na mieste riešil a monitoroval primá-
tor Mgr. Richard Rybníček, ktorý ocenil prístup  pracovní-
kov Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a poďakoval 
aj poslancovi mestskej časti Sever Vladimírovi Gavendo-
vi a náčelníkovi mestskej polície JUDr. Stanislavovi Berovi, 
ktorí boli nápomocní pri riešení tohto problému. Okrem toho 
poďakoval dotknutým občanom za ich trpezlivosť zvlášť 
v tomto čase.  

Mesto Trenčín 23.12.2013 
pomocná evidencia 1059/1/2013 
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Priestranstvo medzi Hviezdoslavovou, Jaselskou a Vajan-
ského ulicou v Trenčíne, ktoré vzniklo zasypaním jamy pri 
Posádkovom klube, zatiaľ nebude mať svoj názov.  

S petíciou za pomenovanie priestoru ako Námestie sv. Cy-
rila a Metoda sa na Mesto Trenčín obrátili občania ešte začiat-
kom septembra tohto roku. Dňa 19. septembra 2013 zasadnu-
tie zastupiteľstva informáciu o petícií zobralo na vedomie. 
Nezaoberalo sa ňou preto, že v čase prerokovania informácie 
boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov a 
podľa zákona až do konania volieb nemožno v zmysle zákona 
rozhodovať o názvoch ulíc či zmene ich číslovania. 

Mestské zastupiteľstvo 12. decembra 2013 návrhu petície 
znova nevyhovelo. Dôvodom boli právoplatne neukončené 
súdne spory medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real 
Trade dotýkajúce sa priestoru pri Posádkovom klube. „Mest-
ské zastupiteľstvo v Trenčíne sa bude týmto problémom za-
oberať len vtedy, ak bude predložená nová petícia, z ktorej 
bude zrejmé trvanie záujmu obyvateľov mesta na pomenovaní 
tohto priestoru, prípadne, ak tak uváži mestské zastupiteľstvo 
na základe iného podnetu,“ uvádza sa v uznesení zastupiteľ-
stva. 

Po náleze historického významu sa však práce zastavili, 
jama sa stala predmetom súdneho sporu a čím ďalej, tým viac 
zarastala burinou. Mesto na súde uspelo, zrušilo stavebné po-
volenie, ktoré potvrdil aj Krajský pamiatkový úrad. Definitív-
ny koniec jamy prišiel 30. októbra 2012, keď ju Mesto Trenčín 
začalo zasýpať. 

www.sme.sk 28.12.2013  
pomocná evidencia 1063/1/2013 

 

Oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2014 boli v Meste 
Trenčín opäť skromné a bez ohňostroja. Celkové náklady spo-
lu s poplatkami pre Slovenský ochranný zväz autorský boli 
650 eúr. Nový rok Trenčania privítali na Mierovom námestí 
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pri reprodukovanej hudbe na diskotéke, ktorá sa začala o 21,00 
h, trvala do jednej hodiny rannej. Hudobnú produkciu zabez-
pečil dídžej a nechýbali stánky s občerstvením. 

Tento scenár bez 
koncertov a špeciálnych 
programov sa v Trenčíne 
opakoval už po tretíkrát. 
Osvedčil sa, lebo na 
Mierove námestie počas 
ostatných dvoch rokov 
prišlo podstatne viac ľu-
dí ako predtým a atmo-

sféra bola vynikajúca.  
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1062/1/2013 
 
V roku 2013 prišlo na svet v Trenčíne 2.054 detí, čo je o 

400 detí viac ako v predchádzajúcom roku 2012. Z celkového 
počtu narodených detí bolo 1.061 chlapcov a 993 dievčat.  

Matričný úrad v Trenčíne v posledných rokoch zaznamenal 
nárast narodených detí, čo je možno sledovať nižšie uvedené-
ho prehľadu:  
- v roku 2009 sa narodilo 1.528 detí;  
- v roku 2010 sa narodilo 1.625 detí, (+ 103 detí); 
- v roku 2011 sa narodilo 1.650 detí, (+ 25 detí); 
- v roku 2012 sa narodilo 1.628 detí, (- 22 detí); 
- v roku 2013 sa narodilo 2.054 detí, (+ 426 detí). 

Rodičia v minulom roku dávali chlapcom najčastejšie mená 
Jakub, Michal a Matej a dievčatám zase mená Nina, Ema a 
Nela. 

Kým počet narodených detí v Meste Trenčín stúpol, počet 
sobášov mierne klesol, čo potvrdzuje nižšie uvedený prehľad: 
- v roku 2012 bolo sobášených 277 párov;  
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- v roku 2013 bolo sobášených 265 párov, (- 12 sobášov); 
Páry uprednostňovali civilné sobáše, ktorých bolo 139.  

- spoločný život sa rozhodlo ukončiť 124 manželských dvo-
jíc. 
V Trenčíne mierne klesla úmrtnosť, čo sleduje nižšie uve-

dený prehľad: 
- v roku 2012 zomrelo 1.028 občanov; 
- v roku 2013 zomrelo  987 úmrtí, (- 31 občanov); 
Do Trenčína sa v roku 2013 prisťahovalo 617 ľudí a 730 

občanov sa odsťahovalo. Rozdiel - 113 ľudí. 
www.sme.sk 08.01.2014 
pomocná evidencia 8/1/2014 
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Ekonomický život 
 
Nárast vodného predstavuje zvýšenie o 0,0130 eura vrátane 

DPH za jeden m3 dodanej pitnej vody. Dopad na štvorčlennú 
domácnosť napojenú len na verejný vodovod predstavuje 
ročne 1,88 eura. Dôvod zvýšenia ceny vodného je vyvolaný 
nárastom cien priamych vstupov a pretrvávajúcim 
medziročným poklesom spotreby pitnej vody. Nárast stočného 
predstavuje zvýšenie o 0,0023 eura vrátane DPH za jeden m3 
vody odkanalizovanej. Dopad na štvorčlennú domácnosť 
napojenú na verejný vodovod a kanalizáciu predstavuje ročne 
2,21 eúr. 

V súvislosti s vykonanou úpravou cien realizovala 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť v prvej polovici 
januára 2013 realizovať mimoriadne odpočty stavu 
vodomerov.  

www.trencin.sk 04.01.2013 
pomocná evidencia 5/1/2013 
 
Príchod zahraničného investora Au Optronics do 

trenčianskeho regiónu bol pred rokom a pol prijímaný i zo 
strany vlády s veľkým nadšením. V budúcnosti mal veľký 
výrobný areál zamestnávať viac ako tisíc pracovníkov. 
Materská firma však už vlani v lete z bližšie 
nešpecifikovaných dôvodov zastavila výrobu a viac ako 
polovici zamestnancom nepredĺžila pracovné zmluvy. 

„V skladovej sekcii, kde som pracoval na vysokozdvižnom 
vozíku, ma nadriadení vôbec neinformovali o tom, že mi 
pracovný pomer nepredĺžia. Dozvedel som sa to až od kolegov 
vo výrobe,“ povedal Tomáš z Trenčína, bývalý zamestnanec 
AU Optronics. Pracovné podmienky pre skladníkov neboli 
podľa neho ideálne, no v dnešných časoch bol rád, že má 
prácu. „Často nám zamestnávatelia bez udania dôvodu 
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strhávali z platu desať a niekedy až dvadsať eur, v hale občas 
nebola vôbec zapnutá klimatizácia,“ dodal. 

Momentálne je Tomáš spolu s deväťdesiatimi piatimi 
pracovníkmi, ktorí skončili pracovný pomer v taiwanskom 
podniku, evidovaný na Úrade práce v Trenčíne. 
„Prijali sme 73 žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie od 
ľudí, ktorí skončili 
pracovný pomer 
v novembri 2012 

u zamestnávateľa 
AU Optronics a 22 
žiadostí o zaradenie 
do evidencie uchá-
dzačov o zamestna-
nie od tých, ktorí 
skončili pracovný 

pomer v decembri 2012,“ povedala riaditeľka Úradu práce a 
sociálnych vecí v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá. Úrad práce 
ponúka aj týmto uchádzačom o zamestnanie iné pracovné 
príležitosti. K dnešnému dňu je nahlásených 227 voľných 
pracovných miest, prevažne na pracovné pozície lakovač, 
nastavovač, zvárač, obchodný agent, predavač 

Spoločnosť AU Optronics o svojich zámeroch informuje 
len sporadicky. Pri kontakte s pobočkami na Slovensku a v 
Českej republike sa zamestnanci odvolávali na materskú firmu 
v Tajvane. Tá médiám odkázala, že situáciu v podniku bude 
naďalej monitorovať. Podľa informácii z Mestského úradu v 
Trenčíne firma ukončila výrobu a zameriava sa výlučne len na 
opravy v servisnej hale s obmedzeným počtom zamestnancov. 
Už dlhšie sa vie, že AU Optronics prešli iba na servis približne 
so 170 ľuďmi s tým ale, že firma z Trenčína neodchádza.  
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o zmenách 
vo firme vie. „Medzičasom spoločnosť prehodnocovala svoje 
aktivity a podľa našich informácii sa zrejme ich obchodný 
plán nevyvíjal tak, ako plánovali. Preto AU Optronics niektoré 
typy výroby pozastavila a následne sa uchýlila k prepúšťaniu 
zamestnancov,“ konštatoval Stanislav Jurkovič, hovorca 
ministerstva hospodárstva. Tajwanská spoločnosť mala dostať 
od vlády dotácie, tie však musela schváliť aj Európska 
komisia.  

AU Optronics žiadal o finančnú pomoc, ktorá im bola v 
minulosti prisľúbená a podliehala aj schvaľovaniu Európskej 
komisie, lebo požadovaný príspevok presiahol hranicu, ktorú 
môže schvaľovať len Slovenská republika. To znamená, že 
tento proces je rozbehnutý a dodnes nie je ukončený. Dotácie 
sú ale podmienené splnením istých podmienok, ktoré však 
nedovoľujú hromadné prepúšťanie zamestnancov. Firma musí 
predložiť takzvanú podnikateľskú správu, ktorá má ozrejmiť 
súčasný stav vo firme. Keďže, ale medzičasom začali robiť 
organizačné zmeny a prepúšťať pracovníkov, nárok na 
finančnú podporu firma nemá. 

www.sme.sk 14.01.2013  
pomocná evidencia 25/1/2013 
 
Pod ťarchou ťažkého snehu sa v noci zo 14. na 15. januára 

2013 podlomila konštrukcia prístrešku pre cestujúcich na 
autobusovom nástupišti v Trenčíne. Pracovníci Slovenskej 
autobusovej dopravy Trenčín dňa 15. januára 2013 prístrešok 
demontovali. 

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín Ivana Strelcová, v noci došlo k deštrukcii 
stĺpikov, keď na autobusovom nástupišti nikto nebol. 
Prístrešok však nespadol, bol len dokrútený. Preto pomocou 
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brúsky bol demontovaný a odstránený. Následne pracovníci 
skontrolovali aj ostatné prístrešky a tie boli v poriadku.  

Záverom treba dodať, že autobusová stanica pre prímestskú 
autobusovú dopravu v Trenčíne podstúpi v roku 2013 
rozsiahlu rekonštrukciu. 

www.sme.sk 15.01.2013  
pomocná evidencia 31/1/2013 
 
Začiatok rekonštrukcie železničnej trate na 12 km úseku 

Zlatovce – Trenčianska Teplá oznámili Železnice Slovenskej 
republiky ešte vlani 2012, ktorá ba mala trvať do konca roka 
2015.  

Najskôr začnú s výstavbou nadjazdu v Opatovej.  Po jeho 
dokončení a spustení do prevádzky v letných mesiacoch bude 
v Opatovej uzatvorené súčasné železničné priecestie. Z neho 

sa stane podchod 
pre peších a cy-
klistov. Reorga-
nizácia dopravy 
v Opatovej si 
vyžiada zmenu 
trasovania liniek 
mestskej hro-
madnej dopravy 
číslo 4 a 21. Pre 
chodcov bude 

počas výstavby podchodu v Opatovej vytvorený dočasný 
priechod. V rámci modernizácie urobia aj prekládku miestnej 
komunikácie Opatovskej ulice medzi Sihoťou IV. a Opatovou. 
Podľa informácií z mestského úradu uzavrú priecestie pri 
„vochterni“ – strážnom domčeku, kde bude tiež vybudovaný 
podchod pre peších a cyklistov. Opatovskú cestu nezatvoria, 
voľný zostane jeden jazdný pruh. 

práce  začali odhŕňaním ornice z lokality, kde bude nadjazd 
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Trenčania sa v najbližšej dobe dočkajú aj výstavby nového 
železničného mosta, ktorá by mala trvať tri roky. „Práce sa 
začnú asanáciou objektov, najmä rodinných domov v 
Orechovom, kde budú následne budované hlavne staveniskové 
komunikácie.“ 

Stavebné práce neobídu ani sídlisko Pred poľom, kde 
vznikne nový podjazd, namiesto pôvodného prejazdu pri 
Milexe. Z tohto prejazdu sa stane podchod pre peších a 
cyklistov. Nový podjazd Pred poľom sa bude začínať 
okružnou križovatkou na hlavnej ceste na Žilinu pri ulici Pred 
poľom a bude ústiť na ulicu Jasná. Zakončí ho okružná 
križovatka pri Radegaste. Počas výstavby podjazdu bude 
dočasne obmedzená premávka aj hlavnou cestou na Žilinu. 

Práce na železničnej trati budú ďalej pokračovať až po 
železničnú stanicu a následne aj cez ulicu Mládežnícku až po 
nový železničný most.  V súvislosti s tým sa uzavrie verejné 
parkovisko pri Kolibe a dôjde k prekládke ulice Mládežnícka 
pri mestskom futbalovom štadióne. 

Doprava na Os-
trov bude obmedze-
ná. Na železničnej 
stanici sa začne bu-
dovaním podchodu 
na Sihoť, ktorý vy-
ústi na Hodžovej 
ulici, v blízkosti kri-
žovatky ulíc Hodžo-
va a Jiráskova. 

Tento rok musia Trenčania počítať aj s výkopovými 
prácami pre prekládkach inžinierskych sietí, ktoré budú 
zasahovať do komunikácií a chodníkov, vedúcich popri trati 
od Opatovej cez Sihoť až po Váh.  
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V prípade dobrého počasia sa začnú prvé výkopové práce a 
s nimi spojené čiastočné uzávierky a obchádzky už vo februári 
2013. 

www.sme.sk 08.02.2013 
pomocná evidencia 58/1/2013 
 
Prvou stavbou, ktorou sa začala modernizácia železnice na 

území mesta Trenčín dňa 29. januára 2013, bol nadjazd 
v mestskej časti Opatová,  ktorý nahradí jestvujúce železničné 
priecestia v mestských častiach Opatová a Kubra. Tie sa po 
jeho vybudovaní uzatvoria. Nadjazd bude situovaný približne 
v polovici úseku medzi priecestím Kubra a Opatová. Jeho 
sprevádzkovanie je plánované na jún 2013. Vďaka novému 
nadjazdu sa vylúči z Opatovej tzv. tranzitná doprava, čiže 
automobily, ktoré prechádzali len Opatovou zo Sihote smerom 

na Trenčian-
sku Teplú, kto-
ré po vybudo-
vaní nadjazdu 
budú prechá-
dzať po „hlav-
nej“ ceste 1/61. 
Podstatne men-
ším počtom 

prechádzajúcich automobilov sa zároveň zvýši aj bezpečnosť 
na Opatovskej ulici. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 45/1/2013 
 
Do trenčianskeho priemyselného parku prichádza prvá 

domáca firma PrintAlliance AM, s.r.o. Trenčín. Mestskí 
poslanci dňa 21. februára 2013 odsúhlasili predaj pozemkov 
zóny na Bratislavskej ulici s výmerou 8.009 m2 za                
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240.270 eúr. Firma chce v priemyselnom parku postaviť 
výrobnú halu pre polygrafickú výrobu. 

V súčasnosti firma sídli v Trenčíne v prenajatých 
priestoroch s rozlohou 2.000 m2, čo jej však nestačí. V parku 
plánuje postaviť výrobnú halu s výmerou 3.000 m2 a zvýšiť 
počet z 15 na 20 zamestnancov. Investor chce začať s 
výstavbou v marci roka 2013 a ukončiť ju na jeseň roka 2013, 
kedy by mala aj začať prevádzku. „Podporíme tým nielen 
rozpočet mesta, ale aj zamestnanosť a samozrejme, rozšírenie 
priemyselného parku,“ povedal trenčiansky primátor Mgr. 
Richard Rybníček. 

Trenčianska spoločnosť je jednou zo štyroch investorov, 
ktoré prejavili záujem prísť do priemyselného parku v 
Trenčíne. Keby prišli všetci štyria, zaplnili by plochu 10 
hektárov. Ďalší výsledok rokovaní s investormi by mal byť 
známy v marci 2013. V súčasnosti funguje v priemyselnom 
parku na 20 hektárovom pozemku len taiwanská firma AU 
Optronics. 

www.sme.sk 22.02.2013  

pomocná evidencia 98/1/2013 
 

Letecké opravovne v Trenčíne získali objednávku na 
opravu troch amerických vrtuľníkov Mi-17. Podľa ministra 
obrany Slovenskej republiky Ing. Martina Glváča súťaž na 
opravu vrtuľníkov vyhrali Letecké opravovne v Trenčíne 
v auguste 2012. „Tešíme sa, že Letecké opravovne v Trenčíne 
po dlhšom čase získali zákazku aj mimo rozpočtu ministerstva 
obrany, čím sa ušetria finančné zdroje v našom rozpočte a 
udržíme zamestnanosť tak, ako sme pred mesiacom 
garantovali,“ zdôraznil minister. 

Podľa riaditeľa Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. 
Milana Mutalu, spoločnosť získala v ôsmom týždni roku 
2013 posledné dokumenty z Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky a spoločne s americkými partnermi 
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pracuje na revíziách a oprave vrtuľníkov. Letecké opravovne v 
Trenčíne vo februári 2012 podpísali rámcovú zmluvu na 
opravu šiestich vrtuľníkov. V apríli 2012 bol však kontrakt pre 
chyby medzi kontraktorom a dodávateľom zrušený. Na jeseň 
vyhlásil americký kontraktor novú súťaž na tri vrtuľníky, v 
ktorej uspeli Letecké opravovne v Trenčíne. 

„Poďakovanie patrí Ministerstvu obrany Slovenskej 
republiky a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej 
republiky, ktorí vyrokovali, že sme sa v súťaži dostali na 
rovnakú štartovaciu čiaru ako ostatní záujemcovia o tento 
kontrakt. Ostatné už bolo len záležitosťou odbornosti a 
profesionality,“ povedal riaditeľ Ing. Milan Mutala s tým, že 
finančný objem objednávky nešpecifikoval. 

Na revízii sa podľa neho podieľa asi tretina zo všetkých 
zamestnancov spoločnosti. Práce sa začali 25. februára 2013 a 
podľa zmluvy by mali trvať 40 dní. „Vrtuľníky nie sú v takom 
stave, aby sa na nich urobila iba nejaká 500-hodinová oprava, 
ale bude tam väčšia náročnosť, pre ktorú sa opravy môžu 
natiahnuť aj na niekoľko mesiacov,“ doplnil riaditeľ Ing. 
Milan Mutala s tým, že časovo ju budú odsúhlasovať s 
predstaviteľmi americkej strany. 

Letecké opravovne Trenčín v súčasnosti zamestnávajú 353 
zamestnancov. Tí vykonávajú generálne opravy a prehliadky 
lietadiel typu L-410 Turbolet, L-39 Albatros, L-29 Delfín, 
vrtuľníkov Mi-17 či technických zariadení protivzdušnej 
obrany. Na starosti majú aj opravy prístrojov a agregátov, 
opravy rádiotechnických zariadení či modernizáciu rádio-
navigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel. Asi 80 
% prác robia pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 
zvyšok tvoria práce pre zahraničné trhy, najmä ázijský 
a africký trh. „Dlhodobo pracujeme na severe Afriky, najmä v 
Egypte, potom sú to ázijské krajiny ako Thajsko,“ povedal 
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generálny riaditeľ Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. Milan 
Mutala s tým, že cieľom je dostať sa na pomer 50:50. 

www.sme.sk 28.02.2013 
pomocná evidencia 97/1/2013 
 
Trenčianske výstavisko Expo Center Trenčín organizovalo 

v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 v poradí už 11. ročník 
výstavy kameňopriemyslu a geológie „Kamenár“.  

Výstava priniesla prehľad v sortimente kamenárskych 
výrobkov a strojov na opracovanie kameňa. Odbornosť tomuto 
podujatiu dodáva záštita Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky. 
Vďaka spolupráci od-
borných garantov výs-
tavy – Ministerstvu ži-
votného prostredia, 
Sekcii geológie a prí-
rodných zdrojov, Cechu 
kamenárov Slovenska, 
Slovenskému živnos-

tenskému zväzu doplnil prezentáciu vystavovateľov odborný 
sprievodný program.  

V prvý deň výstavy „Kamenár“ sa konala Konferencia 
Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb pod 
vedením predsedu SAPaKS Ladislava Stríža, ktorej hlavnou 
témou bola „Implementácia práva v dennej praxi pohrebných 
služieb, manipulácia  s osobnými dokladmi zákonnou formou, 
správne prijatie objednávky a jej administratívne spracovanie 
a právne a technické podmienky pre nakladanie s osobnými 
údajmi“. Prednášal Mgr. Landsmann.  

V piatok 1. marca 2013 sa uskutočnila prednáška na tému 
„Odborné poradenstvo pre používanie chémie na kameň“. 
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V posledný deň výstavy Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky - Sekcia geológie a prírodných zdrojov 
prezentovala najnovšie výsledky geologického výskumu na 
Slovensku (geologické mapy s vysvetlivkami). Jeho súčasťou 
bolo premietanie filmov s geologickou tematikou a súťaže pre 
deti.  

Výstavisko Expo center a.s., Trenčín v spolupráci s 
neziskovou organizáciou Barbora n.o. po prvý krát pripravilo 
v sobotu 2. marca 2013 „Burzu minerálov, fosílií a drahých 
kameňov“. 

www.sme.sk 26.02.2013 
pomocná evidencia 99/1/2013 
 
Výťah vyradilo z prevádzky v decembri minulého roku 

2012 nočné vyčíňanie dvoch 16-ročných mladíkov. Poškodili 
panel vnútornej 
riadiacej jednotky, 
vytrhli a poškodili 
vnútorný elektrický 
konventor. Pri čine 
ich zachytili kame-
ry, ktoré pomohli 
polícii pri vyše-
trovaní. Mladíci 
boli obvinení z pre-

činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spo-
lupáchateľstva.  

Ľudia na vozíčku, rodičia s kočíkmi a telesne hendike-
povaní občania sa tak vďaka ich činu nemohli dostať zo Sihote 
do centra mesta a naopak bez vážnych problémov takmer tri 
mesiace. 

Osobný výťah pri hoteli Elizabeth sa podarilo spojazdniť 
dňa 5. marca 2013 popoludní. Mesto Trenčín vyšla táto oprava 
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na približne 3 tisíc eúr. Náhradu škody si bude uplatňovať 
u výtržníkov. Mesto Trenčín po viacerých skúsenostiach 
s poškodzovaním výťahov v nočných hodinách zvažuje, že 
prevádzku oboch výťahov v podchode v noci obmedzí. 

www.trencin.sk 05.03.2013 
pomocná evidencia 119/1/2013 
 
Vojenský opravárenský podnik Trenčín hľadá nového 

riaditeľa. Doterajší riaditeľ Ing. František Vlkovič prišiel 
o túto funkciu najmä pre meškajúce výplaty zamestnancom 
podniku. Dňa 4. apríla 2013 prišiel situáciu do podniku 
skontrolovať minister obrany Slovenskej republiky Ing. 
Martin Glváč a riaditeľa Ing. Františka Vlkoviča odvolal. 

„Vyčlenili sme v pláne obstarávania finančné prostriedky, 
aby ľudia dostali pred sviatkami výplaty. Toto sa vzhľadom na 
osobné priority bývalého vedenia nenaplnilo, takže som sa 
dnes prišiel zamestnancom aj ospravedlniť za to a ľudia už 
majú na svojich účtoch výplaty,“ povedal minister s tým, že 
podobná situácia by sa nemala opakovať. Nové výberové 
konanie na riaditeľa Vojenského opravárskeho podniku by sa 
podľa ministra malo uskutočniť, čo najneskôr, aby sa na ňom 
mohli zúčastniť aj záujemcovia, ktorí dnes ešte nespĺňajú 
všetky podmienky. Nový riaditeľ, ktorý by prešiel výberovým 
konaním, musí mať previerku a tá trvá určitý čas,“ zdôvodnil 
minister. 

Dočasným vedením poveril minister Ing. Ľudovíta Fri-
dricha, ktorý predtým pracoval na Ministerstve obrany 
Slovenskej republiky. Jeho úlohou bolo stabilizovať podnik, v 
ktorom pracuje 350 ľudí. V minulom roku tvorili zákazky z 
ministerstva 84 % všetkých zákaziek podniku. Toto číslo chce 
minister Ing. Martin Glváč v budúcnosti znížiť. 

„Vytvorili sme určitú finančnú rezervu, vybrali sme 
komodity, ktoré by sme mohli zadať v krátkom čase do 
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výroby vo Vojenskom opravárskom podniku Trenčín, aby sme 
tento podnik na pol roka stabilizovali, lebo predpokladám, že 
do pol roka tu začneme realizovať naše modernizačné 
projekty, ktorými je bojové vozidlo pechoty 2., prípadne ľahké 
obrnené vozidlo a máme ešte jeden výrobný program, o 
ktorom by som zatiaľ nechcel hovoriť, ale mohol by sa 
rozbehnúť do konca roka,“ informoval minister. 

Bývalému riaditeľovi, ktorý tento post zastával desať 
mesiacov, Ing. Martin Glváč vyčíta slabé dynamické vedenie 
podniku. Bývalý riaditeľ Ing. František Vlkovič rozhodnutie 
o svojom odvolaní rešpektuje. „Mám na to svoj názor, ale 
rešpektujem rozhodnutie jediného akcionára,“ uviedol. 
Výplaty podľa neho meškali pre nedostatočné zákazkové 
krytie pre firmu. 

www.sme.sk 04.04.2013  
pomocná evidencia 147/1/2013 
 
Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnotenie 

hotelov na Slovensku. Hotel Elizabeth i napriek krátkemu 
trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď niekoľko úspechov. 

V kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil Hotel 
Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových hotelov na 11. 
mieste; 

V kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel 
Elizabeth na 6. mieste;  

V kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. 
mieste. 

V kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 
umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste. 

„Veľmi si vážime hodnotenie odbornej komisie týždenníka 
TREND. Aj keď Hotel Elizabeth funguje iba niekoľko 
mesiacov, sme radi, že nastavené štandardy kvality splnili 
očakávania našich zákazníkov a najväčším úspechom  sú pre 
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nás lojálni zákazníci,“ vyjadril sa  generálny riaditeľ Hotela 
Elizabeth Ján Svoboda. 

Pre oživenie pamäti treba uviesť, že Hotel Elizabeth bol 
otvorený v septembri 2012 po takmer dvojročnej rekon-
štrukcii. Pre klientov ponúka 78 komfortných izieb, wellness 
Caracalla spa, secesnú kaviareň Sisi a originálnu reštauráciu 
Elizabeth. Kongresové priestory hotela sú variabilné a vhodné 
aj na usporiadanie svadieb a iných spoločenských podujatí. 

www.sme.sk 02.05.2013  
pomocná evidencia 219/1/2013 
 
Ohlásená rekonštrukcia kanalizácie z Námestia SNP na 

Ulicu Martina Rázusa sa začala dňa 2. mája 2013. Jej 1. etapa 
uzavrela pravé odbočenie na križovatke pri Základnej 
umeleckej škole v smere od železničnej stanice na sídlisko 
Sihoť.  

Celá rekonštrukcia bude trvať približne tri mesiace, pričom 
práce na 1. etape sú plánované na tri týždne. V tom čase bude 

pre automobily 
vyznačená ob-
chádzková trasa. 
Vozidlá budú 
navigované na 
priecestie pri 
Bille na Ulici 
Pred poľom. Pri 
Základnej ume-
leckej škole na 
Námestí SNP 

nebude možné parkovať. Vodiči by mali byť mimoriadne 
pozorní, nakoľko jazdné pruhy pre vozidlá budú dopravným 
značením vymedzené mimo obvyklých trás.  
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Chodci museli na prechod z Parku M. R. Štefánika na 
Hasičskú ulicu použiť podchod pri hoteli Elizabeth a ďalej 
pokračovať po Palackého ulici až na Hasičskú. 

Linky mestskej hromadnej dopravy č. 2, 6 a 28 nebudú v 
smere na Sihoť zachádzať na zastávku „Autobusová stanica“, 
ale pôjdu z Hasičskej ulice rovno na Sihoť. Linka č. 24 v 
smere na Sihoť bude naopak zachádzať na autobusovú stanicu, 
z nej bude pokračovať ku priecestiu pri Bille na Ulicu Pred 
poľom. Na svoju trasu sa napojí až na zastávke „Opatovská, 
Radegast“. Autobusové zastávky „M. Rázusa, obchodná aka-
démia“, „M. Rázusa, zimný štadión“, „Považská“ a „Hodžova, 
kotolňa“ bude vynechávať.  

V opačnom 
smere všetky 
linky dodržia 
svoju trasu. 
Cestujúci na 
týchto linkách 
v smere na Si-
hoť mohli na 
ktorejkoľvek 
zastávke pres-
túpiť na inú 
linku mestskej hromadnej dopravy bez toho, aby si museli 
kúpiť ďalší cestovný lístok. V prípade prestupu z liniek 2, 6 a 
28 im lístok bude platiť len po zastávku „Autobusová stanica“. 
Ak prestúpia z linky 24, ich lístok bude platný len po zastávku 
Hodžova, kotolňa.  

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 227/1/2013 
 
Aj keď si modernizácia železničnej trate v úseku cez 

Trenčín vyžiada asanáciu starej letnej plavárne, počas 
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najbližšej letnej sezóny 2013 však bude Trenčanom toto 
kúpalisko ešte k dispozícii do konca mesiaca august 2013.  

Na Ostrove je už takmer tri roky postavená nová plaváreň, 
no nie je možné ju otvoriť, pretože chýba v nej voda, plyn a 
kanalizácia. Okrem toho je nutné k nej dobudovať prístupovú 
cestu, rekonštruovať most na Ostrov s lávkami pre chodcov 
a cyklistov a zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest. 
To všetko, vrátane úpravy niektorých ciest v Zámostí, je 
súčasťou takzvanej malej stavby.  

Bývalé vedenie Mesta Trenčín malo len ústny prísľub od 
Železníc Slovenskej republiky, že „malú stavbu“ dobudujú, čo 
ale nebolo deklarované riadnou zmluvou. „Muselo sa úplne od 

začiatku začať 
vyjednávať, 

aby sa s nami 
vôbec spätne 
o tom rozprá-
vali.“ Naše ro-
kovania vyústi-
li do návrhu 
zmluvy, ktorá 
potvrdzuje, že 
štát je pripra-

vený investovať zo štátneho rozpočtu 6,5 mil. eúr bez  DPH,“ 
uviedol primátor Mgr. Richard Rybníček. Túto skutočnosť 
potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina 
Pavlíková, keď povedala, že „zmluva je v štádiu finalizácie a 
Železnice Slovenskej republiky intenzívne spolupracujú 
s Mestom Trenčín na riešení zabezpečenia všetkých potreb-
ných činností k úspešnej realizácii celého diela.“ 

V rámci modernizácie železničnej trate bolo zazmluvnené, 
že kým nebude skolaudovaná nová plaváreň, nebudú môcť 
Železnice Slovenskej republiky siahať na starú. Kompliká-
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ciami okolo tendra sa celý proces časovo zúžil a modernizácia 
musí postupovať rýchlo, aby sa stihol termín august 2015. 
Stará plaváreň mala byť toto leto už staveniskom, no po 
dohode primátora so Železnicami Slovenskej republiky začnú 
s jej asanovaním až na jeseň, teda letnej sezóne.  

„V tom čase už musíme mať istotu, že železnice dobudujú 
novú plaváreň. Je, ale možné, že to do budúceho leta 2014 
nestihnú a budeme jednu sezónu bez plavárne,“ povedal Mgr. 
Richard Rybníček. „Keby súťaž prebiehala normálne, resp. 
keby bolo dohodnuté, že za zbúranie starej plavárne investor 
odovzdá Trenčanom hotovú novú plaváreň, tak by sme to dnes 
nemuseli riešiť.“ 

Informácie o tom, že mesto mohlo zveriť novú plaváreň 
súkromnému investorovi, nemajú reálny základ. „Bolo by to 
nezodpovedné, pretože podľa Dopravného inšpektorátu 
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne nie je 
možné otvoriť plaváreň bez kompletnej rekonštrukcie mosta 
z mesta na  Ostrov. Ide o dvojmiliónovú investíciu. Navyše, 
k plavárni nie sú dotiahnuté siete a mesto za ňu spláca záväzky 
voči bankám,“ skonštatoval primátor. 

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 223/1/2013 
 
Na opravu výtlkov po zime 2012/2013 prišlo z Ministerstva 

dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 30.000 eúr. 
Podľa prepočtov očakávali poslanci i vedenie mesta 
päťnásobne viac. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 
argumentovalo, že dotácia je ústretovým krokom smerom k 
samosprávam, nie povinnosťou. 

Dúfam, že je to len prvá časť platby na opravy výtlkov a 
potom príde ďalších 30.000 eúr, neskôr ďalších 30.000 eúr až 
sa to vyšplhá na očakávaných 150.000 eúr. Peniaze prišli od 
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štátu na účet mesta Trenčín, že je to na cestnú infraštruktúru, 
povedal trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Z výšky sumy na výtlky od štátu bol nemilo prekvapený aj 
predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia v 
trenčianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Daniel Bení-
ček. Ja si osobne myslím, že je to malá suma na krajské mesto. 
Šokovalo ma to, počítal som so sumou minimálne od 100.000 
eúr nahor. Ešteže sme schválili zmenou rozpočtu na výtlky 
ďalších 150.000 eúr. Predstavte si, že by sme dali 30.000 eúr 
my a 30.000 eúr štát, to by sme opravili každý týždeň dve 
jamy, skonštatoval PaedDr. Daniel Beníček s tým, že primátor 
by sa mal na ministerstve dopravy spýtať, podľa akého kľúča 
dostal Trenčín tak nízku sumu. 

Podľa hovorcu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky 
Martina Kóňu je starostlivosť o cesty v prvom rade na 
ramenách ich správcu, a tak má opravy ciest vo svojej správe 
financovať trenčiansky magistrát. Mimoriadna dotácia, ktorú 
sa rozhodla uvoľniť vláda vzhľadom na mimoriadnu zimu, je 
podľa neho ústretovým krokom smerom k samosprávam, ale 
určite nie povinnosťou. Každá samospráva by tak mala hľadať 
peniaze na opravy svojho majetku z vlastných zdrojov a 
nečakať na pomoc od štátu. 

Pripomíname, že sumu osem miliónov eúr, ktoré vláda 
vyčlenila pre mestá a obce, bolo potrebné rozdeliť medzi 
takmer 3000 samospráv na celom území Slovenska. Jediným 
kritériom bol počet kilometrov, ktoré má konkrétne mesto a 
obec vo svojej správe. Najviac prostriedkov logicky dostali 
dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice, ktoré majú 
vo svojej správe najviac kilometrov ciest, a zároveň tu jazdí aj 
najviac vozidiel. Naopak, množstvo obcí dostali príspevok v 
stovkách či tisíckach eur podľa rovnakého kľúča boli peniaze 
prideľované Trenčínu, Banskej Bystrici, Dubnici či iným 
slovenským mestám a obciam, zdôraznil Martin Kóňa. 
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www.sme.sk 13.05.2013  
pomocná evidencia 247/1/2013 
 
Od stredy 15. mája 2013 bola uzavretá cesta do Opatovej 

po Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všetkých 
cyklistov a chodcov. Jediná možnosť dostať sa z Trenčína do 
Opatovej a späť bude po komunikácii 1/61. 

Opatovská ulica bola uzavretá v časti od posledných 
rodinných domov na Sihoti 4, vrátane železničného priecestia 
Kubra, až po prvé rodinné domy v Opatovej. Úplná uzávierka 
bola plánovaná od 15. mája do 15. júna 2013. Obchádzková 
trasa bude vyznačená po ceste I/61. Chodci a cyklisti bolo 
odporučené aby z dôvodu vlastnej bezpečnosti radšej 
používali mestskú hromadnú dopravu alebo išli z Opatovej do 
Trenčína po hrádzi. V tomto čase linky mestskej hromadnej 
dopravy v Trenčíne č. 4 a 21 úplne vynechávali zastávky 
Opatovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádivec; Opatovská, 
Sihoť 4., Opatovská, Nová Kubra a Opatovská - družstvo. 

www.trencin.sk 14.05.2013 
pomocná evidencia 256/1/2013 
 
Farský kostol Narodenia Panny Márie z roku 1324 sa už 

niekoľko rokov renovuje hlavne zvonka, no v poslednom čase  
sa reštaurátori sús-
tredili pod záštitou 
Krajského pamiat-
kového úradu 
v Trenčíne na 
vzácne výzdoby 
interiéru a časti 
organu. Pri maľbe 
kostola sa nemusel 
robiť výskum, keď-
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že nešlo o reštaurátorský postup. „Obnovila sa len posledná 
vrstva, aby sa zachovala pôvodná dekoratívna výmaľba,“ 
povedal reštaurátor Juraj Krajčo. Avšak ako povedal, 
niektoré vzácne časti v interiéri  kostola ako napríklad organ 
však museli odborne zreštaurovať. „Organári z českých Klatov 
reštaurovali stroj a my zase organovú skriňu, ktorá je zapí-
saná v súpise pamiatok.“  

Samotný reštaurátorský výskum nadviazal na predošlé 
etapy obnovy kostola, ktoré prebiehajú postupne od roku 
2007. Teraz sa reštauruje štuková výzdoba bočných kaplniek 
a štukový oltár bočnej kaplnky Iležháziovcov. V minulom 
roku sa musel uskutočniť výskum, technologické rozbory, 
vzorky a spracovával sa celý návrh na reštaurovanie,“ dodal 
Krajčo. 

Reštaurátorský výskum sa uskutočnil vďaka finančnej 
podpore grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky – „Obnovme si svoj dom“, pričom na financovaní 
mal spoluúčasť aj vlastník pamiatky, Rímskokatolícka cirkev 
farnosť Trenčín. 

V tomto roku  sa začalo s reštaurovaním kaplnky svätého 
Imricha a následne na kaplnke Ilešháziovcov. Aj tento rok 
Trenčianska farnosť požiadala o podporu Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky. „Farnosť, pamiatkari aj reštaurátori 
dúfajú, že sa im aj v tomto roku podarí získať grant a uhradiť z 
neho aspoň časť nákladov. V budúcnosti sa bude pokračovať v 
reštaurátorských prácach na dvoch vstupných renesančných 
portáloch, alebo na murovanej kazateľnici s gotickou 
podnožou, prípadne  na vzácnom mramorovom epitafe 
Gašpara Ilešháziho. Všetko však závisí od financií.  

www.sme.sk 27.05.2013  
pomocná evidencia 282/1/2013 
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Na Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 
29. mája 2013 slávnostne odovzdali do užívania novú cestnú 
techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov s vymeniteľnými 
pracovnými nadstavbami na leto i zimu v hodnote takmer 

jeden milión 500 tisíc 
eúr. Týmto krokom bola 
dokončená zásadná 
inovácia techniky na 
bežnú – letnú i zimnú 
údržbu ciest na území 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorá 
sa začala v roku 2011  
nákupom 11 ks pod-

vozkov nákladného automobilu - nosičov výmenných nadsta-
vieb a 64 kusov rôznych nadstavieb v celkovej hodnote tri  
milióny 410 304 eúr. Dodávateľom techniky bola v oboch 
prípadoch firma Kobot-SK, s.r.o. z Dolného Kubína. Celú 
čiastku financoval Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho 
rozpočtu. 

„Uvedená technika veľkou mierou prispeje ku skvalitneniu 
a urýchleniu zimnej a 
bežnej údržby ciest 
na cestách Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja,“ uviedol 
predseda Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH. 
„Technika bude roz-
delená do všetkých 
stredísk. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
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takže úžitok prinesie všetkým obyvateľom nášho kraja,“ 
dodal. 

„Výhodou novej techniky je okrem iného bezpečnosť aj 
v kopcovitom teréne, nízka hlučnosť, spoľahlivosť v nároč-
ných klimatických podmienkach. Všetky zariadenia sú upra-
vené tak, aby mohli byť napájané na snímanie GPS a vyhod-
nocované počas svojej činnosti,“ povedal riaditeľ spoločnosti 
Kobot-SK Ing. Ján Zajac.  

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH potom za prítomnosti riaditeľa Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzal-
ku, riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Stanislava Lališa, poslancov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja – členov Dopravnej komisie pri zastupiteľ-
stve Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing Jozefa Stopku, 
Ing. Viery Zboranovej, Ing.  Juraja Gavača a ďalších hostí 
symbolicky odovzdal vodičom Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja kľúče od nových vozidiel. 

www.tsk.sk 16.05.2013 
pomocná evidencia 291/1/2013 
 
Dve trenčianske firmy prejavili záujem o predaj pozemkov 

v priemyselnom parku v Trenčíne. Jedna z firiem je zameraná 
na informačné a komunikačné technológie, druhá firma sa 
zaoberá stavebno-obchodnou činnosťou. Do mestskej kasy za 
kúpu pozemkov prinesú viac ako 180 tisíc eúr a ďalší príjem 
z dane nehnuteľností.  

Firma TnTEL sa zaoberá informačnými, komunikačnými 
a bezpečnostnými technológiami. Na trhu pôsobí viac ako 10 
rokov. Jedným z budúcich zámerov podnikania v novom 
objekte je i vybudovanie centrálnej serverovej farmy a inter-
netového pripojenia s vlastnou optickou štruktúrou.  
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Firma AgroTrend Slovakia sa venuje administratívnym 
službám a stavebnej činnosti. V priemyselnom parku chce 
vybudovať sídlo firmy, administratívne a skladové priestory 
vrátane parkovacích a manipulačných plôch.  

Predaj pozemkov pre obe firmy schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 13. júna 2013. 
„Som rád, že sa nám podarilo získať do priemyselného parku 
ďalšie dve firmy. Každá z nich potrebuje pre svoj zámer niečo 
viac ako 3 tisíc m2, za ktoré zaplatili viac ako 90 tisíc eúr. 
Navyše, spolu vytvoria rádovo desiatky nových pracovných 
miest,“ povedal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček. 

Info Trenčín 05.07.2013 
pomocná evidencia 446/1/2013 
 
Záujem japonskej firmy Akebono o podnikanie v Trenčíne 

podporili v pondelok dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom 
rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Mesto 
Trenčín si ako miesto pre svoju investíciu spoločnosť 
Akebono vybrala spomedzi kandidátov z Poľska, Maďarska, 
Poľska. 

Kúpu pozemkov za 900 tisíc eúr od Slovenského pozem-
kového fondu, schválili mestskí poslanci. Podľa primátora 
Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka je to prvý krok,  ktorý 
rozhodol o vstupe spoločnosti Akebono do Trenčína. 

„Kedže zastupiteľstvo schválilo, že kúpime od Slovenského 
pozemkového fondu pozemky, následne ako prebehne táto 
transakcia, budú poslanci hlasovať o predaji pozemkov firme 
Akebono,“ povedal primátor. Ako ďalej uviedol, „celý tento 
proces by mal byť hotový do konca októbra 2013. Som 
presvedčený, že rokovania dotiahneme do úspešného konca a 
budúci rok 2014 začne Akebono v Trenčíne fungovať.“ Do 
rozpočtu Mesta Trenčín podľa neho príde príjem takmer 
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milión eúr. Primátor je presvedčení, že nový investor by mal 
priniesť desiatky nových pracovných príležitostí a veľa pozitív 
pre mesto Trenčín. „Verím, že spolu s mestským zastupi-
teľstvom sa podarilo dostať do Trenčína významnú investíciu, 
ktorá môže prilákať ďalších investorov a výrazne zviditeľní 
naše mesto,“ konštatoval Mgr. Richard  Rybníček. 

Firma Akebono má osemdesiatročnú históriu a po svete 
zamestnáva viac ako 
sedemtisíc ľudí. Tren-
čín si ako miesto na 
investíciu spoločnosť 
vybrala spomedzi 
troch kandidátov – z 
Poľska, Maďarska 
Slovenska. 

Nového investora 
vítajú aj poslanci, ale 

vadí im však nedostatočná komunikácia s primátorom. Túto 
skutočnosť komentoval poslanec PaedDr Daniel Beníček, že 
o tomto rokovaní sa dozvedel len sprostredkovane a cez 
pozvánku na mimoriadne zastupiteľstvo. Myslím si, že ak sa 
máme zodpovedne rozhodnúť, mali by byť na rokovania 
prizvaní aj predsedovia komisii.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček kritiku poslancov prijal aj 
keď má na ňu pádnu odpoveď, ktorú musel rešpektovať, že  od 
prvého rokovania so spoločnosťou Akebono pred jeden 
a polrokom, bol viazaný mlčanlivosťou. Dnes, keď spoločnosť 
Akebono odvolala všetky zákazy o svojich investičných 
zámeroch na verejnosti, v médiách a zbavila mlčanlivosti 
primátora umožnila primátorovi, aby na všetky rokovania, 
ktoré budem mať s japonským investorom bude pozývať aj 
členov mestskej rady. 
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky investície, 
ktoré umožnia vytvoriť dlhodobo pracovné miesta pre 
Slovensko víta a v prípade záujmu spoločnosti Akebono, je 
ochotná aj pomôcť. Firma Akebono zatiaľ o investičnú pomoc 
nepožiadala. Vieme, že ide o zaujímavého investora, ktorý v 
súčasnosti rieši svoje umiestnenie v trenčianskom regióne. 
Pokiaľ  táto spoločnosť prejaví záujem, aj my máme záujem 
rokovať. Ak bude požiadavka v zmysle zákona a budú 
možnosti, podporíme vznik novej investície, aj vznik nových 
pracovných miest, povedal hovorca ministra hospodárstva 
Stanislav Jurikovič.  

Riaditeľka Úradu práce v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá 
konštatuje, že záujem firmy Akebono o pracovníkov ešte 
neeviduje. Informácie o zámeroch investora má úrad len 
ústneho podania primátora Mgr. Richarda Rybníčka. Vítame 
každú možnosť vytvorenia nových pracovných pozícií v 
našom okrese.  

Agentúra Sario poskytuje prípadným investorom odbornú 
pomoc a súčinnosť, v tomto prípade však o jednotlivých 
krokoch zatiaľ podrobne neinformuje, pre neuzavretie 
projektu. Za uzavreté považuje agentúra Sario projekty, pri 
ktorých je pevne rozhodnutie zahraničného investora 
umiestniť svoju investíciu na Slovensku. Práce sú v tej dobe 
len v prípravnej fáze, alebo sa práve rozbiehajú. Z tohto 
dôvodu agentúra Sario nezverejňuje podrobnosti o zahranič-
ných investíciách, uzavretých projektoch, až do času, kým 
zahraničný investor nezačne podnikať kroky k úspešnému 
etablovaniu sa na Slovensku. 

www.sme.sk 24.07.2013  
pomocná evidencia 511/1/2013  
 
Zmenou dislokácie Vojenského športového centra Dukla 

Trenčín z Trenčína do Banskej Bystrice boli budovy centra 
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neobsadené i napriek opakovaným avizovaným ponúknutím 
na predaj. Jednalo sa o dve budovy, z ktorých jedna bola 
využívaná na kancelárske a ubytovacie priestory a druhá 
budova bola využívaná na stravovanie športovcov, 
dôstojníkov a personálu. Keďže sa neprihlásil žiadny záujem-
ca o kúpu, tak zo zákona ponúkla Dukla Trenčín tieto budovy 
Mestu Trenčín. Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 
dňa 22. júla 2013 poslanci ponuku prijali s podmienkou, že 
ako sa objekty využijú budú ešte rokovať. Jednou z alternatív 
jednými z možností je do budov umiestniť azylové centrum 
pre týrané matky s deťmi, ktoré Mestu Trenčín chýba, alebo 
presťahovať tam mestskú políciu. O prijatí daru rozhodol 
dobrý technický stav spomínaných objektov. 

Info Trenčín 02.08.2013 
pomocná evidencia 538/1/2013, 539/1/2013 
 
Spoločnosť AAF International sa rozhodla presídliť z 

Nového Mesta nad Váhom do Trenčína, kde bude vyrábať v 
halách AU Optronics vzduchové filtre. Tak vyzerá plán 
ďalšieho využitia obrovských hál, ktoré po sebe zanechala 
investícia roka 2009 AU Optronics. Výrobca displejov v 
Trenčíne totiž svoju halu ponúka sčasti iným investorom. Na 
ponuku zareagovala Spoločnosť AAF International, ktorá 
vzhľadom na nevyhovujúce priestory v Novom Mesta nad 
Váhom sa vedenie spoločnosti rozhodlo presídliť výrobu do 
priemyselného parku v Trenčíne. Od nových priestorov si 
firma sľubuje zlepšenie logistiky i výrobných procesov.  

Firma AAF International vyrábala vzduchové filtre od roku 
2005 v Novom Meste nad Váhom. Celá produkcia spolu so 
114 zamestnancami sa presunie do Trenčína. Vzhľadom na 
existujúce výrobné a skladové priestory spoločnosti AU 
Optronics sú v súčasnosti využívané len čiastočne, je k 
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dispozícii priestor s plochou 5 014 m2, ktorý vyhovuje 
potrebám spoločnosti AAF na premiestnenie svojich aktivít. 

„Od 1. septembra 2013 firma z Nového Mesta nad Váhom 
odchádza. So zamestnanosťou u nás to však nespraví nič, 
keďže odchádza aj s ľuďmi. Predpokladáme, že zamestnanci 
sa radšej dohodli na dochádzaní, ako by mali prísť o prácu," 
povedala zástupkyňa primátora Nového Mesta nad Váhom 
Viera Vienerová.  

Samotný AU Optronics sa pritom plánov na Slovensku 
nevzdáva a pripravuje novú stratégiu. V minulosti sa po 
prísľube o vytvorení 1.300 nových pracovných miest a 
schválení investičnej pomoci dostal do problémov. V roku 
2011 síce začal vyrábať, ale pre nedostatok objednávok 
produkciu utlmil. Vláda im preto žiadne stimuly nevyplatila.  

V trenčianskom závode momentálne funguje servisné 
centrum. „S vedením AU Optronics sme v kontakte. Som 
spokojný, že plnia sľub a pracujú na novej stratégii využitia 
svojich priestorov,“ potvrdil primátor Trenčína Mgr. Richard 
Rybníček. Mesto Trenčín na jar 2013 deklarovalo, že 
Taiwanci chcú na Slovensku zostať a o časť hál majú záujem 
spoločnosti z mesta i také, ktoré by chceli do Trenčína prísť. 
Práve Novomešťania sú prví. „Záujem prejavujú viacerí 
investori,“ potvrdil Rybníček.  

Hospodárske noviny 14.08.2013 
pomocná evidencia 562/1/2013 
 
O slovenskom ekologickom poľnohospodárstve sa v 

médiách veľa nehovorí, ale v piatok 27. septembra 2013 
Mierové námestie v Trenčíne patrilo 4. ročníku „BIO jar-
moku“ a vyhláseniu výsledkov 9. ročníka hlasovania 
„Biopotravina roka 2013“. 
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„BIO jarmok“ organizovalo Centrum environmentálnych 
aktivít v spolupráci s Mestom Trenčín a Národnou sieťou 
rozvoja vidieka na Mierovom námestí v čase od 10:00 do 

17:00 hod s mottom 
„festival chutí, vôní 
a radostí života v súlade 
s prírodou“. V každom 
stánku bola pripravená 
ochutnávka. Návštev-
níci si budú môcť pria-
mo od výrobcov zakúpiť 
biopotraviny ako: chlieb 

a pečivo, cestoviny a čaje, biovíno, ovčí syr a žinčicu, čaje 
a korenie, ovocné destiláty, čaje a med, džemy a slnečnicový 
olej. Okrem biovýrobcov budú zastúpení aj menší regionálni 
pestovatelia/spracovatelia a občianske združenia. Radim Pešek 
z Bojkovic obohatí biojarmok o ponuku starých krajových 
odrôd ovocných stromov. 

„Bio jarmok“ však nebude len o ochutnávaní a nakupovaní, 
ale aj o možnosti bezplatne sa poradiť a získať informácie či 
inšpiráciu pre život v súlade s prírodou (kompostovanie, 
prírodné záhrady, zachovanie tradičných sort ovocia, zelené 
školy, vegetariánska strava...). Atmosféru bio-eko festivalu 
dotvorí čerstvo lisovaná 
jablčná šťava, živá hud-
ba a cyklo - tombola (kto 
príde na bicykli, dostane 
zadarmo lístok do tom-
boly). 

Vyvrcholením BIO 
jarmoku bolo vyhlásenie 
Biopotraviny roka 
2013. O tom, ktorá zo siedmich nominovaných biopotravín 
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získala prestížne ocenenie, rozhodli samotní spotrebitelia 
v SMS hlasovaní v období od 25. júna 20013 do 25. septembra 
2013. Hlasovanie organizovalo Centrum environmentálnych 
aktivít Trenčín s cieľom zviditeľniť kvalitné slovenské bio-
potraviny. 
Nominované biopotraviny: 
1/ Bio Žinčica (výrobca: Oľga Apoleníková SHR, Salaš 

Pružina) 
2/ Biomila Špaldové celozrnné penne (výrobca: Ekotrend 

Myjava, spol. s r.o., Rudník) 
3/ Bio-Šípkovica (výrobca: Ing. Ján Chrenko dvor Morgov, 

Partizánske) 
4/ Babičkine tajomstvo – Bio-čaj (výrobca: Ekofarm spol. 

s r.o., Podskalie) 
5/ Bio-sirup topinambur a zázvor (výrobca: Fytosal, spol. 

s r.o., Dolný Kubín) 
6/ Bio-slnečnicový olej na vyprážanie a fritovanie panenský, 

1L PET (výrobca: Búšlk Oil, spol. s r.o., Dunajský Klátov) 
7/ Bio-čaj pre tehotné (výrobca: Agrokarpaty, spol. s r.o., 

Plavnica) 
Zároveň s vyhlásením výhercu ocenenia „Biopotravina 

roka 2013“ boli výsledky zverejnené na portáli Biospotre-
bitel.sk, ktorý bol mediálnym partnerom hlasovania. 

Víťaznou biopotravinou sa stali špaldové celozrnné penne 
„Biomila“ od spoločnosti 
Ekotrend Myjava. Tento 
slovenský výrobca bio-
potravín získal prestížne 
ocenenie už po tretí raz 
v histórii hlasovania od 
roku 2005. Ocenenie 
prevzala zástupkyňa 
Ekotrend Myjava Vla-
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dimíra Bednárová z rúk predsedu Výboru pre poľnohospo-
dárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej repu-
bliky RNDr. Mikuláš Huba. Druhé miesto získala „Bio – 
žincica“ od Oľgy Apoleníkovej z Pružiny a tretie miesto získal 
„Bio – slnečnicový olej“ na vypražanie a fritovanie od spo-
ločnosti Bušlák Oil z Dunajského Klatova.  

Potom organizátori vyhlásili výsledky súťaže „Miss kom-
post 2013“ Víťazný kompost 
vybrali účastníci BIO jar-
moku spomedzi piatich vzo-
riek, ktoré postúpili do už-
šieho finále. 

Na záver BIO jarmoku sa 
uskutočnilo žrebovanie vý-
hercov cyklotomboly v 
stánku Centra environmen-
tálnych aktivít. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 670/1/2013 
 
V areáli plavárne „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepli-

ciach sa od  6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej 
funkcionalistickej stavby českého architekta Bohuslava 
Fuchsa, rekonštrukcie kúpaliska a priľahlého priestranstva, 

ktorá spočíva vo vy-
budovaní základnej 
infraštruktúry a inži-
nierskych sietí. Re-
konštrukcia prvej eta-
py je naplánovaná na 
štyri mesiace a v me-
siaci marec 2014 sa 
začne veľká rekon-
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štrukcia samotnej budovy, bazénov a úprava celého areálu, 
povedal zástupca investora Holding Synot Ján Sloboda. 
Investícia na rekonštrukciu je predpokladaná približne vo 
výške šesť miliónov eúr, z toho 1,5 milióna eúr je príspevok z 
eurofondov.“ 

Termín otvorenia plavárne sa pripravuje na mesiac máj 
2015. Kapacita kúpaliska by mala byť v rozmedzí od šesťsto 
do tisíc ľudí denne. Návštevníci by nemali mať ani problém 
s parkovaním, lebo sa podarilo získať a odkúpiť parkovisko 
priamo pri ceste pod kúpaliskom, ktoré sa bude v blízkej dobe 
rozširovať. 

O prevádzke kúpaliska sa uvažuje v období od mesiaca máj 
do mesiaca október. Pre návštevníkov kúpaliska bude 
k dispozícii novovybudovaná reštaurácia, kaviareň a vináreň s  
celoročnou prevádzkou. 

Rekonštrukciou bol poverený Ing. arch. Radovan Va-
lenta, ktorý sa úspešne zhostil aj rekonštrukcie trenčianskeho 
hotela Elizabeth. Okrem rekonštrukcie kúpaliska, hlavnej 
budovy, bazénov, ihrísk, ktoré sa tam pôvodne nachádzali, 
pribudne objekt novej kolkárne a pavilónu, ktorý bol zbúraný 
niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Projekt 
počíta aj s vybudovaním ďalších prvkov, na ktoré si bude 
spomínať nejeden návštevník. Vzniknú aj nové lákadlá pre 
deti vybudovaním multifunkčného ihriska a detskej zóny ako 
aj pre turistov vybudovaním nových turistických chodníčkov, 
novou vyhliadkou nad kameňolomom, ktoré lákali aj 
v minulosti návštevníkov kúpeľov.  

Celý areál by mal pripomínať z minulosti slávne časy 
jedinečného kúpaliska. Tento obraz budú dotvárať aj pôvodné 
bazény, ktoré budú vybavené novými telesami a novou 
technológiou. V bazéne bude pitná voda tepelne upravená, 
hoci technológie budú pripravené aj na termálnu vodu.  

stav pred rekonštrukciou 
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Rekonštrukcia sa bude vykonávať aj pod dozorom tren-
čianskych pa-
miatkarov, ktorí 
trvali na ucho-
vaní niektorých 
prvkov. Interiér 
budov bude 
upravené podľa 
starých dobo-
vých fotografií. 
Pôjde  o repliku 
interiérov aj nábytku. Predpokladá sa, že rekonštrukcia kúpa-
liska bude mať veľký význam aj pre obnovenie cestovného 
ruchu v regióne. 

Tak ako bolo kúpalisko „Zelená žaba“ známe v minulosti, 
ktoré ako magnet priťahovala ľudí z celého Slovenska, 
predpokladá sa, že od roku 2015 podporí rozvoj cestovného 
ruchu nielen v samotných Trenčianskych Tepliciach, ale aj v 
celom Trenčianskom kraji, povedal primátor Trenčianskych 
Teplíc PhDr. Štefan Škultéty. 

www.sme.sk 12.11.2013 
pomocná evidencia 833/1/2013 

 

Do Vojenského opravárenského podniku Trenčín vstúpi od 
1. januára 2014 ako strategický partner firma MSM Martin. 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ju vybralo z dvoch 
uchádzačov. Uvedená spoločnosť už začiatkom roka 2013 
vstúpila ako strategický partner aj do Vojenského 
opravárenského podniku Nováky. Vojenského opravárenského 
podniku Trenčín sa zameriava na opravu kolesovej techniky, 
výrobu podvozkov pre autobusy a základy pre poľné 
nemocnice.  

Plus jeden deň 23.11.2013 
 

stúdia rekonštrukcie kúpaliska Zelená žaba 
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Podľa informácií Ľubomíra Mitasa z odboru komunikácie 
Železníc Slovenskej republiky sa v súčasnosti pracuje na zalo-
žení štvrtého a piateho vodného piliera. Zhotoviteľ tiež začína 
realizovať mostovku na druhom pilieri, nasledovať bude 

mostovka na treťom 
pilieri, v príprave je 
opora ôsmeho piliera 
a brehový pilier. Ak 
počasie dovolí, budú 
osadené betonážne 
vozíky na druhom pi-
lieri a bude ukončený 
samotný pilier v ko-
ryte Váhu.  

Na budúci rok 
2014 sa plánuje kompletne založiť a ukončiť piliere a 
vybudovať mostovku na Orechovskej strane. Predpoklad 
ukončenia samotných prác na moste je prvá polovica roku 
2015. Nasledovať bude vystrojenie mosta vybudovaním 
trakčného vedenia, pevnej jazdnej dráhy a protihlukovej steny.  

Info Trenčíne 02.10.2013 
pomocná evidencia 983/1/2013 
 
Práce na modernizácii železničnej trate v časti trenčianskej 

železničnej stanice sú 
v plnom prúde. V sú-
časnosti zhotoviteľ 
buduje tretie nástu-
pište a pracuje sa na 
podchodoch.  

Tretie nástupište 
bude do konca roka 
2013 uvedené do 
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dočasného režimu a do predčasného užívania bude uvedená aj 
párna skupina koľají na strane od Sihote. Na tretie nástupište 
sa cestujúci dostanú úrovňovým zabezpečeným prechodom. 
Tento dočasný stav bude trvať do jesene 2014.  

Čo sa týka podchodov, budú na železničnej stanici Trenčín 
vybudované dva. Podchod pre cestujúcich, prístupný aj 
osobám so zníženou schopnosťou pohybu, je situovaný 
v polovici nástupíšť dva a tri. Podchod s osobnými výťahmi 
a rampami bude zabezpečovať aj prechod verejnosti na 
Hodžovu ulicu.  

Info Trenčín 02.10.2013 
pomocná evidencia 984/1/2013 
 
Dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Združe-

nia bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci členskou 
organizáciou Služby pre bývanie Trenčín  v hoteli Elizabeth v 
Trenčíne odborný seminár pre správcov, zástupcov vlastníkov 
bytov a verejnosť. Seminár, na ktorý prijalo pozvanie 178 
účastníkov, bol zameraný na problematiku správy bytového 
fondu vrátane súvisiacej legislatívy a jej uplatňovania v praxi. 

Problémom, s ktorými sa bežne vlastníci bytov stretávajú 
pri výkone správy bytových domov sa venovala vicepre-
zidentka Združenia bytového hospodárstva Slovenska Anna 
Krajčiová. Akademickú pôdu na seminári prezentovala 
Mária Kurčová zo Slovenskej technickej univerzity, ktorá 
svoju prednášku zamerala na ležaté a zvislé rozvody 
ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody, kanalizácie a plynu. 
Ďalšími témami semináru bol technický stav výťahov, ich 
rekonštrukcia, modernizácia a bezpečnosť. Ďalej to bolo 
vykurovanie bytových domov, protipožiarna ochrana a poiste-
nie bytových domov. 

Seminár zhodnotil konateľ Spoločnosti pre bývanie 
v Trenčíne Ing. Miroslav Marko, keď povedal, že spoločný 
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dialóg prispel k lepšej komunikácii medzi spoločnosťou 
a občanmi a všetky rady odborníkov padli na úrodnú pôdu. 

Spravodaj Spoločnosti pre bývanie v Trenčíne č.3/2013 
pomocná evidencia 1056/1/2013 
 
Štart prvej etapy rekonštrukcie kanalizácie na Železničnej 

ulici bol stanovený na začiatok decembra 2013. Rozkopávky 
obmedzili tranzitnú a čiastočne aj hromadnú dopravu.  

Od začiatku decembra 2013 do konca mája 2014 bude 
Železničná 

ulica v Tren-
číne rozkopa-
ná. Dôvodom 
je rekonštruk-
cia kanalizá-
cie. Ide o sú-
časť moder-
nizácie želez-

ničnej trate. 
Ako informoval zhotoviteľ stavby, z plánovanej trasy sa 

zatiaľ bude realizovať iba úsek od odbočenia z cesty 1/61 na 
Železničnú ulicu (pri zastávke prímestskej autobusovej 
dopravy) až po autobusovú stanicu.  

Práce budú prebiehať po etapách v približne 50 metrových 
úsekoch. Počas celej doby realizácie bude ulica jednosmerná 
a to tak, že premávka bude možná iba v smere od autobusovej 
stanice k Bille. Opačný smer bude uzatvorený. Zo Železničnej 
ulice bude vylúčená tranzitná doprava. Prístup k prevádzkam 
na tejto ulici zostane, i keď s obmedzeniami, zachovaný. 

Zastávka prímestskej autobusovej dopravy Trenčín, „Billa“ 
v smere do Trenčína bude pre práce na kanalizácii dočasne 
presunutá na Opatovskú ulicu k reštaurácii Radegast. Keďže 
autobusové linky budú do Trenčína prichádzať cez nadjazd 
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Opatová, preto nebudú zastavovať na zastávke „Trenčín, 
Kubra – rázcestie“. Všetky obmedzenia so zastávkami 
prímestskej dopravy budú platiť iba pre smer Trenčín. Smer 
Žilina zostáva bez zmien.  
Toto obmedzenie pre cestujúcich potrvá iba v čase prvej etapy 
prác od začiatku decembra 2013 približne do druhej polovice 
januára 2014. Počas ďalších etáp už budú opäť autobusy 
zastavovať na zastávkach „Trenčín, Kubra – rázcestie“ aj 
„Trenčín, Billa“ v smere do Trenčína. Ďalej budú pokračovať 
po Ul. gen. M. R. Štefánika na autobusovú stanicu.  

Info Trenčín 02.12.2013 
pomocná evidencia 985/1/2013 

 
Ulica 28. októbra v Trenčíne v časti pri trhovisku bola 

uzavretá od štvrtka 5. do piatka 
20. decembra 2013.  Dôvodom 
pre uzatvorenie ulice boli po-
trebné rozkopávky vozovky 
a chodníka pre napojenie daž-
ďovej kanalizácie trhoviska na 
verejnú kanalizáciu. Chodník a 
komunikácia v mieste výkopu 
budú uzatvorené. Preto chodci 
boli presmerovaní na chodník 

bližšie k bytovým do-
mom. Pre autá bola  ob-
chádzková trasa vedená 
cez kruhový objazd pri 
budove Keramoprojektu, 
ďalej po Legionárskej 
ulici, ktorá sa pred trho-
viskom napája na Ulicu 
28. októbra. Časť Ulice 
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28. októbra od križovatky so Soblahovskou ulicou bola 
dočasne slepá. V tom čase sa bude dať po nej prechádzať 
v oboch smeroch, preto bude v časti po križovatku 
ku kultúrnemu stredisku zakázané parkovanie vozidiel 
dopravnou značkou. Práce na napojení kanalizácie sú súčasťou 
investičnej akcie Mesta Trenčín „Trhovisko pri Družbe 
Trenčín“. 

www.trencin.sk 03.12.2013 
pomocná evidencia 1009/1/2013 
 
Od 10. do 16. decembra 2013 bola po rokoch skúšobne 

obojstranne spojazdnená miestna komunikácia – Braneckého 
ulica pre osobnú dopravu, čo si vynútili preplnené ulice 
a dopravné zápchy v kri-
žovatkách autami v dôs-
ledku rôznych vynútených 
zásahov do miestnych ko-
munikácií a následných 
obmedzení v doprave. To-
to opatrenie kladne priví-
tala najmä motoristická 
verejnosť. Vo vyššie uve-
denom období Mesto Trenčín a Okresný dopravný inšpektorát 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne monito-
rovali túto ulicu či jej spriechodnenie zrýchli pohyb moto-
rových vozidiel mestom Trenčín a zníži sa preplnenosť ulíc 
autami. Po takmer týždni kompetentné orgány rozhodli, že 
režim dočasne spojazdnenej Braneckého ulice zostane v plat-
nosti až spojazdnenia druhého cestného mosta, teda približne 
do 30. júna 2013. 

Mesto Trenčín 16.12.2013 
pomocná evidencia 1048/1/2013 
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Pomerne teplá zima ušetrila zatiaľ Mestu Trenčín nemalé 
financie na údržbe ciest. Náklady za november a december 
minulého roka 2013 predstavovali čiastku 34.935 eúr a za 
mesiac január 2014 sú zatiaľ náklady nulové. Situácia sa však 
môže rýchlo zmeniť. V zimnom období v roku 2013 zimná 
údržba stála Mesto Trenčín 407.000 eúr. Minuté peniaze počas 
tejto sezóny tak nie sú ani 10 % z tejto čiastky. 

Mesto Trenčín extra na zimnú údržbu financie nevyčleňuje. 
Používa peniaze z jedného balíka, ktorým rieši celkovú údržbu 
ciest, teda stavebnú, bežnú a zimnú. „Čím viac sa z neho 
minie na zimnú údržbu, tým menej zostane na opravy a 
čistenie ciest v meste a naopak.  

Mesto Trenčín počas kalendárneho roka zabezpečuje 
pravidelnú údržbu približne na 114 kilometroch miestnych 
komunikácií a približne na 156 kilometroch chodníkov. 

www.sme.sk 19.01.2014  
pomocná evidencia 39/1/2014 
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Kultúrno-spoločenský život 
 
Básnická zbierka Márie Demitrovej s netradičným ná-

zvom  „P. D. 38“ je tou najkrajšou spomienkou na jej manžela 
Pavla Demitru, ktorého obdivoval celý svet. 

Tragická letecká nehoda, pri ktorej 7. septembra 2011 za-
hynulo celé hokejové mužstvo Lokomotiv Jaroslavľ vzala Má-
rii Demitrovej milovaného manžela a skvelého otca ich detí. 
Smútok a žiaľ nad stratou najbližšieho človeka priviedol man-
želku Pavla Demitru k napísaniu vyše päťdesiatich básní. 
Knižka o smrti, bolesti, láske, živote, beznádeji i nádeji osloví 
aj tých, ktorí básne nikdy nečítali. 

Básne začala písať na prvé manželove nedožité narodeniny. 
Majkine básne napísal 
ich spoločný život. „Se-
dela som za stolom a ča-
kala som, kým odbije 
polnoc a príde deň jeho 
narodenín 29. november. 
Zrazu som Paľkovi zača-
la písať k narodeninám. 
Čítala som si to dokola. 

Paľko mi navždy odišiel a ja som stratila možnosť niečo mu 
povedať. Potom som si vždy napísala, keď som mala chuť 
niečo mu povedať,“ vyznala sa Mária Demitrová. Prvá polo-
vica zbierky vznikala od 29. novembra 2011 do apríla 2012. 
V druhej polovici uplynulého roku Majka knihu básní defini-
tívne dopísala. Knižka je doplnená ilustráciami samotnej poet-
ky. Obal exkluzívnej publikácie i jej vnútro je obohatené o 
niekoľko fotografií z rodinného archívu. 

Básne Márie Demitrovej vydalo české nakladateľstvo, kto-
ré sa postaralo aj o vydanie životopisnej knihy o Pavlovi De-
mitrovi z pera Jána Bednariča. „Teší ma, že knižka má úspech. 
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Básne sú písané zrozumiteľným jazykom, ktorý je ľuďom 
blízky,“ pokračovala autorka. Jej básne môžu pomôcť i mno-
hým ľuďom, ktorí prišli o svojich najbližších. „Mali by si ich 
čítať aj ľudia, ktorí majú pohodový život, ale stále na niečo 
nadávajú a sú neustále nespokojní. Po ich prečítaní sa možno 
zamyslia nad tým, že majú fajn život a začnú si ho vážiť ešte 
viac,“ podotkla Mária Demitrová. 

Strata milovaného manžela a otca, ktorú Mária Demitrová 
citlivo preniesla do riadkov básní, je bolestivá v jej každoden-
nom živote. „Je to už vyše roka a niekoľkých mesiacov a tá 
prázdnota sa nedá ničím zaplniť. Fyzická prítomnosť človeka, 
že ho nemôžem chytiť, objať a počuť - to strašne chýba. Mo-
jim veľkým zmyslom života sa stali naše deti,“ vyznala sa. 
Deväťročný syn a sedemročná dcérka sú dnes jej najväčšími 
pokladmi. Podľa slov autorky sa deti počas najťažšieho obdo-
bia správali bravúrne. „Čo sa dialo v ich detských hlavách si 
nedokážem ani predstaviť. Prvé dni po nešťastí sme boli mys-
ľou každý úplne inde. Potom sme museli rozobrať všetko 
otvorene. Namiesto večerných rozprávok som im musela roz-
právať ako je to so životom a smrťou,“ zdôverila sa autorka 
básnickej zbierky. 

S odchodom Paľa stratili Vianoce pre Máriu atmosféru. „Sú 
to už druhé Vianoce bez Paľka a pre mňa čaro stratili. Deťom 
však Vianoce urobiť treba. Ja potichučku trpím, ale zároveň 
potrebujem vidieť ich rozžiarené tváre. Napísali Ježiškovi, čo 
by chceli,“ povedala ich mama. Paľo Demitra miloval rodinný 
život, jeho neprítomnosť bolí o to viac. „Takéto sviatky sú 
preto pre mňa extrémne ťažké, ale deťom sa nesmú pokaziť,“ 
hovorí Majka. Tá dodnes ostala v kontakte s partnerkami čes-
kých hokejistov Rachůňka a Vašíčka, ktorí tiež zahynuli pri 
leteckom nešťastí. „Stále si píšeme. Každý má však svoj život 
a prežíva to po svojom. Nie je vdova ako vdova, každá dvojica 
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má svoj životný príbeh a každá zo žien to prežíva inak,“ vy-
svetlila. 

Autorka mala k literatúre vždy blízko. Už na strednej škole 
milovala umelecký rozbor náročných diel. „Keď nám dala pa-
ni učiteľka rozoberať knihu „Zločin a trest“ či „Annu Kareni-
novú“, tak som sa v tom doslova vyžívala. Bola som vo svo-
jom živle. Písanie ma vždy bavilo, ale do literárnych súťaží 
som sa nezapájala,“ zdôverila sa. Dodnes má starostlivo odlo-
žené denníky z detstva. Do nich rada zapisovala svoje každo-
denné zážitky, do ktorých sa aj po rokoch listovaním v prvých 
literárnych krôčikoch vracia. „Každý deň mám zapísaný 
s presným dátumom a aj po rokoch viem, čo som vtedy robila. 
Písanie bolo už vtedy súčasťou môjho života,“ zaspomínala si. 
Knižkou s básňami nateraz Mária Demitrová uzavrela svoju 
tvorbu poézie. Súbežne však začala písať príbehy pre deti, kto-
rými sa snažila počas najťažšieho obdobia rozveseliť vlastné 
deti, ktoré možno raz vyjdú aj v knižnej podobe. 

www.sme.sk 07.01.2013  
pomocná evidencia 8/1/2013 

 
Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístupnil pre svojich návštev-

níkov výstavu fotografii Borisa Filana a jeho syna Olivera pod 
názvom „Cesta okolo seba“ dňa 7. januára 2013. 

www.sme.sk 04.01.2013 
pomocná evidencia 11/1/2013 

 
Dňa 8. januára 2013 sa 

uskutočnila vo vestibule 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja vernisáž výstavy 
„Krehké stretnutia – 
Krehká setkání“, za prí-
tomnosti riaditeľa Úradu 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzal-
ku, vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Marty Šajbidorovej, riaditeľa Trenčianskeho osve-
tového strediska Mgr. Vladimíra Zvaleného,  predsedu Euro-
regiónu Bíle - Biele Karpaty Mgr. Tomáša Ulehlu z Uher-
ského Hradišťa ďalších hostí, ktorých privítal prof. Ing. Liš-
ka, DrSc. Program vernisáže výstavy pokračoval príhovormi 
hostí. Ako prvý vystúpil predseda Euroregiónu Bíle - Biele 
Karpaty Mgr. Tomáš Ulehla z Uherského Hradišťa, ktorý po-
zdravil všetkých prítomných na začiatku nového roka. Ocenil 
vystavené práce študentov, ktoré majú vysokú umeleckú hod-
notu, ako keby to boli výrobky profesionálov. Vyslovil, že bu-
de rád, keď bude táto výstava inštalovaná v Uherskom Hradiš-
ti. Na tento príhovor nadviazal riaditeľ Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzal-
ka, ktorý hovoril o problémoch financova-
nia Strednej odbornej školy sklárskej 
v Lednických Rovniach v zmysle zákona, 
ktorý je zapríčinením  menším počtom štu-
dentov, v ktorom sa neberú do úvahy špe-
cifiká školy, ktoré nezohľadňujú energe-
tickú a materiálovú náročnosť. Ako sa podarilo realizovať vý-
stupy projektu oboch škôl hovorila riaditeľka Strednej odbor-
nej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí Mgr. Budayová 
Dana. Všetka vystavená krása skla vznikla behom piatich dní 

v ateliéroch školy, za ktorou je tvrdá prá-
ca. Najdôležitejším momentom na praco-
visku bolo, že vytvárali krehké vzťahy 
priateľstva medzi mladými ľuďmi bez 
ohľadu akým jazykom rozprávali. Záver 
patril riaditeľom Strednej odbornej školy 
sklárskej v Lednických Rovniach PhDr. 
Mgr. Pavlovi Jaseňovi, keď povedal, že 
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takéto významné podujatia ako je dnešné, pomáhajú dvíhať 
umenie v oblasti skla na oboch stranách československej hra-
nice. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 12/1/2013 
 
Od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 

v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne, odboru fotografického dizajnu 
Klaudie Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, 
Barbory Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie Wer-
nerovej a Patrície Jarabicovej. V novembri 2012 sa nimi 
prezentovali v rámci projektu „Portal of Good News“ v poľ-
skom meste Kryzowa za účasti mladých ľudí z Poľska, Ne-
mecka, Maďarska, Čiech a Slovenska. Ich spoločnou témou 
boli ľudské práva v súčasnosti a v minulosti.  

Info Trenčín 04.01.2013 
pomocná evidencia 11/1/2013 
 
Výstavy bývalého vojenského lekára, riaditeľa Nemocnice 

s poliklinikou v Trenčíne a amatérskeho umelca MUDr. Jú-
liusa Činčára poznajú Trenčania veľmi dobre. Naposledy sa 
mali možnosť si jeho 
obrazy pozrieť na vý-
stave pod názvom 
„Človečina“, ktorej 
vernisáž sa uskutoč-
nila dňa 15. januára 
2013 v kaviarni 
„Vážka“ na Miero-
vom námestí v  Tren-
číne. Jeho obrazy 
svojsky vyjadrujú ži-
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votné radosti, vieru a pocity ľudskej súdržnosti. Preto aj ten 
názov výstavy. 

„Súvisí to s mojím vnútorným svetonázorom. Svet predsa 
pozostáva z ľudí. I kvôli láske k nim som šiel študovať medi-
cínu, a aj preto maľujem. Cítim sa byť lekárom i maliarom zá-
roveň,“ povedal 81 ročný MUDr. Július Činčár. Radosť mu 
robí, ak je niekto spokojný s jeho dielom. „Cez obrazy komu-
nikujem s ľuďmi. Moje diela sú na rôznych kontinentoch. Ak 
obdarujem niekoho v zahraničí mojím obrazom, ktorý mu pri-
vodí pocit domova, je to pre mňa najväčšia odmena,“ dodal 
Činčár. 

Inšpiráciou jeho  tvorby sú obyčajné ľudské príbehy. On 
namaľuje obraz z toho, ako sa rozprávame či napríklad ako 
sedí skupinka ľudí pri stole. Je to samouk, ktorý na sebe veľmi 
pracoval,“ povedal 
PaedDr. Pavol Moš-
ko, organizátor vý-
stavy. MUDr. Július 
Činčár má k Trenčínu 
veľmi pozitívny 
vzťah, keďže tu pô-
sobil ako vojenský le-
kár a neskôr autor ob-
ľúbených výtvarných 
diel. 

„Julo je súčasťou Trenčína, lebo roky vystavuje v tomto 
meste. On ním jednoducho žije. Ako vojak prešiel celé vý-
chodné Čechy a usadil sa tu. Trenčín má šťastie, že má také-
hoto umelca,“ dodal Moško. Autor i v pokročilom veku nepre-
stáva tvoriť a raduje sa so života. 

Jeho diela si vážia i odborníci a profesionálni maliari. „Ľu-
dia z oblasti teórie či histórie umenia jeho diela vysoko hodno-
tia.  



190 
 

www.sme.sk 26.01.2013  
pomocná evidencia 48/1/2013 

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovenskej sa 
v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja usku-

točnilo dňa 16. januára 
2013 seminárne stretnu-
tie, ktoré pripravilo 
Trenčianske osvetové 
stredisko, Matica sloven-
ská a Slovenská národná 
knižnica v Martine. Jeho 
súčasťou bolo svetová 
predpremiéra výstavy 
„Matica v národe – ná-

rod v Matici“. 
Seminár otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vyjadril radosť 
z veľkého záujmu priaznivcov všetkých vekových kategórií 
i z toho, že práve v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa odštartovala tak významná výstava.  

S prednáškou „Matica – ochrankyňa národa“ sa prítom-
ným prihovoril predseda Matice slovenskej Ing. Marián 
Tkáč, PhD., ktorý priblížil matičnú históriu tejto celonárodnej 
kultúrnej ustanovizne so sídlom v Martine od jej vzniku v 
v auguste roka 1863, keď 
na prvom valnom zhromaž-
dení Matice slovenskej za 
jej predsedu bol zvolený 
biskup Štefan Moyses, za 
podpredsedu superintendent 
Karol Kuzmány, až po sú-
časnosť.  

Účastníkov seminára 
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pozdravila aj predsedníčka Mestskej organizácie Matice slo-
venskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková, ktorá stručne 
spomenula tradície Matice slovenskej v Trenčianskom kraji 
a niektorých významných rodákov z tohto regiónu, pôsobia-
cich v matičnom hnutí. 

O samotnej výstave „Matica v národe – národ v Matici“,  
o jej inštalácii a matičných perspektívach hovoril vo svojom 
príhovore riaditeľ Národného biografického ústavu Slovenskej 
národnej knižnice v Martine doc. PaedDr. Pavol Parenička, 
CSc. Ako povedal výstava na 22 paneloch v piatich historic-
ko-tematických  celkoch približuje návštevníkom históriu Ma-
tice slovenskej od aktu jej založenia, cez obdobie násilného 
prechodného zatvorenia, jej ďalšie osudy až po renesanciu 
Matice slovenskej po roku 1989 s jej návratom k pôvodnému 
poslaniu. 

Záver seminára patril vernisáži spomenutej výstavy v pries-
tore pred Kongresovou sálou Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktorú otvoril autor výstavného projektu Mgr. Peter Ca-
badaj. 

www.tsk.sk 17.01.2013 
pomocná evidencia 35/1/2013 
 
V dňoch 26. a 27. januára 2013 sa uskutočnila na výstavi-

sku Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“ podľa vý-
stavného poriadku FCI a SKJ. Výstavy sa zúčastnili len jedin-
ce zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené 
jedince museli byť zapísané v plemenných knihách SKJ.  

Majitelia pripravili svojich miláčikov do súťaží tak, aby 
zvíťazili. Výsledky: 
kategória junior  handling 9 – 13 rokov 
1. dlhosrstý králičí – Nikol Pisoňová, Slovensko 
2. cavalier king charles spaniel – Tomáš Jankovič, Slovensko 
3. lhasa apso – Jakub Držiak, Slovensko 
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kategória junior  handling 14 – 17 rokov 
1. gordon seter – Martyna Nowak, Poľsko 
2. čínsky chocholatý pes dlhosrstý, Kristína Michaleková, 

Slovensko 
3. cavalier king charles spaniel, Angelika Bobríková, Sloven-

sko 
plemeno: najkrajší pár psov 
1. siberian husky – Beáta Jasinská, Slovensko 
2. špic trpasličí – Dagmar Solovinská, Slovensko 
3. bearded collie – Cirkos & Česko 
Súťaž chovateľských skupín: 
1. welšský špringer španiel – Jankina záhrada 
2. chesapake bay retriever – Kelečský poklad 
3. čivava dlhosrstá – Nebrasca edda 
Veľká cena národných plemien: 
1. slovenský kopov – Gorelčíková Jaroslava 
2. slovenský hrobosrstý stavač – Luciak Ivan 
3. slovenský čuvač – Malcevová Zuzana 
Súťaž najkrajších jedincov z neuznaných plemien 
1. boerboel – Maca Miroslav 
2. american hairless terier – Santner Mikuláš 
3. loussiana catahoula – Svitková Anabela 
víťazi FCI skupiny – 1. FCI skupina 
1. old english sheepdog – Koroknai József 
2. australian sheepherd – Hodová Zuzana 
3. white swis sheepherd – Trávníčková Martina 
víťazi FCI skupiny – 4. FCI skupina 
1. pharaoh hound – Halenková Jana 
2. sibeerian husky – Jasinská Beáta 
3. basenji – Nowaková Alicja 
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najkrajší pes prvého dňa 26. januára 2013 
old english sheepdog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

najkrajší pes z čestnej triedy  
1. american  staffordschire terier – Gréková Petra 
2. berner sennenhund – Pavlisová Kateřina 
3. scottish terier – Rosina Ján 
najkrajší veterán 
1. soft coated wheaten terier – Šubertová Petra 
2. yorkshire terier – Hrdličková Hana 
3. berner sennenhund – Pečenka Pavel 
najkrajší pár psov 
1. tibetská doga – Dubiel & Beierle 
2. afgánsky chrt – Čabla Jaroslav 
3. jazvečík dlhosrstý trpasličí – Pisoňová Martina 
víťazi 2. skupiny FCI 
1. bradáč stredný korenie a soľ – Fajkusová Lenka 
2. sredneasiatskaia ovtcharka – Šáteková Leona 
3. tibetská doga – Pauchová Hana 
víťazi 3. skupiny FCI 
1. american staffordshire terier – Gréková & Shwan 
2. jack russel terier – Jovanovic & Tibay 
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3. welsh terier – Polehňa František 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 46/1/2013 
 
Dňa 7. februára 2013 zavítal na besedu do Verejnej knižni-

ce Michala Rešetku v Trenčíne historik a spisovateľ PhDr. 
Pavel Dvořák. Pri tejto príležitosti predstavil 
svoju najnovšiu knihu. „Piata kniha o Bra-
tislave“, ktorá je zároveň poslednou z autorovho 
knižného cyklu dejiny v príbehoch od najstarších 
čias až do súčasnosti. 

Podujatie moderoval Mgr. Peter Martinák. Pavel Dvořák 
potvrdil kvality majstra slova, lebo svojím vystúpením držal 
v pozornosti dve hodiny. 
Konštatoval, že história je 
zaujímavá vtedy, ak je písaná 
o ľuďoch, o miestach, o prí-
behoch. Ako sám niekoľko-
krát spomenul, dejiny sa naj-
lepšie pamätajú, ale aj roz-
právajú v príbehoch. Na 
otázku, prečo by Trenčanov 
mali zaujímať knihy o Bratislave odpovedal, že dejiny Brati-
slavy nie sú len o Bratislave. Naše hlavné mesto predstavuje 
historicko-geografický priesečník, v ktorom sa stretávajú osu-
dy Slovákov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov, Moravanov, Po-
liakov, v období tureckých vojen aj Francúzov, Nemcov či 
Valónov. Napríklad v stredoveku za panovania Žigmunda Lu-
xemburského chcel spraviť z Bratislavy centrum cisárstva. 
Dodnes sú pamiatky na túto éru. Bratislavský hrad má svoju 
podobu z tohto obdobia, takzv. Žigmundová brána, kaplnka 
českej. Dejiny Bratislavy sú aj dejinami Maďarska, Rakúska, 
Čiech, Poľska a sporadicky aj iných národností, keď v čase tu-
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reckých vpádov bojovali na území Bratislavy Valóni, pred-
chodcovia dnešných Holanďanov a všetky iné národnosti. Vy-
jadril presvedčenie, že sa mu podarí skompletizovať dejiny 
Slovenska.  

Bratislava sa k svojej minulosti 
stavala veľmi macošsky. Ale to platí 
aj pre Trenčín, keď asanoval veľa bu-
dov. „Ja keď som bol v Trenčíne 
v roku 1945 si pamätám celkom inak 
Trenčín, kde bol Posádkový dom. 
Tam bolo krásne mesto so stredove-
kou dispozíciou a dnes je to všetko 
preč. Najviac sa búralo na Slovensku 

v Bratislave, kde sa zbúralo celé podhradie. Spomenul na svo-
je stretnutia s archivárom Bratislavy dr. Ovídiom Faustom, 
ktorý pri rozhovore spomenul, že keď v minulosti prišli do 
Bratislavy noví ľudia, tak sa usilovali zničiť tradície, lebo tie 
boli zbraňou starších ľudí, pôvodných usadlíkov. Ako príklad 
uviedol obdobie, v ktorom sa stala Bratislava sídlom v osobe 
zástupcu kráľa vojvodu Albrechta a stalo sa hlavným mestom 
Uhorska, tak sa do Bratislavy nahrnuli ľudia s veľmi širokého 
okolia, ktorí sa zmocnili moci 
a demonštrovali svoju silu tým, 
že zbúrali mestské hradby, po 
ktorých nezostali žiadne stopy, 
alebo mestské brány s výnimkou 
Michalskej. Podobne sa stalo aj 
po vzniku prvej Československej 
republiky v roku 1921, keď českí 
legionári a slovenskí Bratislavča-
nia strhli sochu Márie Terézie. 
Na jej sanáciu sa starí prešporáci s opovrhnutím dívali spoza 
zatvorených okien.  
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Záver podujatia sa niesol v znamení plodnej diskusie, zavŕ-
šenej autogramiádou. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 63/1/2013 
 
Láska ide cez žalúdok. Možno aj preto ju Barbora Kardo-

šová vo svojom najnov-
šom románe prirovnáva k 
stejku. Hlavných hrdinov 
však spojí skôr krv. 
„Knihu Médium love – 
láska ako stejk“ autorka 
predstavila počas besedy 
dňa 12. februára 2013 v 
trenčianskej knižnici. Na 
krste novej knihy asisto-

vali s chilli papričkami jej sestra Monika Vrzgulová a mode-
rátorka Oľga Záblacká. 

Televízna režisérka a scenáristka Barbora Kardošová sa cez 
noc mení na spisovateľku. Výsledok jej tvorby má tentoraz 
názov „Médium love s podtitu-
lom Láska ako stejk“, ktorá ob-
sahuje množstvo príbehov, vy-
chádzajúcich z autorkiných ži-
votných skúseností. Ako s vy-
sokou teplotou a veľkou rýchlo-
sťou, typickými pre prípravu 
stejkov, súvisí láska? „Vášeň je 
horúca, to je fakt. Kniha Mé-
dium love je aj o vášni, aj o čase, ktorý letí až príliš rýchlo, ale 
aj o stejku. Je tam trochu krvi na viac spôsobov, lebo tá už 
akosi patrí k pomste. Trochu surovosti, lebo odpúšťať je ťažké 
a tiež toľko pôžitkov, koľko má človek na jazyku, keď ochut-

pri krste novej knihy asistovali zľava – Oľga Záblacká a sprava Monika 
Vrzgulová 

radosťz novej knihy prejavila Barbora Kardošová 
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ná skutočne chutný stejk,“ vysvetlila Kardošová. Slovo „mé-
dium“ v názve predznamenáva strednú cestu. Ukrýva však 
viacero ďalších významov. „Hlavný hrdina je v najlepšom 
strednom veku, pracuje v médiách ako moderátor, má rád stej-
ky a nikdy nezažil skutočnú lásku, len také médium. Navyše 
tak, ako médium stejk je najlepší odležaný, aj vzťahom isté 
odležanie pomáha,“ povedala Barbora Kardošová. Ako dopl-
nila jej sestra Monika Vrzgulová, isté médium zosobňuje aj 
samotná Barbora Vrzgulová, keďže je spojená so všetkými 
svetmi, ktoré existujú.  

Dielo vznikalo vyše roka. Okrem siete medziľudských 
vzťahov odráža zaujímavé posolstvo – keď nemáte celkom 

jasno, čo chcete, 
alebo by ste mali 
urobiť s plným ža-
lúdkom a vaším od-
hodlaním k vám prí-
de znamenie, ktoré 
všetko pomôže roz-
lúštiť. 

Podľa moderátor-
ky Oľgy Záblackej 

kniha „Médium love“ čitateľa šokuje a zároveň prekvapí. „Je 
úžasné vnímať, ako jedno mladé, útle žieňa dokáže písať, akú 
má fantáziu, vášeň a zmysel pre všetky možné veci, vrátane 
astrálnych,“ poznamenala na adresu dlhoročnej priateľky. 
Barbora Kardošová na Trenčín nedá dopustiť. Napriek pra-
covným povinnostiam svoje rodisko často navštevuje. Svoj 
vzťah vyjadruje slovami, že „Trenčín si obľúbili moje dcéry aj 
sestrine deti. Otec s každým vnúčaťom už niekoľkokrát prešiel 
trasu na Trenčiansky hrad – buď cez Brezinu alebo jeho rodnú 
Matúšovu ulicu. Je to taký náš pekný rodinný rituál,“ prezradi-
la populárna spisovateľka.  

plodná tvorba Barbory Kardošovej 
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www.sme.sk 24.02.2013 
pomocná evidencia 78/1/2013 
 
Výstavné priestory Trenčianskeho múzea dňa 15. februára 

2013 po prvý raz v tomto roku zažili vernisáž prvej výstavy 
pod názvom „Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu po-
odhaliť prítomným návštevníkom históriu vnútorného vyba-

venia kuchyne nábytkom 
hrncami, taniermi a ďal-
šími rôznymi pomôcka-
mi, ktoré pochádzajú 
zo zbierok múzea, ako 
konštatovala vo svojom 
úvodnom príhovore ria-
diteľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babi-

čová. Nad realizáciou výstavy držala pevnú ruku Mgr. Eva 
Kiaci, ktorej pomáhali jej kolegovia PhDr. Vlastimil Hábl 
a Somr. Výstavu priblížila už spomínaná Mgr. Eva Kiaci. 
V stredovekej kuchyni sa varilo hlinených, železných 
a medených nádobách. Nádoby boli postavené na trojnožkách 
nad ohniskom. Od 11. storočia sa pod patronátom sv. Vavrin-
ca vydeľuje profesia 
kuchárov a od 13. 
storočia profesia 
cukrárov.   V kuchy-
niach zo začiatku 
14. storočia dym 
z ohniska unikal die-
rou v strope. Preto 
tieto priestory boli 
tmavé a zadymené, 
celé špinavé od sadzí. Až prístavbou ďalšej miestnosti vznikal 
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dvojpriestorový objekt, ktorý plnil funkciu komory. Ohnisko 
sa tak premiestnilo do rohu miestnosti a konštrukcia komína 
izbu očistila. Vznikal tak prvý priestor rozloženia jednoduché-
ho nábytku. Na stoloch z tohto obdobia sa podávali rôzne dru-
hy placiek, chleba, kaše, strukovín s hustých omáčok. Mäso 
ako pokrm bolo veľmi vzácne a patrilo na stôl bohatých ľudí. 
Za to však hostiny šľachty ovplyvnené talianskou 
a francúzskou kuchyňou sa vyznačovalo tridsiatimi až sto 
chodmi. Kronikári z tohto obdobia spracovali podrobné recep-
ty jedál. Podávalo sa jedlo s mandľami, figami, alebo pečené 
medvedie laby, raky na šafráne, úhory plnené holubičím mä-
som, pečený páv plnený husacím mäsom a kačacou paštékou. 
V stredoveku sa bol v obľube na jedálnom lístku bobor. V 17. 
storočí prišla s Talianska móda konzumovať žabacie stehien-
ka. 

vlastné poznámky  
 
Mesto Trenčín sa po druhýkrát zapojilo do osláv „Svetové-

ho dňa sprievodcov“. Pri tejto príležitosti pripravilo Mesto 
Trenčín pre obyvateľov mesta bezplatnú prehliadku mesta 
s profesionálnymi 
sprievodcami.   

V sobotu dňa 23. 
februára 2013 sa 
záujemcovia o pre-
hliadku stretli pred 
Kultúrno-
informačným cen-
trom a odtiaľ ich 
kroky smerovali za 
historickými pamiatkami mesta. Pozreli si interiér Piaristické-
ho kostola, absolvovali výstup na mestskú vežu, svoje priesto-
ry otvorili a bezplatný vstup poskytli Trenčianske múzeum 
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a Galéria M. A. Bazovského. Napriek tomu, že podujatiu ne-
prialo počasie, prehliadka sa konala a ďalšiu Mesto Trenčín 
plánuje uskutočniť v jarnom období.   

Koordinátorom tohto podujatia je Slovenská spoločnosť 
sprievodcov cestovného ruchu, ktorá je členom Svetovej fede-
rácie sprievodcov. Poďakovanie patrí sprievodkyniam Beate 
Mitánkovej a Zuzke Novodvorskej. 

www.trencin.sk 28.02.2013 
pomocná evidencia 100/1/2013 
 
Jeho fotografie z Veľkej noci v Trenčianskej Teplej sa do-

stali na stránky francúzskeho denníka Le Figaro a slovenský 
Batman z Dunajskej Stredy až 
do amerického časopisu Time. 
Týmto sa môže pochváliť foto-
graf Radovan Stoklasa. 

Od 1. marca 2013 nosnou fo-
tografiou výstavy Radovana Sto-
klasu, ktorá bola inštaľovaná 
v mestskej veži a zároveň 
v Mestskej klubovni na Miero-
vom námestí v Trenčíne, je slovenský Batman. „Bol to najsil-
nejší motív, ktorý som fotil minulý rok 2012 a vo svete mal 
najväčší úspech,“ hovorí fotograf, ktorý týmto vysvetľuje, 

prečo sa výstava volá „Batman 
a iní“.  

Vernisáž výstavy otvorila Ing. 
Janka Sedláčková, vedúca Útva-
ru kultúrno-informačných služieb 
Mestského úradu v Trenčíne a prí-
nos úspešného mladého fotografa 
zhodnotil aj primátor Mesta Tren-
čín Mgr. Richard Rybníček. 
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Každá jeho fotografia má svoj príbeh. Pre návštevníka vý-
stavy by teda bolo ideálne, keby si ju mohol prezrieť 
v sprievode autora vystavených fotografií, ktorý o svojich zá-
žitkoch rozpráva veľmi zaujímavo. Sám má najradšej fotogra-
fie, ktoré „nezomrú“ po 24 hodinách. „Spravodajská fotografia 
je o tom, čo sa dnes stalo, zajtra je to možno v novinách 
a potom je životnosť tej fotky skoro žiadna, iba archívna,“ ho-
vorí Radovan Stoklasa a pokračuje rozprávaním o jednej zo 
svojich fotografií, ktorá okrem spravodajskej splnila ešte jed-
nu dôležitú úlohu.  

V monológu približuje autor výstavy takto: „Istý Trenčan, 
ktorý v Trenčíne chodil na gymnázium s mojím otcom, emig-
roval v 1968 a spolužiakom sa od vtedy neozval. V Nemecku 
čítal švajčiarske noviny, kde bola uverejnená moja fotografia 
z volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili 
v Lysej pod Makytou. Keďže môj otec sa volá ako ja, Rado-

van Stoklasa, tak začal 
pátrať, až sa dostal na môj 
mail. Prvý kontakt so 
mnou bol na svete, keď mi 
napísal a nakoniec prišiel 
na návštevu Trenčína, kde 
sa stretol s mojím otcom. 
Na stretnutí mohol spolu-
žiakom po štyridsiatich 

rokoch odovzdať prvé informácie o tom, že žije.“  
Radovan Stoklasa sa profesionálne venuje spravodajskej 

fotografii a sociálnemu dokumentu od roku 1999. Pre Tlačovú 
agentúru Slovenskej republiky mapuje dianie v Trenčianskom 
kraji od roku 2001. Vďaka spolupráci s celosvetovou spravo-
dajskou agentúrou Reuters sa o udalostiach na Slovensku doz-
vedajú čitatelia rôznych svetových periodík. Jeho fotografické 
reportáže vydali svetové noviny ako „International Herald 
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Tribune“, „The New York Times“ či „South China Morning 
Post“.  

V Trenčíne sa už v minulosti predstavil samostatnými au-
torskými výstavami „Rok v obrazoch“ (2002), „Atény“ 
(2004), „Mexiko“ (2008), a „Sám na javisku“ (2012). Vysta-
voval na viacerých kolektívnych a autorských výstavách doma 

a v zahraničí. V roku 
2012 získal Novinársku 
cenu za „Najlepšiu foto-
grafickú aktualitu“.  

Výstava „Batman 
a iní“ obsahuje spravo-
dajské fotografie z obdo-
bia posledných piatich 
rokov. Niektoré sú dopl-

nené výstrižkami zo svetových médií. V mestskej veži 
a klubovni ju návštevníci nájdu do konca marca 2013. 

www.trencin.sk 26.02.2013 
pomocná evidencia 84/1/2013 
 

Cestovateľ Ro-
man Vehovský pred-
stavil svoje zážitky z 
exotických destinácií 
počas besedy, ktorá 
sa uskutočnila dňa 5. 
marca 2013 vo Ve-
rejnej knižnici Miha-
la Rešetku v Trenčí-
ne.  

Ako povedal čita-
teľom, jeho začiatky cestovateľskej vášne sa začali štvrťroč-
nou cestou stopom po Európe, no vrátil som sa s marockou 
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pečiatkou v pase. Po dvoch týždňoch doma znova stál so 
zdvihnutým palcom vedľa cesty a išiel na Sicíliu. 

Pre takýto dobrodružný život ho oslovili knihy tých, ktorí 
svojím príbehom ukázali, že cestovať po svete nemusí byť vý-
sadou bohatých. Ešte pred expedíciou do Ázie a Austrálie na-
vštívil Nový Zéland. Pri ceste späť využil medzipristátie v 
Kuala Lumpure a mesiac cestoval po Malajzii a Thajsku. Tam 
vznikla myšlienka odpútať sa od pracovného stresu a vyraziť 
opäť na cestu, ktorá by však nemala spiatočnú letenku ani nič 
iné, čo by ho nejako obmedzovalo.  

Sedemročnú expedíciu  začal v Indii a potom pokračoval v 
Austrálii. Mal vybavené pracovné vízum na jeden rok a k to-
mu dvanásť mesiacov, aby sa do Austrálie dostal. Trasu plá-
noval tak, aby zimu prečkal v trópoch a vyhol sa pritom mon-
zúnovým dažďom.  

Sedemročná výprava nebola len o cestovaní. Zastavil na-
príklad auto idúce 1600 kilometrov austrálskou pustinou, pre-
šiel púšť Gobi, mongolské stepi či ošetroval s veterinárom v 
divokej prírode slona. Podarilo sa mi tiež stopnúť jachtu a pu-
tovať po ostrovoch medzi Malajziou a thajským Phuketom. 
Najviac na mňa však zapôsobila skúsenosť z Nového Zélandu. 
Pri hľadaní miesta na nocľah v malej osade na Južnom ostrove 
ho oslovil mladý muž. Nič sa nepýtal, iba ho pozval na večeru 
a kým jeho manželka pripravila jedlo na stôl, ukázal miesto na 
spanie. Neskôr prezradil, že podobne kedysi cestoval aj on. 
Ráno pred odchodom pridal radu na cestu, aby neutrácal zby-
točne za rôzne atrakcie, lebo veci, ktoré majú ozajstnú cenu, 
sú zdarma. 

Keď v roku 2002 vyrážal na expedíciu, netušil, kadiaľ a 
kedy sa vrátim. Návratu nechával voľný priebeh. Istú dobu sa 
pohrával aj s myšlienkou urobiť tú cestu dookola. Lenže po 
šiestich rokoch sa stále motal medzi Áziou a Austráliou. Za 
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ten čas sa veľa zmenilo. Rodičia začali šedivieť, vraj zo mňa, 
a prarodičia ma ešte chceli vidieť.  

Strávil kus života len s tým, čo sa vojde do batoha. Množ-
stvo nocí zaspával pod hviezdnou oblohou, umýval sa v rie-
kach, takže vrátiť sa po týchto skúsenostiach späť do tých is-
tých koľají, z ktorých som kedysi vychádzal, jednoducho ne-
jde.  

Všetky zážitky z putovania vložil do knihy s názvom „Ces-
tou osudu a náhody“. Snažil sa vybrať momenty, ktoré by 
dobre ilustrovali danú lokalitu, národ či územie a zároveň mali 
vhodnú pointu. Je to osobný emotívny príbeh o ceste, kde 
geografické lokality plnia funkciu fascinujúcich kulís, ktoré 
miestami príbeh ovplyvňujú, ale nie sú kľúčové. Často bol od-
kázaný na priazeň osudu a na dobrých ľudí. Práve stretnutie s 
ľuďmi boli určite cennejšie než naháňačka po turistických at-
rakciách, často negujúca akékoľvek poznanie. A o tom pojed-
náva druhý diel knihy prívlastok „Návrat s podkovou?“  
Tá podkova zhmotňuje šťastie, ktoré som mal pri svojom ná-
vrate. 

www.sme.sk 13.03.2013  
pomocná evidencia 144/1/2013 
 
Juraj Toman, nádejný trenčiansky umelec - maliar, otvoril 

12. marca 2013 v Galérii Vážka na Mierovom námestí v Tren-
číne svoju autorskú výstavu obrazov.  

 Výstava Juraja Tomana dostala názov „Miesta“. O pôvode 
názvu pred vernisážou Juraj Toman povedal: „V tomto období 
je mojou hlavnou náplňou škola.  Som doktorand na akadémii 
v Banskej Bystrici u profesora Ľudovíta Hološku, kde vyuču-
jem kresbu v štvrtom a piatom ročníku. Veľkú časť mojej čin-
nosti venujem samozrejme maľovaniu. Ale to mi vlastne nebe-
rie čas, to je moja prirodzená náplň. Táto výstava je segment 
mojej kolekcie, keď som sa snažil vybrať atmosféricky prí-
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buzné veci do tohto priestoru. Súčasne vystavujeme ako dok-
torandi v Košiciach, takže to bola zložitá logistika, kde čo 
umiestniť, aby to návštevníkov zaujalo. V súčasnosti ma inšpi-
rujú rôzne priestory, sú to nefunkčné alebo polyfunkčné budo-
vy a sídliská a vždy, keď prídem z Banskej Bystrice tak zisťu-
jem, že Trenčín je – a nie len v tomto smere -  pre mňa najin-
špiratívnejší,“ prezradil mladý umelec.   

Ako povedal, priestory, okolo ktorých chodí a má ich zaži-
té, mu majú najviac, čo povedať. „Zatiaľ som sa k tomu nedo-
stal, lebo žijem a tvo-
rím v Banskej Bystrici, 
ale vo vnútri sa to vo 
mne chystá. Tá väzba 
tu intenzívne existuje 
a celé Považie je pre 
mňa zaujímavé nielen 
ako krajina, ale aj ar-
chitektúra a jej funkcia 
v priestore,“ povedal Juraj Toman. 

Všetky jeho obrazy sú inšpirované reálnym priestorom. 
„Robím to tak, že buď to maľujem naživo, alebo si objekt od-
fotím, prípadne zároveň odfotím aj nakreslím a potom kombi-
nujem tieto pohľady, ktoré spája istá atmosféra. Keďže sa zau-
jímam všeobecne o priestor, s tým prichádza v neoddeli-
teľnom spojení aj čas. Priťahuje ma to, pretože to má svoje  
napätie. Cítim, že tieto staré továrenské priestory majú ener-
giu, ktorú som zatiaľ vo svojej tvorbe nevyužil a ešte som ich 
neobjavil v plnej ich hĺbke a sile.“ 

Podľa slov kurátorky výstavy Radky Nedomovej sa Juraj 
Toman vo svojej tvorbe venuje výhradne maliarskemu médiu, 
najmä maľbe v oleji. „Jeho diela pôsobia na jednej strane me-
lancholicky, vyjadrujú prázdnotu a pominuteľnosť ľudského 
života, no na druhej strane vyžarujú ticho, pokoj a harmóniu. 
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Často sa objavujúci akcent vodnej hladiny v jeho obrazoch 
spája skutočnosť s jej odrazom, irealitu s realitou, pričom stie-
ra hranice medzi nimi a vytvára tak tajomné, neuchopiteľné 
prostredie, čo umocňuje i tlmeným šedo-zeleno-modrým kolo-
ritom,“ povedala kurátorka. 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne pripravuje na koniec 
júna 2013 prezentáciu súčasného vizuálneho umenia vo vý-
robnej hale komplexu Merina v Trenčíne, tematicky viazanú 
na industriálnu históriu mesta. Juraj Toman sa tomuto projektu 
úprimne potešil a určite sa ho zúčastní.  

www.sme.sk 16.03.2013  
pomocná evidencia 122/1/2013 
 
Trenčianski numizmatici a historici aktívne reagujú na 

významné výročia našich dejín, na historické udalosti a na ju-
bileá výnimočných zásluh osobností nášho štátu a mesta či re-
giónu. Okrem pravidelných mesačných prednášok pre svojich 
členov a širokú verejnosť organizujú stretnutia záujemcov 
o poznanie histórie mesta či regiónu, organizujú výstavy 
a vydávajú pamätné medaily. Tak tomu bolo aj v závere roka 
2012, keď v Posádkovom klube v rámci prednášky Ing. Mi-
roslava Bulku na tému: „Život a dielo rektora Piaristického 
gymnázia v Trenčíne pátra Jozefa Braneckého“ bola pri príle-
žitosti 50. výročia úmrtia prezentovaná nová publikácia 
o živote tohto významného regionálneho historika, spisovateľa 
a kňaza pátra Jozefa Braneckého. 

Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, 
Klub numizmatikov, historikov a Klub spoločnosti pre dejiny 
vied a techniky pri Posádkovom klube v Trenčíne vydali pa-
mätnú medailu pri príležitosti 600. výročia udelenia kráľov-
ských výsad Slobodného kráľovského mesta Trenčín, ktorej 
autormi boli Ing. Ján Dibala a PhDr. Milan Šišmiš a návrh 
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umelecky spracoval Miloš Vavro. Medaila bola zhotovená 
z tombaku o priemere 60 mm v obmedzenom počte 60 kusov. 

V roku 2013, keď si pripomíname dve významné jubileá – 
1.150. výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila 
a Metóda na územie Slovenska a Moravy 150. výročie založe-
nia Matice slovenskej sa pripravuje reprezentačná medaila, 
ktorej návrh pripravil Ing. Ján Dibala a do sadry návrh spra-
coval Štefan Novotný, bude o priemere 50 mm. Medaila bude 
vyhotovená v striebre, tombaku a medi. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 132/1/2013 
 
V trenčianskej galérii M. A. Bazovského sa dňa 15. mar-

ca 2013 predstavila na výstave akademická maliarka Xénia 
Bergerová so svojimi ko-
legami a študentmi. Ab-
solventka Vysokej školy 
výtvarných umení v Bra-
tislave, ateliéru maľby, 
patrí k vyhraneným pred-
staviteľkám súčasného 
slovenského výtvarného 
umenia. Xénia Bergerová 

sa predstavila svojou maliarskou tvorbou, v ktorej si vytvorila 
charakteristický, nezameniteľný osobný štýl – koloristickú 
syntézu námetu, nálady, priestoru a času. I keď v obrazoch je 
vždy čo čítať, čitateľné práve nie sú. 

Obsah zostáva zámerne zahmlený v osobnej mytológii, kto-
rú využíva ako kryptogram na kódovanie podvedomia a myš-
lienok, povedala PhDr. Danica Lovišková, riaditeľka Tren-
čianskej galérie M. A. Bazovského. Výstava prezentuje aj au-
torskú tvorbu dvoch pedagógov katedry pedagogiky výtvarné-
ho umenia na v Trnave. Jej koncepcia sa odohráva v dvoch 
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polohách a médiách. Veronika Rónaiová predstavuje i svoju 
tvorbu v kresbe, v médiu, ktoré jej umožňuje realizovať netra-
dičné nápady a hru s materiálom – papierom. 

Papier a stena v spojení s kresbou sú v tejto chvíli pro-
striedkom pre osobné postoje k životným situáciám, stvárňo-
vaným hyperrealisticky. Zástupcom mladej generácie pedagó-
gov umelcov je Roman Gajdoš, ktorého maliarsky program 

ide cestou geometrickej abstrakcie, 
minimalistických foriem narábajú-
cich s modelmi reálnych prostredí i 
čisto abstraktnými prvkami.  

Výberová výstava ponúka záu-
jemcovi o umenie možnosť sledovať 
ateliérovú tvorbu študentov katedry 
pedagogiky výtvarného umenia v 
Trnave. Možno v nich nájsť koncep-
ty hyperrealizmu nadväzujúcich na 

tvorbu Veroniky Rónaiovej, konceptuálne tendencie Blažeja 
Baláža, iróniu a hru s obrazom či iným médiom Cyrila Blaža, 
ktorí svojím pedagogickým pôsobením formujú výtvarný pre-
jav svojich študentov. 

www.sme.sk 30.03.2013 
pomocná evidencia 145/1/2013 
 
Od 28. februára do 23. marca 2013 sa uskutočnil sviatok 

všetkých slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvore-
ných dverí. Knižnica pri tejto príležitosti urobila voči svojim 
návštevníkom viacero ústretových krokov. Počnúc čitateľ-
skými výhodami počnúc a končiac množstvom kultúrnych 
podujatí. Z nich osobitne treba spomenúť: 

- Trenčiansky detský čitateľský kráľ, 
- vedomostný kvíz pre deti o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, 
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- cestovateľské zážitky Antónie Dvoranovej z ciest po Al-
bánsku, 

- beseda so spisovateľom Ivanom Machalom o jeho knihe 
o Riznerovi „Sedem dní“, 

- čítanie rozprávok a básničiek pre deti. 
Počas tohto týždňa sa mohli záujemcovia o knižničné služ-

by na celý rok bezplatne zaregistrovať a takzvaní hriešnici 
mohli bez sankčných poplatkov vrátiť premeškané výpožičky. 
K lákadlám patril aj bezplatný prístup na internet. Uvedené 
možnosti však nie sú nóvum lebo ich využívajú dospelí čitate-
lia aj celé triedy žiakov základných škôl už od roku 2000. Šta-
tistika potvrdila jasnou rečou o úspešnosti Týždňa otvorených 
dverí, keď sa do Verejnej knižnice M. Rešetku prihlásilo 269 
nových čitateľov a jej 19 kultúrnych podujatí navštívilo 1.136 
osôb. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 144/1/2013 
 

V dňoch 14. až 16. marca 
2013 sa uskutočnil v priesto-
roch výstaviska Expo Cen-
trum v Trenčíne 21. ročník 
medzinárodného kozme-
tického veľtrhu „Beauty 
Forum  Slovakia“.  

Tohoročného veľtrhu sa 
zúčastnilo 115 firiem zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Poľ-
ska a Rumunska, viac ako 230 firiem kozmetických značiek 
a navštívilo 7.131 návštevníkov. 
Výsledky súťaží: 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-upe na tému: 
Bollywood – Exotický svet Indie 
1. miesto: Lenka Slobodníková 
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2. miesto: Sandra Baumgartner 
3. miesto: Monika Rosenbergerová 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v maľovaní na telo – 
Body Art na tému: Toy  Story – Príbeh hračiek 
1.  miesto Andrea Jacková - Toto je príbeh matriošky, ktorá 

sa chcela stať Miss Moskva  
2. Veronika Bokorová - Príbeh cínového vojačika  
3. Tibor Vrtík - Skrat - veverič-

ka z doby ľadovej 
Otvorené Majstrovstvá Slo-
venskej republiky v predlžo-
vaní rias 
1. miesto: Beáta Hrúzová 
2. miesto: Marcela Chumová 
3. miesto: Regina Gavalierová 
Wellness manikúra 2013 na tému:  Jarná prechádzka   
1. miesto: Martina Forgáčová, Rozmanovce 
2. miesto: Martina Moravíková, Bratislava 
3. miesto: Martina Brutovská, Košice 
Beauty Foot Slovakia 2013 – 8. ročník odbornej podiatric-

kej súťaže 
1. miesto: Alena Mlyneková, Zbehy 
2. miesto: Zuzana Myšíková Černá, Dunajská Lužná 
3. miesto: Zuzana Gašparovičová, Veľké Uherce 
Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v predlžo-
vaní rias 
1. miesto: Beáta Hrúzová 
2. miesto: Marcela Chumová 
3. miesto: Regina Gavaliero-
vá 
Wellness manikúry 2013 na 
tému: Jarná prechádzka 
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1. miesto: Martina Forgáčová, Rozmanovce 
2. miesto: Martina Moravíková, Bratislava 
3. miesto: Martina Brutovská, Košice 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 145/1/2013 
 
Dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej 

veže v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej sú-
ťažnej výstavy „Figurálna kresba 2013“. Výstavu otvorila 
pracovníčka útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Jaro-
slava Blašková, ktorá privítala prítomných členov hodno-

tiacej poroty, riaditeľku Zá-
kladnej umeleckej školy Ka-
rola Pádivého v Trenčíne 
Veronika Soukupová, oce-
nených žiakov a ich učite-
ľov. Priebeh súťaže zhodno-
tila zástupkyňa Základnej 
umeleckej školy Karola Pá-
divého v Trenčíne a vedúca 

výtvarného odboru tejto školy Mgr. Eva Kulhánková. Vo 
svojom príhovore 
skonštatovala, že 
pre výtvarníka je 
kresba základ všet-
kého vo výtvarnom 
svete, tak ako pre 
hudobníka stupnica. 
Tento ročník bol 
v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom 
vydarenejším. Do 
práce sa zapojili žiaci z 37 základných umeleckých škôl stred-
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ných umeleckých škôl a základných škôl od Bratislavy po Ko-
šice. Pri hodnotení súťažných prác porota konštatovala, že 
úroveň súťažných prác z umeleckých škôl je omnoho vyššia 
ako prác zo základných škôl. Porota pracovala v päťčlennom 
zložení Mgr. art. Andrea Marčeková – Ševčíková, Mgr. art. 
Anna Farbáková, Stanislav Lajda, Pavol Stručka a Mgr. Eva 
Kulhánková. Do súťaže bolo prihlásených 230 prác. Vo veži 
sa prezentovalo 49 prác, v priestoroch základnej umeleckej 
školy sa prezentovali ďalšie práce. 
Výsledková listina zo súťaže:  
A) kategória (10 - 14 rokov) 
1. cena René Bešenyei, ZUŠ Košice  
2. cena Kristína Orieščíková, ZUŠ Čadca  
3. cena Juraj Uhliarik, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín  
Čestné uznanie: Ema Stráňavová, ZUŠ Čadca  
                           Anna Mária Liščáková, ZUŠ Čadca  
                           Barbora Řimnáčová, ZUŠ Karola Pádivého  
B. kategória (15 - 19 rokov) 
1. cena Stanislav Krajči, 
SUŠ Trenčín 
2. cena Matej Bednár, SUŠ 
Trenčín  
3. cena Ivana Mojšová, ŠÚV 
Ružomberok  
Čestné uznanie: Michaela 
Štetiarová, ZUŠ Čadca, Natália Chromá, ŠÚV Košice  
Jana Barčíková, SUŠ Žilina 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 161/1/2013 
 
Na Veľkonočný v pondelok 1. apríla 2013 sa počasie po-

bláznilo, lebo pripomínalo skôr vianočné sviatky ako príchod 
jari. Namiesto skorého ranného oblievania dievčat na dedinách 

ocenenie preberá Stanislav Krajčí zo ZUŠ Trenčín 
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i v mestách ľudia odhŕňali sneh, alebo sa kochali zimnou pa-
norámou. Takéto počasie na Veľkú noc nepamätali ani starší 
ľudia. Takáto pondelková šibačka na snehu tu nebola dlhé ro-
ky. 

Na dedinách sa všetko odohrávalo v rovnakom duchu ako 
počas minuloročných sviatkov, len s jedným rozdielom, že ok-
rem oblievačky chlapci dievčence zguľovali. 

www.sme.sk 01.04.2013 
pomocná evidencia 165/1/2013 
 
Mnohé kiná čakajú na dotáciu z Audio vizuálneho fondu, 

aby mohli digitalizovať premietanie. Malé kiná so starými 
technológiami strácajú návštevníkov, k premiérovým filmom 
sa nedostanú, pretože tie sa dodávajú v digitálnom formáte. 
Aby prilákali návštevníkov, musia digitalizovať starú techno-
lógiu. Základom je malá digitalizácia E-Cinema a veľká D-
Cinema, na ktorú poskytuje prostriedky Audio vizuálny fond. 
Okrem získania dotácie musia mestá i obce preukázať dosta-
tok prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 

„Digitalizácia je pre kiná nevyhnutná, keďže inak by hrozi-
lo, že nebudú mať v krátkej dobe žiadne obsahy, ktoré by 
mohli premietať pre svojich divákov,“ zdôvodnila podporu zo 

strany minister-
stva kultúry Na-
tália Mizereo-
vá z referátu 
styku s média-
mi. Podľa mi-
nisterstva sa 
predpokladá v 
rokoch 2013 až 

2014 zdigitalizovanie 70 kín z celkového množstva 103 kín, 
ktoré ešte neprešli modernizáciou. 
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D-Cinema zahŕňa digitalizovaný projektor, server, univer-
zálnu vstupnú jednotku. „E-Cinema takúto technológiu nemusí 
mať,“ vysvetlila Darina Horáková, administrátorka fondu. V 
prípade malej digitalizácie sa môžu používať blue-ray, note-
booky. 

„Sú klubové kiná, ktoré si vedia zabezpečiť návštevníkov, 
ponúkajú atraktívne tituly pre návštevníkoch aj na blue ray-
och,“ zhodnotila situáciu Horáková. Iným príkladom sú obce a 
mestá, ktoré často ani netušia, kde budú zháňať tituly na pre-
mietanie. Niektoré obce dokonca ani nemajú záujem digitali-
zovať, kiná zatvorili, napriek tomu, že malá digitalizácia môže 
byť podporená až do výšky 90 percent. 

„E-Cinema má pomôcť, aby sa ľudia vrátili do kín,“ pove-
dala Horáková. Cieľom digitalizácie je nielen zaviesť novú 
technológiu do kín, ale i zvyšovať tržby a vytvárať priestor na 
stretávanie. Nie všetkým kinám sa to podarilo. V Novom Mes-
te nad Váhom prešlo kino Považan minulý rok rozsiahlou re-
konštrukciou, získali dotáciu od fondu. Kino znova premieta, 
napriek tomu má veľmi malú návštevnosť. Niektorým kinám 
sa darí, niektorým nie. Zrejme je to v programovej dramaturgii 
a prezentácií pred ľuďmi.  

Na konci roka 2012 zatvorilo mesto Myjava kino Primáš. 
Podobný osud postihol aj kino v Starej Turej, ktoré zatvorili 
už v októbri 2012. Kino Prameň v Trenčianskych Tepliciach 
zatvorili pred dvomi rokmi. Jeho digitalizácia má byť súčas-
ťou rozsiahlejšej rekonštrukcie ľavého krídla kúpeľnej dvora-
ny. Žiadosť o dotáciu mesto podalo vo februári 2013, teraz ča-
ká na rozhodnutie fondu. Kino Metro v Trenčíne bude mať di-
gitálne predstavenia už v júni 2013. Zatiaľ prebieha skúšobné 
premietanie. „Je to rok života,“ zhodnotil náročnosť projektu 
vedúci kina Metro Mgr. Branislav Hollý. O dotáciu z fondu 
požiadali pred rokom a pol. Cena za digitalizáciu je oproti ki-
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nu Prameň v Trenčianskych Tepliciach nižšia zhruba o 20-
tisíc eúr. 

www.sme.sk 11.04.2013  
pomocná evidencia 167/1/2013 
 
Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne vyvrcho-

lil „Mesiac knihy“ vo veľkom štýle, keď už po šiesty raz dňa 
26. marca 2013 mali čitatelia možnosť na jednom mieste stret-
núť takmer dvadsať významných spisovateľov. Literáti, ktorí 
sa narodili, pôsobili alebo žijú v Trenčianskom kraji sa na pô-
de knižnice stretávajú s dvojročnou pravidelnosťou. Tento rok 
dostalo podujatie nový rozmer. Pri výbere autorov všetkých 
literárnych druhov a žánrov trenčianska knižnica premiérovo 
spolupracovala s knižnicami v Prievidzi a Považskej Bystrici. 
Medzi sedemnástkou spisovateľov nechýbali tvoriví pedagó-
govia, prekladatelia, publicisti, básnici, historici či lekárka. 

Majstrov slova ešte pred stretnutím s verejnosťou oficiálne 
prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH a v príhovore povedal „ste pridanou 
hodnotou nášho regiónu. Je cenné, že držíte tradíciu osobností, 
ktoré sa v ňom narodili a pôsobili. Patrí vám vďaka za to, že 

dokážete vytvárať veci, 
ktoré ľudí zaujmú a záro-
veň nad nimi rozmýšľa-
jú.,“ 

 Na besede s čitateľmi 
dostal úvodné slovo lite-
rárny vedec Ján Janko-
vič. Odborník na chorvát-
sku literatúru patrí k po-
predným predstaviteľom 

knižnej kultúry v Európe. Ako prezradil, láska ku knihe sa u 
neho zrodila práve v knižnici, keďže jeho rodičia si nemohli 
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dovoliť kupovať toľko kníh, koľko bol schopný prečítať. Pod-
ľa dlhoročného pracovníka Trenčianskeho múzea Milana 
Šišmiša by literáti mohli vo svojej tvorbe častejšie využívať aj 
historické témy. 

Martin Lacko z Ústavu pamäti národa však upozornil na 
dôležitosť dodržiavania objektívneho prístupu k dejinám. 
„Úlohu historikov vidím v tom, aby poukazovali, že história je 
komplikovanejšia a nedajú sa z nej len účelovo vyberať nega-
tíva a zamlčiavať pozitíva.“  

www.sme.sk 07.04.2013 
pomocná evidencia 176/1/2013 
 
Tradičný festival „Trenčianska hudobná jar 2013 bol v 

roku 2013 zameraný na komornú hru v rôznych nástrojových 
obsadeniach. Päticu koncertov otvoril večer piesní Giuseppe 
Verdiho dňa 11. apríla 2013. 

Na slovenské pomery nezvyčajný projekt „Piesne Giusep-
pe Verdiho“ priviezlo do Trenčína umelecké združenie Har-
monia Seraphica. Verdiho piesne patria k perlám talianskej 
piesňovej literatúry, hoci stoja v tieni veľkolepej opernej tvor-
by ich autora. Pre sólový hlas a klavír ich napísal približne len 
tridsať. V nich však predznamenal všetky budúce vokálno-
technické nároky kladené na spevákov v jeho operných die-
lach. Niektoré piesne majú až kantátový charakter, iné sú zasa 
tragické, niektoré pijácko – komické a ľúbostné. Všetky majú 
však jedného menovateľa a tým je prekrásna slnkom zaliata 
talianska hudba. Koncert sa konal v Galérii M. A. Bazovské-
ho. Účinkovali spevák Jaroslav Pehal (bas) za doprovodu 
klavíristu Daniela Simandla.  

Ďalšie dva koncerty sa uskutočnili v refektári Piaristického 
gymnázia. V nedeľu 21. apríla 2013 to bol komorný koncert 
s výnimočným hosťom, vynikajúcim talianskym klarinetistom 
Nicolo Bulfone, ktorý sa na Slovensku predstaví len v dvoch 
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koncertoch v Trenčíne a v Slovenskej filharmónii. Tretí kon-
cert dňa 28. apríla 2013 uviedlo komorné združenie Colle-
gium Wartberg_SK.  

www.trencin.sk 11.04.2013 
pomocná evidencia 174/1/2013  
 
Dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila 

v priestoroch Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja vernisáž výstavy fotografií 
Františka Janouša z Uherského Hradišťa 
pod názvom „Retro“. Vernisáž výstavy ot-
voril riaditeľ Trenčianskeho osvetového 
strediska v Trenčíne Mgr. Vladimír Zvale-
ný, ktorý vo svojom príhovore ocenil vystavujúceho za jeho 
pomoc v minulosti ako člena poroty pri rôznych súťažiach vo 

fotografii, v ktorých boli uplatnené jeho 
rozhľadenosť a praktické skúsenosti.  

Tvorbu vystavujúceho autora zhodno-
til vo svojom príhovore kurátor výstavy 
Ing. Ján Tluka, v ktorom vyslovil, že 
vystavené fotografie nie sú žiadne arche-
ologické vykopávky a stačilo len trocha 

poutierať prach, aby ich krása sa znova ukázala v plnej paráde. 
Konštatoval, že od pr-
vých stretnutí s vystavu-
júcim autorom pred 
rokmi ho napadla rov-
naká charakteristika, t.j. 
fotograf s láskavým po-
hľadom na svet. A ta-
kých stretnutí za tie ro-
ky bolo veľa. Zalovil do 
svojich análov, keď pred 
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štyridsať rokmi sa po prvý raz stretli autorom výstavy pri 
tvorbe nejakého katalógu, teda v období, keď vyšiel z foto-
grafických plienok. Vtedy bol František Janouš na vrchole 
svojej tvorby, keď pomaly končil a „ja som začínal.“ Zákla-
dom tvorby je poctivé remeslo, klasická čiernobiela fotografia. 
A, čo podstatné je v pohľade a založení autora. Vo väčšine je-
ho fotografií snaží nielen o zachytenie podoby, tvaru, alebo 
skopírovanie reality, ale prinášajú príbeh, jeho náznak, umoc-
nený pohotovosťou pri zachytení okamihu, gesta a výrazu, čo 
je v konečnom výsledku je dokonale zakomponované do uce-
leného obrazu. A často nechýba kúsok poézie, úsmevný po-
hľad na drobné absurdity a schválnosti, ktorý prináša život vo 
svete ľudí, ale i veci. V závere kurátor konštatoval, že autor vo 
svojich fotografiách využíva svetelné kontrasty, metafory. Fo-
tografie sú nie sú len pripomienkou na dávne časy, nie je to 
len nostalgické konštatovanie, akí sme v minulosti boli. Je tr-
vale platná výpoveď, toto je človek, toto sme my. To je náš 
život, to je náš svet. Človek a človečina autorovi nechýbajú.  

Nakoniec sa k prítomným prihovoril Mirek Motyka 
z Mestského kultúrneho strediska v Uher-
skom Hradišti, ktorí ocenil vystavujúceho 
autora, že v minulosti stál pri založení via-
cerých projektov, ktorých obsahom bolo 
organizovanie viacerých súťažných a ne-
súťažných výstav v oblasti fotografie, vo 

výtvarnej oblasti či zakladanie záujmových skupín. 
Autor výstavy František Janouš poďakoval Ing. Jánovi 

Tlukovi a Mirkovi Potykovi za ich „blahorečenie“ a všetkým, 
ktorí sa podieľali na realizácii výstavy. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 181/1/2013 
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Vo výstavnom priestore v Galérii Vážka na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne sa prezentuje veľa umelcov. Dňa 16. apríla 
2013 sa prezentoval autorskou výstavou dizajnér a maliar, člen 
Slovenskej výtvarnej únie Ján Koválik, ktorý sa narodil v ro-
ku 1953 v Trenčíne, kde doteraz stále tvorí, pracuje a žije. 

 V rokoch 1971-76 študoval konštrukciu nábytku a dizajn 
na Vysokej škole drevár-
skej a lesníckej vo Zvo-
lene. Pracuje v nábytkár-
skej tvorbe – dizajn a 
konštrukcie nábytku. Od 
roku 1978 maľuje figu-
rálne kompozície, obrazy 
spoločenstva ľudí reálnej 
inšpirácie, blízke umeniu 

fantazijného realizmu. 
 Autorove maliarske diela sú v mnohých umeleckých a súk-

romných zbierkach a pod dlhom čase sa predstaví aj domáce-
mu publiku. „Tak si tu žijeme“ – je hlavný motív autorových 
obrazov, ktoré sú v zbierkach v Anglicku, Austrálii, Kanade, 
Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a na Slo-
vensku. Ján Koválik absolvoval od roku 1989 štrnásť indivi-
duálnych výstav, z toho iba tri v Trenčíne. Kurátorkou výstavy 
bola PhDr. Danica Lovišková.  

www.sme.sk 16.04.2013 
pomocná evidencia175/1/2013 
 
Do konca apríla 2013 mohli návštevníci Mestskej klubovne 

na Mierovom námestí v Trenčíne obdivovať židovské archi-
tektonické pamiatky mesta Třebíč.  
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Súbor 30 čierno-bielych fotografií Pavla Heřmana doku-
mentuje židovskú štvrť, židovský cintorín a románsko-gotickú 
baziliku sv. Prokopa, 
zapísané do zoznamu 
svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva 
UNESCO ako prvá ži-
dovská pamiatka mimo 
územia Izraela. Židov-
ská štvrť so 123 doma-
mi, synagógami, školou 
a rabinátom je európsky unikát. Výstavu „Třebíč - mesto pa-
miatok UNESCO“ usporiadali spoločne Česká centrála ces-
tovného ruchu - Slovensko, mesto Třebíč a Bratislava - Staré 
mesto.  

www.trencin.sk 17.04.2013 
pomocná evidencia 179/1/2013 
 
Lákadlá pre turistov v Trenčianskom kraji sú orientované 

na aktívnu turistiku, ale i na históriu či kultúrne podujatia. Ne-
dávny celoslovenský prieskum ukázal značný pokles cestov-
ného ruchu a záujmu návštevníkov o podujatia aj v našom kra-
ji. Trenčín láka návštevníkov zo zahraničia predovšetkým svo-
jim hradom a rôznymi akciami, ktoré v jeho priestoroch orga-
nizuje Trenčianske múzeum. 

I napriek rozsiahlej rekonštrukcii a výstavbe kasární nebu-
dú na hrade chýbať tradičné lákadlá. „Trenčiansky hrad 
pripraví pre návštevníkov pravidelné podujatia ako nočné pre-
hliadky, obľúbený dobový tábor a podobne,“ povedala riadi-
teľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. 
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 Návštevnosť iných priestorov v Trenčíne, ktoré sú v správe 
múzea, výrazne ne-
klesala. „Priestory 
Karnera svätého 
Michala a Katovho 
domu majú stálych 

návštevníkov. 
Rozmýšľali sme o 
zvyšovaní vstupné-
ho, no keďže je 
ťažká doba a chce-
me tento záujem 

udržať, tak ho ponecháme rovnaké,“ povedala Katarína Babi-
čová. 

Trenčianske múzeum uvažuje počas sezóny pripraviť neja-
ké akcie na prilákanie návštevníkov. Plánuje i renovovať nie-
ktoré časti expozície. „Vzhľadom na súčasnú zlú finančnú si-
tuáciu požiadame o podporu z rôznych grantových systémov. 

www.sme.sk 25.04.2013 
pomocná evidencia 202/1/2013 
 
Koncom mesiaca apríla 2013 vystavoval so svojimi obraz-

mi v Posádkovom klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Vol-
ník pod názvom „Takto to vidím“.  

O svojej výstave povedal, že umenie začína byť až vtedy 
umením, keď sa človek oslobodí od nejakých konkrétnych ve-
cí, začne sa venovať abstrakcii. Ja by som oponoval, že nie je 
to celkom tak. Pretože chodím peši, na bicykli a vidím veľa 
krásnych vecí a to je to, čo sa pokúšam na svojich kresbách 
zachytiť. Takže takto to vidím ja, toto je to, čo som videl, to, 
čo som zažil, toto som sa pokúsil dostať na obrázky. Každý 
obrázok je spojený s nejakým pekným zážitkom,“ vysvetlil 
svoju filozofiu autor. 
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Výtvarník Miroslav Volník priniesol podľa predsedu Klubu 
výtvarníkov pri Posádkovom klube Stanislava Neštického do 
umenia nový žáner - dokumentárne výtvarníctvo. Na jeho pe-
rokresbách sa dá nájsť veľa miest i budov, ktoré ste už určite 
niekde videli.  „Miro je zaujímavý tým, že má v podstate jed-
noduchú filozofiu, že v jednoduchosti je krása. Vytvoril si nie-
čo ako dokumentárne výtvarníctvo, kadiaľ chodí, dokumentuje 
svet kresbami, v tomto je jeho prínos. Nezaoberá sa hľadaním 
nových techník, ale dokáže spracovať rôzne témy a oblasti a to 
je na tom to najlepšie,“ povedal Stanislav Neštický. 

Autor sa výtvarnému umeniu venuje dlhodobo. Napriek 
tomu, že sa nepovažuje za profesionála, jeho tvorba je doku-
mentom známych miest. Na obrázkoch môžu návštevníci vi-
dieť hrad Beckov a mnohé miesta z okolia. „Sporadicky som 
maľoval celý život, venujem sa výtvarnej tvorbe ako amatér. 
Samozrejme, to veľmi dobre dopĺňa moju pracovnú profesiu, 
lebo som web dizajnér a fotograf. 

Výtvarníctvo sa výborne prenáša aj do dizajnu a fotografie. 
Táto tvorba je skôr taká oddychová, najviac tvorím perom, tu-
šom a na bielom papieri. Možno to vychádza z toho, že mám 
vyštudovanú stavbárinu. Technické výkresy, tam som doma. 
Potom ich dopĺňam farbou,“ vysvetlil Miroslav Volník. 

O domčeku zo svojej perokresby rozpráva autor veľmi dl-
ho. Pre jeho namaľovanie sa rozhodol v poslednej chvíli. „Je 
to veľmi zaujímavá stavba. Nie som architekt, ale vždy sa mi 
veľmi páčil. Keď som iným hovoril o ňom, každý vedel, ktorý 
myslím. Ešte som ho zastihol, keď tam stál. Robil som pano-
rámu toho miesta a povedal som si, že toto je ešte posledná 
príležitosť ako ho udržať pri živote, tak som ho namaľoval,“ 
vysvetlil Miroslav Volník. Jeho uchovanie spomienok má svoj 
význam. 
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Pozitívne sa o tvorbe Miroslava Volníka vyjadruje aj jeho 
kolega z klubu výtvarníkov. V živote je to tak, že veľa vecí sa 
stratí a nezostane po nich žiadna pamiatka.  

www.sme.sk 21.04.2013  
pomocná evidencia 220/1/2013 
 

Prvomájové oslavy sú na Slovensku po veľkonočnej šibač-
ke azda najsilnejšia tradícia. Priazeň či lásku počas 1. mája je 
však možné prejaviť i džezom. Obľúbený jarný zvyk pripadá 
na večer posledného aprílového dňa, teda deň pred prvým má-
jom a je vždy všeobecne vnímaný ako čas veselosti a zábavy, 
pri ktorom nemôže chýbať muzika, spevy a tance. Takto vní-
mame stavanie mája v ľudovej tradícii. 

Trenčianski džezoví aktéri si však vysvetlili stavanie mája 
po svojom. Tanca bolo síce menej, ale muzika a spev ovládli 
dňa 30. apríla 2013 vo večerných hodinách na sídlisku Juh. 

V Remys Pube 
sa zišli trenčianske 
džezové kapely – 
Level Funk, Rico 
Baby Band a Auré-
lius Q, aby zaznel 
džez na oslavu mla-
dosti a lásky. Inšpi-
ráciou bola aj sku-
točnosť, že na tento 

deň 30. apríla, pripadá Medzinárodný deň džezu, ktorý pred 
rokom vyhlásila organizácia UNESCO. 

Letná terasa klubu sa zaplnila ešte pred západom slnka. 
Ako prvá sa predstavila kapela Level Funk, zložená z poslu-
cháčov Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčí-
ne pod vedením učiteľa hry na gitaru Jaroslava Oliša. 
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Prekvapujúco zrelý hudobný prejav podporený, vzhľadom 
na vek jej členov  výbornou interpretáciou a zmyslom pre or-
chestrálnu súhru potešil aj najnáročnejšieho poslucháča. Suve-
rénny spev a moderovanie celého vystúpenia predurčilo Kata-
rínu Ambrosovú už dnes do umeleckých sfér každého žánru 
– džezového, klasického alebo hereckého.  

Kapelu Level Funk tvorili Tomáš Martinek  klavírista, 
Peter Vasko a Daniel Páleník hráči na gitary, Samuel Bar-
čík hráč basovej gitary a Dominik Krasuľa hráč na bicie ná-
stroje. Ku kapele patrí ešte aj speváčka Lucia Píková.  

Trio Rico Baby Band pozostáva zo skúsených muzikantov 
Róberta Ruráka na basovej gitare, Adriana Vitáloša, hráč 
na gitare a Viliama Tarabusa hráč na bicie.  

Vrcholným vystúpením bola hra kapely Aurélius Q. Táto 
formácia oslávila vlani dvadsať rokov svojej existencie, napl-
nenej unikátnou tvorbou a úspechmi. Kapela vydala štyri al-
bumy, Hore bez – dolu džez, Koledy v modrom a Folk Ways 1 
a 2. Hlavne nahrávky Folk Ways, ktoré obsahujú džezovo 
stvárnené slovenské ľudové piesne z aranžérskej dielne vedú-
ceho kapely Ing. Petra Beláka. Virtuálny džezový máj na let-
nej terase realizoval  Aurélius Q v pôvodnej zostave - Peter 
Belák hráč na gitaru, Erich Vladár klávirista, Ivan Letaši 
hráč na basovú gitaru, Marian Karšay hráč bicích nástrojov a 
huslistka Kristína Hlístová. Vydarený večer na počesť Medzi-
národného dňa džezu zakončil parádny jamsession, ktorého sa 
zúčastnil aj Milan Česal hrou na ústnu harmoniku. Marian 
Karšay a Jano Babič na záver koncertu v sprievode Aurélius 
Q predviedli strhujúci bubenícky duet. 

www.sme.sk 04.05.2013  
pomocná evidencia 236/1/2013 
 

Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana Chabera 
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pod názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme sa“. Dielo umel-
ca predstavila kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. Vo 
svojej výpovedi povedala, že „Chaberove obrazy sú neobyčaj-
ne živé, plné farieb a neočakávaných tvarov, vyžarujú energiu 
a silné zaujatie, ktoré je nákazlivé a ktoré nás priťahuje. Sme 
oslnení  farbami, ich živosťou, potom po chvíli nás začne 

prestupovať vnútorné napätie línií 
a začneme vnímať i hlbší význam. 
Príbehy a udalosti zo života tak vy-
tvárajú vlastný svet. Maliar nám pri-
pomína naše výnimočné zážitky 
a stretnutia, naše vlastné zápasy 
a víťazstvá. Chaberove obrazy sú sú-
časťou jeho života, s ich pomocou v 
nich hľadá spôsob ako porozumieť 
sebe. Obrazy tiež založené na fareb-

nej harmónii, v ktorých sa zážitok skludňuje. Jeho ušľachtilý 
štýl charakterizuje racionálna konštrukcia s lyrickým citovým 
potenciálom, podtrhnutým osobitou maliarskou faktúrou 
s bohato diferencovanou farebnosťou.  Do jeho maliarskej pa-
lety vstupujú tmavé 
tóny, šedá, čierna, 
väčšie kontrasty i dis-
harmonické momen-
ty. Plátna predstavujú 
uvoľnený štýl, plný 
expresívnych mo-
mentov... Svojimi at-
ribútmi patria do sú-
časného života – sve-
ta. Nenechávajú diváka prejsť bez povšimnutia. Upútavajú fa-
rebnou šťavnatosťou a štylizačnou jadrnosťou. Predstava 
o súčasnom životnom štýle, predstavovaná v najrôznejších 
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podobách. Existenciálnej figurálnej expresie. Obrazy reflektu-
júce charakteristické klima určitého mikroprostredia. Priesto-
rovú hĺbku a plastickosť vystriedala agresívnejšia paleta útoč-
ných farebných akordov a k ploche k ploche tiahnuca uvoľne-
ná miestami kaligraficky cítená kresba.  Vyznačujú sa surovej-
ším prednesom, ale i autentickou mierou prežitia, potrebou 
prehĺbiť duchovný aspekt obrazu drásavým sarkazmom výra-
zových prostriedkov. 

Námety kresieb a obrazov sa nemenia, prevládajú figurálne 
kompozície. Chaberova maľba je síce inšpirovaná, ale zároveň 

zostáva zvláštnym spôsobom autentic-
ká. Je bytostným maliarom – kreslia-
rom, rodeným figuralistom, má tesný 
vzťah k farbe, vyjadruje sa bezpros-
tredne.  Aj v tých abstraktnejších je vi-
diteľné puto ku skutočnosti. V spleti fa-
rebných čiar a škvŕn sú vždy skryto prí-
tomné postavy a tváre, figúra skrátka  
k maliarovmu vyjadreniu patrí, je zakó-
dovaná v jeho maliarskych génoch. 
Maľovanie je proces, v ktorom nejde 
len o vyjadrenie spodobenie reality, ale 

o odkrytie hlbších vrstiev pamäti a osobnosti. Jedinečné náme-
ty z najbližšieho okolia premieňa v podoben-stvo nekľudu, 
pohybu a života. Chaberovo umenie je výnimočné, otvorené, 
zrozumiteľné. 

www.gmab.sk 03.05.2013 
pomocná evidencia 328/1/2013 
 
Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šafránka 
pod názvom „Svět lidí/Svet ľudí“. Dielo umelca predstavila 
kurátorka výstavy PhDr. Alena Potůčková. Ako povedala 
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Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne predstavuje početný sú-
bor obrazov maliara . Jeho dielo, pre ktoré je príznačný nara-
tívny štýl, odvodený zo starobylých postupov predáva-
nia vizuálnych informácií, sa začalo formovať v nepriaznivom 
ovzduší  česko-slovenskej normalizácie ako nelichotivo ostrá 
reflexia vtedajšej komunity. Výjavy zo všedného života, od 
krčmových zákutí po scény pri výsluchu podané hladkým 
splývavým rukopisom, popisujú kvázi dokumentár-
nym spôsobom spoločenské mechanizmy doby. Nepohodlný 
umelec bol po podpise Charty 77 vyhnaný z Čiech. Od roku 

1979 žil v exile, z ktoré-
ho sa vrátil do Čiech až 
po zmene režimu v roku 
1990. Od tej doby prebý-
va striedavo v Prahe a vo 
Viedni. Veľkú časť živo-
ta za hranicami zakáza-
ného domova i po návrate 

strávil „na ceste“ či už to bolo v Rakúsku, Austrálii, USA, Ta-
liansku, Tasmánii, na Novom Zélande, v Tichomorí, na Tahiti 
či v Južnej Amerike. V jeho „cestovných“ záznamoch sa hro-
madili výjavy z viedenských kaviarní a obchodov, talianskych 
bistier, trhovísk a nočných barov, austrálskych benzínových 
púmp a piknikov, amerických 
fastfoodov či mexických poulič-
ných slávností. Pohotové kresby 
zo skicárov, vyznačujúce sa čis-
tou, nerušenou linkou a efektný-
mi priestorovými skratkami, mu 
potom poslúžili ako východisko 
pre koncipovanie jednoduchých 
figurálnych výjavov, evokujúcich 
postupy sociálnej fotografickej 
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momentky, i komponovaných celkov. Čiastkové pozorovanie, 
využívajúce metódy bystrého, ale neúčastného pohľadu, ktoré 
sa autorovi osvedčilo už pri skúmaní domácej reality, sa po-
stupne začalo skladať do súhrnnej charakteristiky súčasného 
sveta „všetkých obyčajných ľudí“.  

Ján Šafránek si tak mohol občas dovoliť vytvoriť v his-
torizujúcom duchu väčšiu breughelovskú scénu, ašpirujúcu na 

metaforu globál-
nej spoločnosti. 
Táto tendencia u 
neho zosilnela na 
prelome tisícro-
čia, ktoré symbo-
licky završovalo 
nekľudné dvad-
siate storočie. K 
takým veľkým 
dobovým fres-
kám patria na-

príklad obrazy ročných období – „Oltár milénia“, „Európska 
svadba“, „Globálny triptych či Nesenie kríža“. Snúbi sa v nich 
prítomnosť s početnými odkazmi k dejinám umenia. Pracuje 
sa tu s metódou obrazu v obraze i s citátmi z dobových moralít 
využívajúcich groteskné postupy. Svet umenia tu fúzuje so 
svetom ľudí. Zaznamenáva sa tu stav našej civilizácie.  

www.gmab.sk 03.05.2013 
pomocná evidencia 329/1/2013  
        
Dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka krajskej 
postupovej súťaže amatérskej fotografie „AMFO Trenčian-
skeho kraja 2013“. 

Zima 
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Úvod vernisáže patril kul-
túrnemu programu žiakov 
Základnej umeleckej školy 
Karola Pádivého v Trenčíne 
a potom prítomných návštev-
níkov na výstave privítala 
pracovníčka Trenčianskeho 
osvetového strediska Mgr. 
Janka Masárová, Vystavenú kolekciu fotografií zhodnotil 

kurátor výstavy Ing. Ján Tluka. 
Ako povedal, fotografia ako vý-
razový prostriedok krásna, skrýva 
v sebe rozličné pasce, najčastejšie 
nekritičnosť a sebauspokojenie. 
Masovosť prináša zákonite priná-
ša akúsi devalváciu fotogra-
fického obrazu, ktorou je presý-
tenosť ľúbivými farebnými ob-
rázkami a zabúdame rozlišovať 

pre koho je naša fotografia určená, lebo zobrazovať to, čo vše-
tci vidia je zbytočné, okrem uchovania spomienky videného 
určeného pre súkromný archív, alebo pre rodinnú kroniku. 
Pomyselná hranica medzi rýdzo osobným a všeobecným je 
nevymedzená. Nie 
je ľahko rozlíšiť, 
kedy sa fotografia 
sa stáva osobitnou 
a jedinečnou vý-
poveďou a posol-
stvom pre dru-
hých. Práve príle-
žitosťou ako sa 
slepým uličkám 

zľava Ing. Ján Tluka, Mgr. Janka Masárová 
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vyhnúť sú konfrontácie vo fotografických kluboch a napokon 
aj v súťažiach. 

V tomto ročníku súťaže AMFO Trenčianskeho kraja porota 
podobne ako vlani vyberala z takmer 500 fotografií zaslaných 
do všetkých vekových kategórií. Pri takomto počte bolo veľa 
fotografií, ktoré boli technicky a kompozične nezvládnuté ne-
zvládnutých, ale aj tak po selekcii pre krajskú výstavu zostala 
kolekcia kvalitných fotografií. Dobrá kvalita vystavených prác 

v oboch mladších vekových 
kategóriách je potvrdením 
skutočnosti, aké dôležité je 
získať základné zručnosti 
a mať tvorivé zázemie. 
V tomto smere treba vy-
zdvihnúť prínos Junior Cen-
tra voľného času v Prievidzi 
a podiel prác študentov 
Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne. Porota ocenila kvalitu farebnej fotografie, čo zvý-
raznila udelením dvoch mimoriadnych cien v kategórii do 21 
rokov kolekciám spracovaných príbehov „Návrat späť“ od 
Leontíny Berkovej a „Vianočný príbeh“ od Barbory Masá-
rovej.  

V kategórii autorov nad 21 
rokov možno nájsť v autor-
ských kolekciách pestrú paletu 
spracovaných tém – farebné 
výtvarné variácie spracovanú 
Zuzanou Baranovičovou – 
Janíčkovou, brilantnou makro-
fotografiou spracovanú Igo-
rom Oršulom a reportážou 
spracovanou Janou Hladkou. 
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V kategórii čiernobiela fotografia zaujala kompozícia „Para-
dox času“ od Tomáša Findicha. Objavom tohto ročníka bol 
Michal Záhornacký, ktorý získal ocenenia v čiernobielej aj 
farebnej fotografii. Osobitnou hodnotiacou kategóriou bola ka-
tegória „Multimediálna prezentácia“, v ktorej situácia bola 
celkom odlišná. Väčšina z desiatich prezentácií predstavoval 
len sled fotografií bez jasného scenára podfarbený neutrálnou 
hudbou. Výnimku tvorila ucelená prezentácia „Auschwitz - 
Birkenau“ od Petra Maděránka. Dynamickým prepojením 
hudby a obrazu zaujala prezentácia „U nebeských brán“ od 
Zdenka Štefánika. 

Záver vernisáže patril oceňovaniu najlepších fotografistov. 
Do súťaže 17. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja bolo 

prihlásených celkom 98 autorov. Do všetkých kategórií bolo 
doručených 488 fotografií a 11 multimediálnych prezentácií. 
Odborná porota v zložení Mgr. František Tomík, Mgr. Pa-
vol Obst a Ing. Ján Tluka vyhodnotila prihlásené fotografie 
a odporučila vystaviť 222 fotografií a 11 multimediálnych 
prezentácií od 82 autorov. 
Ocenenia: 
1. skupina – autori vo veku do 16 rokov 

- kategória: farebná fotografia 
    Cena: Karolína Kvočíková, Fotoklub Junior Prievidza 
   Čestné uznanie: Kristína Hubová, Fotoklub Junior 

Prievidza 
- kategória: čiernobiela fotografia 

Cena: Róbert Fritz, Myjava 
Čestné uznanie: Tomáš Hradský, Myjava 

2. skupina – autori vo veku do 21 rokov 
- kategória: farebná fotografia  

Cena: Leontína Bernová, Melčice – Lieskové 
   Barbora Masárová, Stará Turá 
   Veronika Fabryová, Diviaky 
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Čestné uznanie: Vanda Samardžijovám, Partizánske 
       Martina Suváková, Fotoklub Junior   
                            Prievidza 

- kategória: čiernobiela fotografia 
Cena: Zuzana Šimáková, Bolešov 
Čestné uznanie: Vladimír Domen, Myjava  

3. skupina – autori vo veku nad 21 rokov 
kategória: farebná fotografia  
Cena: Zuzana Baranovič – Janíčková, Trenčín 
 Igor Orľšula, Zemianske Kostolany 
 Michal Zahornacký, Považská Bystrica 
Čestné uznanie: Július Kákoš, Trenčín 
       Elena Kubišová, Prievidza 
       Jaroslav Matejček, Trenčín 
       Pavol Melicherčík, Prievidza 
kategória: čiernobiela fotografia 
Cena: Tomáš Findrich, Myjava 
   Jana Hladká, Trenčín 
  Michal Zahornacký, Považská Bystrica 
Čestné uznanie: Martin Brojo, Myjava 
       Igor Hečko, Stará Turá 
          Milan Marko, Prievidza 
       Denisa Oškrdová, Horné Srnie 

4. Multimediálna prezentácia 
Cena: Peter Maděránek, Prievidza 
Čestné uznanie: Štefan Majtán, Trenčín 
       Zdenko Štefánik, Trenčín 

5. Tematická kategória: Európsky rok občanov s cieľom 
zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva 
Európskej únie 

Cena:  Nikola Dobiašová, Dubnica nad Váhom  
Čestné uznanie: Štefan Majtán, Trenčín 
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6. Tematická kategória:  1150. výročie príchodu vierozves-
tcov Cyrila a Metódy na územie Veľkej Moravy 
 Cena: Eleonóra Žurková, Trenčín 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 243/1/2013, 244/1/2013 
 
Keď neprídu čitatelia do knižnice, musia vyjsť knihy medzi 

ľudí. Aj tak by sa dala parafrázovať premiéra „Noci literatú-
ry“ v Trenčíne, ktorá sa 
uskutočnila 15. mája 2013. 
Myšlienku verejného číta-
nia diel slovenských i eu-
rópskych autorov na netra-
dičných miestach pomohlo 
darom reči realizovať kvar-
teto osobnosti z kultúrneho 
života. 

Rodinu čítajúcich desti-
nácií počas tohtoročného podujatia „Noci literatúry“ po prvý-
krát rozšíril aj Trenčín. Spoluúčasť verejnosti na siedmom 
ročníku celoeurópskeho projektu, ktorého cieľom je upozorniť 
na význam čítania, bola situovaná do historického centra. Or-
ganizátori podujatia chceli návštevníkom sprostredkovať ne-
všedné zážitky na troch 
netradičných miestach a v 
netradičnom čase.  

Čítanie odštartoval his-
torik Pavel Dvořák na 
pešej zóne pred budovou 
verejnej knižnice. Lokali-
ta v područí Trenčianske-
ho hradu doslova nabáda-
la na diskusiu o kapito-

historička Daniela Dvořáková 
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lách z dejín mesta. Pôsobivú atmosféru pod holým nebom 
symbolicky dotvorilo vystúpenie Skupiny historického šermu 
Wagus. 

Druhou zástavkou bola mestská veža, v ktorej historička 
Daniela Dvořáková venovala pozornosť životnému príbehu 
Barbory Celjskej, ktorej dal jej manžel, cisár Žigmund Lu-
xemburský, postaviť na Trenčianskom hrade vlastný palác. V 
útrobách pôvodnej súčasti mestského opevnenia z 15. storočia 
však autorka nezabudla ani na dobové súvislosti. O tejto pos-
tave z histórie Daniela Dvořáková povedala, že „Barbora ma 

oslovila už dávnej-
šie. Zistila som, že 
jej obraz podávaný 
v literatúre sa veľmi 
odlišuje od toho, 
ktorý poskytujú 
pramene. Do rúk sa 
mi dostávali po-
stupne práce, ktoré 
Barboru vykresľo-
vali ako kráľovnú 

venujúcu sa mágii, zhýralú a nevernú manželovi, neveriacu 
agnostičku, ba dokonca lesbickú vampírku. Pritom opak je 
pravdou, lebo to bola výnimočne schopná kráľovná. Dokázala 
spravovať krajinu počas dlhej Žigmundovej neprítomnosti, bo-
la vynikajúci hospodár, vyznala sa v obchodoch, vládla, súdila 
i riadila. Výrazne zasiahla do dejín Slovenska aj Uhorska na-
príklad prestavaním mnohých hradov.“ Súčasne dodala, že 
Barborine miesto v historiografii plánuje uviesť na pravú mie-
ru ešte do konca roka 2013. Pripravovaná monografia bude 
mať názov „Čierna kráľovná“. Okrem literárno-historického 
zážitku čakal na čitateľov úchvatný panoramatický pohľad na 
farby Trenčína pri západe slnka.  

recituje Ing. Jozef Kohút 

historik Pavel Dvořák 



235 
 

Cesta za dielami súčasných európskych autorov mala cieľ v 
Galérii Vážka na Mierovom námestí, ktorý priblížil prednes 
hercov „Divadielka Dotyky“ Zuzany Starostovej a Jozefa 
Kohúta v závere „Noci literatúry“ harmonicky sprevádzali 
verše zhudobnenej poézie gitarového dua Ž + Ž. 

www.sme.sk 26.05.2013 
pomocná evidencia 281/1/2013 

 
Výstavisko Expo 

Center a. s. v Trenčíne 
pripravilo 2. ročník vý-
stavy cestovného ruchu 
regiónov Slovenskej a 
Českej republiky „Re-
gión Tour Expo“ a 1. 
ročník celoslovenskej 
cukrárskej výstavy 
„Torty & svet pečenia“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 17. až 
19. mája 2013. Záštitu nad výstavou „Región Tour Expo“ pre-
vzal - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky Ing. Ján Počiatek. Odborným garantom 
podujatia bola Česká centrála cestovného ruchu – Czech Tou-

rism a part-
nermi výstavy 
boli Trenčian-
sky samo-
správny kraj a 
Zlínsky kraj. 

Cieľom or-
ganizátorov 

výstavy „Re-
gión Tour Ex-
po“ bolo vy-
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tvoriť vhodný priestor na prezentáciu destinácií a produktov 
cestovného ruchu v jednotlivých krajoch, s možnosťami akti-
vít, ubytovania, zaujímavostí, poznávaním pamiatok a gas-
tronómie, predstavili ponuku, ako a kde možno čo najpríjem-
nejšie stráviť voľný čas a dovolenku.  

Trenčiansky samosprávny kraj sa predstavil vo svojej ex-
pozícii s už tradičným označením „Kraj pohody“, v ktorej 
ponúkol hlavné atraktivity kraja a aktuálnu ponuku cestovného 
ruchu. Partnermi 
Trenčiansky samo-
správny kraj počas 
výstavy boli Tren-
čianska univerzita 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne a Ob-
čianske združenie 
Treum – Trenčín 
Európske mesto. 

Občianske združenie Treum bolo organizátorom seminára, 
ktorý sa uskutočnil pod záštitou predsedu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH  na tému  
„Places of Peace Route Project Development of Tourist 
Routes in Europe – Projekt  Európskej cesty miest mieru - 
rozvoj turizmu v Európe“, na ktorom prednášala projektová 
koordinátorka ENPP - Medzinárodnej asociácie miest mieru 
Dr. Apolónia Rodrigues z Portugalska. 

V programe slávnostného otvorenia vystúpili s príhovormi: 
- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH 
- hejtman Zlínskeho kraja MVDr. Stanislav Mišák 
- generálny riaditeľ Czech Tourismu Ing. Rostislav Von-

druška 
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- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

- generálny riaditeľ spoločnosti Expo Center Ing. Emil 
Dobiáš 

Záver slávnostného otvorenia patril ocene-
niu víťazov súťaže Trenčianskeho samospráv-
neho kraja o „Najlepší podnikateľský zá-
mer“ predsedom Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 

MPH. Ten v príhovore konštatoval, že na základe zmluvy o 
spolupráci zorganizovali a zabezpečili Trenčiansky samo-
správny kraj, Nadácia Advance Investments, Slovenská ob-
chodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna ko-
mora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Krajské 
centrum voľného času súťaž žiakov Trenčianskeho samo-
správneho kraja „Najlepší podnikateľský zámer“, ktoré 
nadviazalo na 35. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej čin-
nosti, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Finále súťaže „Najlepší podnika-
teľský zámer“ sa konalo 30. apríla 2013, ktorého sa zúčastnili 
študenti z 19 škôl. 

Porota udelila prvenstvo Romane Líškovej z Obchodnej 
akadémie v 
Prievidzi za 
projekt zame-
raný na rozvoj 
cestovného 
ruchu „baTú-
lačky“, jej 
spoluautorkou 
bola Natália 
Nátonová, 
konzultant 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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Mgr. Stanislav Malega. Na druhom mieste sa umiestnil Ju-
raj Kožúrik zo Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Vá-
hom so spoluautorom Jozefom Opatom a konzultantom Ing. 
Jozefom Laščekom za prácu „Model signalizačného zaria-
denia napájaný fotovoltaickým panelom“. Tretie miesto si 
odniesol Ondrej Škopek z Gymnázia Myjava za projekt 
„Rozpoznávanie áut a výpočet rýchlosti jazdy (pc videnie)“ 
a konzultantom bol Peter Škopek. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 242/1/2013 
 
Počas podujatia Noc galérií a múzeí dňa 18. mája 2013 

navštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov dom 
a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3667 návštevníkov. 

Podľa riaditeľky 
Trenčianskeho mú-
zea Kataríny Ba-
bičovej tohoročná 
ich návšteva v po-
rovnaní s minulým 
rokom mierne stúp-
la. Zaujímavé a 
veľmi potešiteľné 
bolo, že naše histo-

rické pamiatky si prišlo pozrieť veľmi veľa mladých ľudí a ro-
dičov s deťmi. V minulých rokoch to tak nebolo. Podľa mo-
jich informácií mladí návštevníci prevládali aj v ostatných kul-
túrnych zariadeniach, ktoré sa v Trenčíne do tejto akcie zapo-
jili, zdôraznila Katarína Babičová s tým, že výchova mladej 
generácie k úcte ku kultúrnym a historickým pamiatkam začí-
na prinášať svoje ovocie. O situácii návštevnosti Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne počas sobotňajšieho dňa informoval 
Ľuboš Hamaj, keď povedal, že galériu navštívilo takmer tisíc 
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ľudí, čo je skoro o štvrtinu viac, ako počas minuloročnej „No-
ci múzeí a galérií“. Aj napriek nepriaznivému počasiu k nám 
chodili ľudia celý deň, vyvrcholilo to pochopiteľne vo večer-
ných hodinách, keď tu bol doslova nával. Do tohtoročnej „No-
ci múzeí a galérií“ sa v Trenčíne okrem spomínaných kultúr-
nych zariadení sa zapojila mestská veža, ktorá poskytla svoje 
priestory spolu s Art centrum synagóga na spoznanie matu-
ritných prác štu-
dentov Strednej 
umeleckej školy 
v Trenčíne a 
Piaristické gym-
názium poskytlo 
spoznanie prie-
story, kde žil 
a pracoval re-
gionálny spiso-
vateľ Jozef Bra-
necký a potom netradičné pohľady z vežičky na mesto Tren-
čín. 

www.sme.sk 19.05.2013 
pomocná evidencia 259/1/2013  
 
Družstvo Strednej umeleckej školy Trenčín vyhralo pre 

svoju školu 300-eurový 
grant v živej hre Člo-
viečik, nehnevaj sa!, 
ktorá sa hrala na Miero-
vom námestí dňa 18. 
mája 2013. 

Víťazom druhej živej 
hry, v ktorej sa predsta-
vili tri firemné tímy, 

prvý hod kockou vykonal primátor Mgr. R. Rybníček 
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vyhrala spoločnosť Quo Vadis, ktorá 400-eurový grant daro-
vala usporiadateľovi podujatia Trenčianskej nadácii.  Infor-
movala o tom správkyňa Trenčianskej nadácie PhDr. Alena 
Karasová.  

Spočiatku návštevníkmi zaplnené Mierové námestie rozo-
hnal prudký lejak, ale ani to však ľudí z námestia celkom ne-
vyhnalo. Ani to 
však neodohnalo 
hráčov od hry. Aby 
však hráči nena-
chladli, tak celé 
hráčske pole bolo 
presunuté na pó-
dium a výtvarné 
dielne našli pred 
dažďom útočisko 
vo vojenskom stane. Deťom bolo rozdaných stovky sladkostí 
za rôzne súťaže. Odmenené boli aj dva najnápaditejšie kostý-
my zájazdom do Viedne a jazda na motokáre v motokárovej 
hale v Trenčíne. 

Organizácia Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou, 
ktorá vznikla, ako výsledok úsilia skupiny ľudí vybudovať sil-
né finančné i technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. 

Okrem vlastných 
projektov poskytuje 
granty ostatným 
mimovládnym orga-
nizáciám a aktívnym 
skupinám obyvate-
ľov. 

Podporuje predo-
všetkým regionálne 
aktivity a menšie 

a hra sa rozbehla 

vyhrali dva najnápaditejšie kostýmy 
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projekty. Jej poslaním je rozvíjanie darcovstva a podpora bu-
dovania sociálneho kapitálu v trenčianskom regióne. Nadácia 
ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a 
zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepše-
nie životných podmienok pre celú komunitu. 

www.sme.sk 19.05.2013  
pomocná evidencia 260/1/2013  
 
Dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bábok 
v stredovekých a rene-
sančných odevoch pod 
názvom „Z kráľovských 
dvorov“, ktoré po No-
vých Zámkoch a Piešťa-
noch do Trenčína prinies-
la Maďarská spoločnosť 
hier a hračiek Árona Kis-
sa z Budapešti v spolu-

práci s Maďarským národným múzeom kráľa Mateja. Verni-
sáž výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarí-
na Babičová, ktorá privítala tvorcov výstavy Petra Grófa 
a Daniela Grotha z Vyšegradského múzea a tlmočníčku 
Mestského múzea 
v Komárne a kurá-
torku výstavy Zsu-
zsi Varga. Prítom-
ní páni pozdravili 
návštevníkov, po-
ďakovali sa pra-
covníkom Tren-
čianskeho múzea za 
spoluprácu pri in-

zľava – Zsuzsa Varga, Peter Gróf, Daniel Groth 

Kráľovská svadba kráľa Mateja Korvína s princeznou Beatrix 
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štalovaní jednotlivých vystavených bábok a hračiek 
a ich históriu priblížila kurátorka výstavy Zsuzsa Varga. Vo 
svojom príhovore uviedla, že pred 13 rokmi prišiel nápad na 
realizáciu tejto výstavy, ktorá mala oživiť prostredníctvom bá-
bok život významných osôb pôsobiacich na uhorskom kráľov-
skom dvore, ktoré zohrali významnú úlohu v stredovekých de-
jinách Uhorska. Jednotlivé postavičky sa začali tvoriť pro-
stredníctvom vyhlásených súťaží s námetom na postavu naprí-
klad kráľa Mateja Korvína, jeho svadby s princeznou Beatrix, 
kráľovnej Hedvigy a podobne, podporené finančným krytím 
napríklad aj Vyšegradského fondu. Do súťaže sa zapojilo veľa 
občanov Maďarska, ktorí do realizovaných bábok vložili svoje 
predstavy o ich oblečení a činnostiach na kráľovskom dvore 
v období stredoveku a renesancie. Výsledkom tejto tvorivej 
činnosti vznikla kolekcia bábok, ktorá sa predstavila aj na 
Slovensku. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 264/1/2013, 274/1/2013 
 
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič 

udelil dňa 22. mája 2013 na slávnostnom podujatí, uskutočne-
ného pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa múzeí odo-
vzdal Cenu Andreja Kmeťa a titul Galéria roka 2012.  

Minister vo svojom pohovore povedal, že tento rok bolo na 
Cenu Andreja Kmeťa nominovaných 12 významných osob-
ností, z ktorých deväťčlenná porota odporučila ministrovi ude-
liť cenu šiestim kandidátkam :  
- Kataríne Schnitzerovej, reštaurátorka maľby Galérie Mes-

ta Bratislavy za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kul-
túrneho dedičstva v oblasti reštaurovania;  

- Želmíre Šípkovej z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo 
Zvolene za celoživotný prínos k ochrane a obnove kultúr-
neho dedičstva v oblasti múzejníctva a etnografie; 
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- Anne Ďurišovej z Prírodovedného múzea Slovenského ná-
rodného múzea za celoživotné dielo pri ochrane a obnove 
kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a prírodných 
vied; 

- Marte Janovíčkovej z Múzea mesta Bratislavy za celoži-
votné snahy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v 
oblasti múzejníctva; 

- Zite Kostrovej z Turčianskej galérie v Martine za jej celo-
životné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v 
oblasti vedy o 
výtvarnom ume-
ní.  

- Danici Loviško-
vej z Galérie M. 
A. Bazovského v 
Trenčíne za 
ochranu a obno-
vu kultúrneho 
dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení;  
Titul Galéria roka 2012 získala Galéria mesta Bratislavy 

za mimoriadne výsledky vo všetkých piatich predmetoch sú-
ťaže - akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, ve-
decko-výskumná činnosť, bezpečnosť a odbornú ochranu 
zbierkových predmetov, prezentácia a interpretácia zbierko-
vých predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetová 
a mediálna propagácia.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 275/1/2013 

„Deň detí“ v 
Trenčíne rodičia so 
svojimi ratolesťami 
oslávili na Miero-
vom námestí dňa 1. 
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júna 2013 od 10:00 h do 14:00 h, kde bol pre nich pripravený 
kultúrny program. Ten odštartovalo divadelným predstavením 
„Môj Macík“ Trenčianske hradné divadlo. Na toto predstave-
nie nadviazala hudobná schou „Baba Jaga Band“. Súčasťou 
programu bolo aj vystúpenie detského folklórneho súboru Ra-
dosť a tanečných skupín Goonies a Korzo.  

Počas celého programu boli na Mierovom námestí prista-
vené vozidlá a špeciálna technika hasičov, policajtov a zá-
chranárov. Deti budú 
môcť sledovať ukážky 
prvej pomoci, nacvičo-
vať resuscitácie mode-
loch, sledovať výcvik 
poslušnosti policajných 
psov. Hasiči zase pred-
viedli ukážku hasenia 
penou, policajti použi-
tie testerov na alkohol či nasadzovanie tzv. „papúč“. Program 
spestrilo maľovanie na tvár deťom, tvorivé dielne. Deti sa 
mohli povoziť na koni či zahrať si rôzne hry. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 292/1/2013 

Detský folklórny súbor „Kornička“ z Trenčína získal na 
24. ročníku celoštátnej prehliadky detských folklórnych súbo-
rov uskutočnenej v dňoch 1. až 2. júna 2013 v Likavke pri Ru-
žomberku ďalšie významné ocenenie. Sedemčlenná odborná 
porota po vzhliadnutí a ohodnotení súťažných vystúpení 15 
súborov z celého Slovenska rozhodla o tom, že držiteľom Zla-
tého pásma a zároveň Laureátom prehliadky sa stal Detský 
folklórny súbor „Kornička“, ktoré získal toto najvyššie 
ohodnotenie po tretíkrát za sebou. Tento obrovský úspech zvý-
razňuje skutočnosť, že doposiaľ sa žiadnemu súboru nepodari-
lo postúpiť z krajských kôl  na všetky tri posledné súťažné 
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prehliadky (2009, 2011, 2013). Poslaním súťažnej prehliadky 
je podporovať a rozvíjať u detí lásku  k fol-klóru a umožniť im 
každé dva roky prezentovať výsledky svojej prác na verejnosti 
a konfrontovať ich z výsledkami iných súborov. Už učinkova-
nie Korničky pod Likavským hradom v roku 2009 malo ví-
ťaznú príchuť, keď deti získali titul Laureáta prehliadky 
s choreografiou Vladimíra Mišíka pod názvom „Trenčania“. 
Po dvoch rokoch v roku 2011 sa Kornička opäť dostala do Li-
kavky, keď porote a divákom predstavili pásmo „Veselie“ 

v choreografii 
Vladimíra Miší-
ka a Jozefa Ďu-
račiho, v ktorom 
sa deti hrajú na 
svadbu pričom ne-
chýbajú svadobné 
reči a spevy. 
V tomto ročníku 
udelila porota 

mimoriadne ocenenie sólistovi Jakubovi Ďuračimu, ktorý bol 
ženíchom, za štýlovú interpretáciu tanca.  

V tomto roku 2013 prišli Korničkári s hudobno-tanečným 
a spevným pásmom „Húščari“ v choreografii Vladimíra Mi-
šíka, v ktorom autor uplatnil svoje vlastné dlhodobé výskumy 
na kykulských kopaniciach. Kornička priniesla na javisko cel-
kom nový materiál, ktorý nebol doteraz spracovaný žiadnym 
súborom. Program charakterizovala predsedníčka poroty Len-
ka Šútorová, „ako kompaktný, dramaturgicky a choreo-
graficky vyvážený, a preto mu zásluhou patrí po zásluhe oce-
nenie Laureáta prehliadky“. 

Pardon 08.06.2013 
pomocná evidencia 317/1/2013 
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Trenčiansky hrad od nedele 2. júna 2013 do konca mesiaca 
ovládli rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov pri-
pravila skupina historického šermu Wagus prostredníctvom 
rozprávky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola vhodná pre 
všetky vekové kategórie. 

Rozprávkový dej bol umiestnený do priestorov paláca hor-
nej časti Trenčianskeho hradu tak a počas prechádzania  diváci 
si prezreli takmer všetky priestory hradu s hlavnými postava-
mi spolu s nimi v rozprávkovej atmosfére. Dej bol poprepleta-
ný šermiarskymi súbojmi i nebezpečnými príhodami u černo-
kňažníka.  

www.sme.sk 31.05.2013 
pomocná evidencia 365/1/2013 
 

Dňa 4. júna 2013 
sa uskutočnila vo 
Verejnej knižnici 
Michala Rešetku 
v Trenčíne beseda 
o špecifikách arab-
ského sveta s diplo-
matkou, preklada-
teľkou a spisova-
teľkou Emire Khi-

dayer pri prezentácii jej poslednej knihy pod názvom „Du-
bajské tajomstvá“.  

Besedu moderovala pracovníčka knižnice Mgr. Nora Hlu-
binová. Predstavila Emire Khidayer, ktorá je známa ako prvá 
diplomatka pre krajiny blízkeho východu v ére samostatnosti 
Slovenskej republiky. Vyštudovala na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
arabčinu, islamistiku a anglický jazyk. 
Narodila sa v dedinke Žlkovce pri 



247 
 

Piešťanoch v národnostnom zmiešanom manželstve, v ktorom 
matka bola Slovenska a otec Iračan. Vyrastala v Trnave. Jazy-
kové predpoklady jej umožnili vstúpiť do diplomatických slu-
žieb, a tak isto umožnilo jej hlbšie vniknúť do mentality arab-
ského sveta. Nová kniha pod názvom „Dubajské tajomstvá“ 
poodhaľuje čitateľovi život v arabskom svete, v ktorej spoz-
návame aj Slovákov, ktorý sa pri svojej práci dostali do exo-
tického sveta. Vyjadrila svoj názor, že chcela písať 
o arabskom svete, musela ho bližšie spoznať. Tento národ má 
veľa spoločného s európskymi národmi, pretože sa navzájom 
ovplyvňovali vzájomnou územnou expanziou. Záver patril 
gramiáde. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia  303/1/2013 

Dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy  
akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii Vážka za 
početnej účasti návštevníkov. 
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Po otvorení a privítaní hostí výstavy správ-com Galérie 
Vážka  Ivanom Motyčkom sa ujal slova kurátor výstavy Pa-
edDr. Pavol Moško, ktorý konštatoval, že s Rudolfom Moš-
kom ho spája dlhodobé priateľstvo, keď spolu organizovali 
výstavy doma i v zahraničí. Naposledy sa tak stalo vo februári 
toho roku v Senici, kde vystavoval v Galérii prof. Jána Mud-
rocha, ktorý bol učiteľom na vysokoškolských štúdiách Rudol-

fa Moška. Neskôr chcel 
reprízovať túto výstavu 
v súkromnej galérii 
v Považskej Bystrici, 
ale výstavu neprijali 
pre naplnenosť prog-
ramu výstav. Ako to už 
býva, niekedy stávajú 
veci nevysvetliteľné 

tak sa stalo krátko po ponuke v Považskej Bystrici, keď prie-
story ponúkla galéria v Žiline. Medzi tým sa výstava Rudolfa 
Moška sa dostala do programu výstav v Galérii Vážka 
v Trenčíne, čo však problém nebol, lebo autor má diel veľa 
a na všetky sa dá pozerať. A tak bola 28. mája 2013 otvorená 
výstava v Žiline a dnes sa otvára výstava v Trenčíne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 315/1/2013, 317/1/2013 
 
Dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie M. 

A. Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž výstavy prác 
žiakov Súkromnej 
základnej umelec-
kej školy v Tren-
číne na Gagaríno-
vej ulici pod ná-
zvom „Maľujeme 

Rudolf Moško 
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pre radosť“.  
Po privítaní prítomných návštevníkov  riaditeľkou školy 

Mgr. Teréziou Berecovou výstavou previedla kurátorka vý-
stavy PhDr. Elena Porubänová. V úvode príhovoru uviedla, 
že kým v minulom roku vystavovali súkromné školy spoločne, 
tak tento rok sa rozhodli vystavovať samostatne. Súčasne 
predstavila školu, ktorá má hudobný a výtvarný odbor. Vý-
tvarný odbor navštevuje 297 žiakov, z 5 so zdravotným pos-
tihnutím, ktorých vedie 11 vysokoškolských kvalifikovaných 
pedagógov a 2 odborne vzdelaní asistenti. žiaci výtvarného 
odboru sa zúčastňujú pravidelne významných celoslovenských 
a medzinárodných súťaží a výstav, na ktorých pravidelne zís-
kavajú ocenenia.  

vlastné poznámky 
 
Dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych slávnos-
tí“. 

Na začia-
tok programu 
vystúpil hosť 

slávností 
z Českej re-
publiky Det-
ský folklórny 
súbor „Lu-
činka“ z Pra-
hy, ktorý sa 
úspešne pre-

zentoval českými tancami a spevmi s mládežníckou a detskou 
skupinou. Potom na javisku sa predstavili mládežnícka dycho-
vá hudba „Drotár“ z Dolnej Súče a po jej vystúpení sa pred-



250 
 

stavili Detské folklórne súbory z Trenčína „Kornička“ a 
„Radosť“. 

Po otvorení „Trenčianskych folklórnych slávností“ predse-
dom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom 
Sedláčkom, MPH a riaditeľom Trenčianskeho osvetového 
strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným sa predstavili folklór-
ne skupiny v šty-
lizovanom pás-
me Súčanskú 
dolinu „Lato-
vec“ a „Latov-
ček“ z Dolnej 
Súče a mužská 
spevácka skupi-
na „Chotár“ 
a folklórny sú-
bor „Čajka“ z Hornej Súče. V pásme Spod Ostrého vrchu sa 
prezentovali svojím vystúpením ženská spevácky skupina 
„Dolinečka“ zo Soblahova, folklórne skupiny „Bysterec“ 
a „Trúfalci“ z Mníchovej Lehoty. V samostat-nom bloku 
programu vystúpil folklórny súbor „Kubran“, ktorý v tomto 
roku oslavuje významné jubileum  80. výročie svojej činnosti. 
Záverečný blok vystúpení patril trenčianskym folklórnym sú-
borom „Družba“, „Seniorklub Družba“, „Trenčan“, „Vé-
na“ a folklórnemu súboru „Brezová“ z Bre-zovej pod Brad-
lom.  

V sprievodnom programe si mohli návštevníci pozrieť pre-
zentácie ľudovo-umeleckých remesiel. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 313/1/2013, 327/1/2013 

Dňa 14. júna 2013 sa premietalo o 19. h trenčianske Artki-
no Metro pôsobivý taliansko-španielsky film „Príbeh môjho 
syna“ s Penelope Cruz v hlavnej úlohe. Táto skutočnosť je 
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spomínaná v súvislosti s otvorením digitálnej prevádzky 
v tomto kine. Túto príležitosť si nenechal újsť primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý spolu s vedúcim kina 
Artkina Metro Mgr. Branislavom Hollým a riaditeľom Au-
diovizuálneho fondu doc. PhDr. Martinom Šmatlákom pre-
strihli symbolickú stuhu otvorenia. 

V skúšobnej digitálnej prevádzke bolo kino Metro od konca 
marca 2013, počas festivalu Febiofest. Po viac ako sedemde-
siatich rokoch začína Art kino Metro tak svoju novú etapu 

v histórii fungovania. 
S prechodom na di-
gitálnu technológiu 
premietania sa pod-
statne zvýšili jeho 
obrazové i zvukové 
parametre, otvorili sa 
mu väčšie možnosti 
výberu premietaných 
filmov.   

Dnes má kino Metro nový projektor s vysokým rozlíšením, 
výkonný server s pamäťou, nový zvukový procesor, repro-
dukčné zariadenia a zosilňovače, upravenú kino kabínu,  nové 
plátno a zmeny sú viditeľné aj v jeho interiéri. Celková inves-
tícia podľa informácií Mgr. Branislava Hollého z občian-
skeho združenia Lampart presiahla 110 tisíc eúr. Mesto Tren-
čín podporilo projekt digitalizácie Artkina Metro sumou 54 ti-
síc eúr, Audiovizuálny fond Slovenskej republiky prispel 
čiastkou 30 tisíc eúr. Ďalšie financie sa podarilo občianskemu 
združeniu Lampart, ktoré spravuje Artkino Metro, získať pro-
stredníctvom sponzorov, tiež vďaka európskemu fondu Media 
a prestížnej sieti európskych kín Europa Cinemas. 

zľava – doc. PhDr. M. Šmatlák, Mgr. R. Rybníček, Mgr. B. Hollý 
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Po generálnej oprave sú aj obe pôvodné premietačky, preto 
Artkino tak dokáže plnohodnotne premietať aj klasický filmo-
vý materiál. 

www.sme.sk 14.06.2013 
pomocná evidencia 352/1/2013 
 
Na umelecký ateliér sa od 17. júna 2013 zmenili dve opus-

tené výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina v Trenčíne. 
Približne 30 účastníkov výtvarného sympózia zo Slovenskej a 
Českej republiky sa snažilo využiť potenciál priestoru a vytvo-
riť umelecké diela so zreteľom na 
atmosféru opustených hál, medzi 
nimi aj dve trenčianske výtvarníč-
ky Natália Okoličániová a Lucia 
Horňáková – Černayová. 

Ako informovala jedna z orga-
nizátoriek projektu „Hala 2013“ 
Natália Okoličányová, každý z 
výtvarníkov si nájde svoj priestor, 
kde nainštaluje svoje dielo, prí-
padne ho vytvorí priamo v hale 
počas sympózia. Téma nie je sta-
novená, tematicky aj žánrovo je to 
voľné. Sú tu výtvarné diela od 
maľby až po nové médiá, videoart, nejaké videoinštalácie, 
zvukové inštalácie, obrazy, sochy a ďalšie objekty v priestore, 
povedala Natália Okoličányová s tým, že sympózium vyvr-
cholila vernisážou vytvorených diel v sobotu dňa 22. júna 
2013. 

Podujatie bolo určené pre profesionálnych výtvarníkov a 
študentov vysokých umeleckých škôl, no napokon sa do pro-
jektu zapojili aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 
Pre umelcov sú priestory výrobných hál fascinujúce a dávajú 
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im možnosť nového priestoru. Chceli sme využiť tieto priesto-
ry, kde sa už roky nič nedeje. Podobná akcia ba sa mala opa-
kovať každoročne. Ideálne by bolo, keby v týchto priestoroch 
vzniklo nové kultúrne centrum, doplnila Okoličányová s tým, 
že Trenčínu chýba napríklad divadlo. 

Trenčianska Merina bola známa finálnou výrobou, úpravou 
tkaniny a látok na obleky a šaty. Výroba v nej tu skončila kon-
com apríla 2009, dovtedy v podniku pracovalo viac ako 2500 
ľudí. V dvoch najväčších halách, ktoré sa stali miestom sym-
pózia, pracovalo v minulosti asi 180 ľudí. Do roku 2009 vyvá-
žala Merina svoje výrobky do 60 až 80 štátov celého sveta. 
Jednotliví umelci spolu so zaujímavými firmami a zdru-
ženiami  sa prezentovali v rámci „Pecha Kucha night“ , zastre-
šenou kultúrnou inštitúciou Železničná stanica Žilina – Zárie-
čie.  Vo večerných hodinách sa predstavili svojou svetelno - 
hudobnou performance VJ g_da so zoskupením Matwe 
a Hertz, známe DJské duo Ink Midget &amp; Pjoni a DJ Wy-
chitawacs. 

www.sme.sk 18.06.2013  
pomocná evidencia 360/1/2013 
 
Už po siedmykrát sa začiatkom leta stretli na Trenčianskom 

hrade milovníci divadla a hudby. V piatok 21. júna 2013 a so-
botu 22. júna 2013 ožila dominanta krajského mesta podujatím 
„NáHradný festival“. Po celý čas festivalu návštevníkov tak 
čakali viaceré hudobné a divadelné produkcie z dielne zná-
mych aj neznámych interpretov. 

Už v piatok večer 21. júna 2013 sa na nádvorí hradu pred-
stavilo domáce divadlo „Normálka“ so svojím najnovším 
predstavením pod názvom „Skupinová terapia“. V sobotu 
22. júna 2013 si diváci vychutnali vystúpenie známej českej 
herečky Anny Polívkovej v predstavení pod názvom „Ani by 
neřekla“. „Celkom malé divadlo“ prinieslo komédiu „Take 



254 
 

On Me – Nechaj to na mňa“. Divadlo Normálka si pripome-
nulo svoju divadelnú minulú činnosť krátkym filmom o hre 
„Zdenka z Maksu II.“ a na záver sa predstavilo „Túlavé di-
vadlo“ s komediálnym kabaretom In vino... O hudobnú pro-
dukciu sa tento rok postarali „Chanson Friends“ z Banskej 
Bystrice a „Fascination band“ z Trenčína. 

Všetci návštevníci, ktorí sa zúčastnili festivalu mali bonu-
sový vstup na prehliadku Trenčianskeho hradu. 

www.sme.sk 18.06.2013 
pomocná evidencia 361/1/2013 
 
Dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné hla-
diny – hladiny duše“, ktorá svojím spôsobom  zvýrazňuje, čo 
ponúka voda svojimi premenami, pohybom, zrkadlením a 
mnoho možností reálneho aj iluzívneho  zobrazovania. 
O vystavených obrazoch  hovorila v úvodnom slove kurátorka 
výstavy PaedDr. Ela Porubäno-
vá. Ako povedal výstava je zame-
raná na prezentáciu diel deviatich, 
generačne si blízkych autoriek, 
ktorých tvorba je úzko spojená s 
fenoménom vody. Ponúka zaují-
mavú a mnoho-rozmernú konfron-
táciu v kontexte rozmanitého vyu-
žitia vody nielen v procese ich  
umeleckej tvorby, ale aj vlastného 
vnímania tohto média. Významnú 
úlohu v spracovaní témy zohrá-
va aj ich konkrétna výtvarná profi-
lácia na jednotlivých  oddeleniach 
umeleckých vysokých škôl. Keďže viaceré z nich sa na slo-
venskej výtvarnej scéne úspešne prezentujú už dlhšie, ich vý-
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tvarné výpovede presvedčivo a jednoznačne charakterizujú 
umelecké smerovanie každej z predstavených autoriek.  Nie-
ktoré sa médiu vody venujú dlhodobo a programovo, ďalšie 
svojimi dielami, vytvorenými priamo pre túto výstavu, posu-
nuli problematiku do nových, nečakaných súvislostí. Aj spô-
soby prezentácie sú rôzne. Popri veľkorozmerných sú zastú-
pené aj komorné maľby, kresby, inštalácie i videoprojekcie. 

Každá z vystavujúcich auto-
riek má k vode iný vzťah. 
Každá z nich sa vydala vlast-
nou a jedinečnou umeleckou 
cestou, ktorou nám sprostred-
kováva svoj výtvarný a vý-
razne individuálny pohľad na 
svet. V jednej téme vody sa 
tak sústreďuje deväť umelec-
kých svetov, deväť výtvar-

ných štýlov. Raz je to meditatívne, kresliarske a maliarske 
hľadanie vodných prúdov spojené s intimitou a poetikou vý-
tvarného výrazu, inokedy sústredené skúmanie zrkadliacej sa a 
priezračnej vodnej hmoty, v ktorej odrazy sa stávajú obrazom 
našich predstáv, úvah zistení a snov. Tiež dlhoročné, trpezlivé 
detailné poznávanie vodnej fauny a flóry v kontexte metafo-
ricko-surreálneho vnímania, ale aj hlboké vnútorné ponory do 
vlastných pocitov vo vzťahu k pôsobeniu vody na dušu člove-
ka, prerozprávané v sugestívnych a intímnych príbehoch. Mo-
zaiku dopĺňajú melancholické scenérie írskeho morského po-
brežia a krajiny vodopádov zaznamenávajúce akúsi monumen-
tálnu nekonečnosť paradoxne v maľbách rozmermi neveľ-
kých. Iné je konceptuálne videnie sveta, kde sa voda stáva 
predovšetkým vizuálnou a skúmanou súčasťou autorského 
zámeru. Raz ako rozostrený odraz, alebo pragmatické hľada-
nie dokonalej maliarskej ilúzie priezračnosti vodnej kvapky s 

Jana Hlavenková, Prekopová – Ostrovy  

Julo Piaček – More spomienok 
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využitím fotografických predlôh. Konkrétne pre túto výstavu 
boli vytvorené inštalácie simulácie vodnej hladiny, pod ktorou 
sú ukryté osudy celých generácií rodín či maliarske koncepty 
tradičnej maľby, ironicky a sarkasticky komentujúce masívny 
duchovný aj materiálny úpadok súčasnej ľudskej spoločnosti.  

Voda na prvý pohľad evokuje ticho, meditáciu pokoja. Ale 
má aj iné, mnohoraké a mnohorozmerné pôsobenie a aj autor-
ky, ktoré sa na výstave predstavujú, prezentujú rôzne výtvarné 
asociácie a zaznamenávajú 
rozmanité vodné scenérie.  
Niekde je ich súčasťou človek 
a jeho pokora pred vodnou 
hladinou, alebo len tichý svet 
medúz a vodných rastlín. Inde 
je voda hmotou absorbujúcou 
vnútorné pocity a myšlienko-
vé smerovanie autoriek. U nie-
ktorých sa dostaneme pod hla-
dinu, iné zaznamenávajú  hla-
dinu i pobrežie okolo nej, ďalšie vodu  personifikujú, stáva sa 
metaforou ich pocitov, vnemov, snov a príbehov. Jemným 
vrstvením a prekrývaním lazúrnych farieb získavajú niekto-
ré maľby špecifickú priezračnú farebnosť, sugestívne  charak-
terizujúcu meditatívnu atmosféru  prezentovaného média. Z 
diel autoriek zaznieva subjektívne, jedinečné videnie sveta, 
akoby z podvedomia vlastných predstáv a snov, ktorého sú-
časťou je ale vždy voda, raz ako obrovská masa v moriach a 
oceánoch, inokedy možno len jedna životodarná kvapka na 
steble trávy.  

A tak sa z vodných hladín skutočne vynárajú hladiny duše 
každej z prezentovaných autoriek. Aj keď sa vo svojej tvorbe 
venujú rôznym projektom, k téme vody priniesla každá vlast-
ný originálny rozmer a poznanie, že voda vždy zostane fasci-

Jana Hýbalová, Ovšáková – Medúza v lese 
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nujúcou inšpiráciou, vnímanou reálne, ale aj pocitovo a filozo-
ficky. Napokon, aj toto vzájomné súznenie vody a ženy sa sta-
lo inšpiráciou pre spoločnú výstavnú prezentáciu, charakteri-
zovanú mnohými metamorfózami, filozofickými i duchovný-
mi asociáciami. Každá z autoriek tak zhmotňuje svoj vlastný 
osobný umelecký príbeh, ukrytý do pamäti vody 

www.gmab.sk 21.06.2013 
pomocná evidencia 365/1/2013 
 
Súborná výstava Ondreja Zimka inštalovaná v Galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne po prvý raz predstavila tvorbu 
mladého sochára Ondreja Zimka, (ročník 1975), absolventa 

bratislavskej Vysokej školy výtvar-
ných umení.  

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 
dňa 21. júna 2013 a úvodné slovo 
k výstave predniesla PhDr. Alena 
Hejlová. Ako povedala, umelecký 
svet Ondreja Zimku je moderný svet 
techniky prepojený s aktuálnym sve-
tom ľudí. Je to svet mechanizmov 
a zbraní – dokonalý, exaktný, chlad-

ný a nebezpečný, ale zároveň i svet ľudí – svet vášní, lásky 
i nenávisti, ale i prostých ľudských citov. Svoje výtvarné pred-
stavy zhmotňuje sochár najčastejšie v bronze. Bravúrne pred-
vádza alchýmiu premeny myšlienky na hmotu, jednoducho 
a zrozumiteľne, jedinečne a čitateľne zároveň.  

www.gmab.sk 21.06.2013 
pomocná evidencia 366/1/2013 
 

Trenčianske múzeum pripravilo pre svojich priaznivcov vý-
stavu „Tmavomodrá krása“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 
dňa 21. júna 2013. Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho 

Ondrej Zimka - Mierotvorca 
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múzea Mgr. Katarína Babičová privítaním prítomných náv-
števníkov a výstavou previedla Mgr. Eva Kiaci. Uviedla, že 

výstava je rozdelená do troch 
základných celkov.  

V prvej miestnosti je ve-
novaná pozornosť modrotla-
če, v ktorej sú vystavené 
rôzne formy používané pri 
výrobe ručne tlačených látok 
od najstarších celodrevených 

foriem po mladšie drôtové, prípadne kombinované 
a najmladšie klinčekové formy. Výstavné exponáty modrotla-
čových foriem boli používané od polovice 19. storočia do roku 
1969 rodinou Fojtíkovou z Bá-
noviec nad Bebravou.  

V druhej miestnosti boli 
umiestnené exponáty modrotla-
čovej dielne na Morave, ktorej 
majiteľmi bola od roku 1816 
rodina Danzinger. Rodina vyrá-
bala modrotlač podľa pôvod-
ných technológií bezo zmeny od roku 1849. Modrotlač dopl-
ňujú vystavené exponáty ako tkáčsky stav, nádoba s jamou na 

namáčanie látok v indigu a 
spôsob nanášania tlačia-
renskej rezervy papu na 
ľanové plátno. Miestnosť 
je doplnená trenčianskou 
keramikou od druhej polo-
vice 18. storočia a hrn-
čiarskym kruhom a polo-
tovarmi z hliny pred vypá-

lením. 

naparovací stroj 
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V tretej miestnosti je nainštalovaná dielňa na plisovanie lá-
tok z 50 rokov 20. storočia, ktorej majiteľom bola Edita Viš-

ňovská s manželom. Jej 
súčasťou bol valec na na-
parovanie  a valec na naví-
janie. Mgr. Eva Kiaci vy-
svetlila pracovný postup 
plisovania látok. Do valca 
fungujúceho na princípe 
tlakového valca sa vložila 
látka natočená spolu 

s vrchnou a spodnou plisovacou formou na navíjanom valci. 
Do valca sa naliala voda, varom sa premenila na paru a pri 
teplote 110 ◦ C sa forma naparovala 15 – 25 min. V miestnosti 
sa okrem iného nachádzajú práce Alojza Jankovského, detské 
hračky a bytové textílie z modrotlače. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 377/1/2013, 378/1/2013 
 
Posádkový klub v Trenčíne vo večerných hodinách sa stal 

dňa 21. júna 2013 miestom slávnostného otvorenia 21. ročníka 
filmového festivalu „Art Film Fest“. Otvorenia filmového fes-
tivalu „Art Film Fest“ sa 
zhostil na otvorenej scénu 
hľadiska prezident festivalu 
Milan Lasica, keď vyslovil 
vetu: ,,Som rád, že v čase, 
keď zúria povodne, horúča-
vy a keď v Česku stále zúria 
virózy, sme pripravili pre 
21. ročník „Art Film Festu“, ktorý týmto považujem za otvo-
rený.“ Na otvorení sa zúčastnili primátor Mesta Trenčín Mgr, 
Richard Rybníček, primátor kúpeľného mesta Trenčianske 

tkáčsky stav 
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Teplica Ing. Štefan Škultéty, vedenie „Art Filmu Fest“ 
s prezidentom Milanom Lasicom. Po červenom koberci pri-
chádzali do trenčianskeho Posádkového klubu hostia festivalu, 
členovia porôt medzinárodných súťaží hraných aj krátkych 
filmov. Po ôsmej hodine večer dlho tlieskali Martinovi Hu-
bovi, ktorého festivalový výbor ocenil „Hercovou misiou“ či 
Jurajovi Herzovi, ktorý bol od 22. júna 2013 nositeľom oce-
nenia „Zlatá kamera“. 

Viceprezident „Art Film Festu“ Peter Hledík povedal , že 
,,rozhodli sme sa – ako celý festival – venovať aj dve ceny –  
„Hercova misia“ a „Zlatá kamera“, čím narážal tak na fakt, že 
všetci ocenení včerajšieho večera sú Slováci. ,,Július Satinský 
je tu stále s nami, robí svoje čudá, svoje podivuhodnosti, a ja 

by som ho preto rád poprosil, aby teraz ved-
ľa mňa stála jeho dcéra Lucia Satinská,“ 
povedal Peter Hledík do tmy zhasnutej sály, 
než odovzdal poslednú z cien večera. Keď sa 
zažali reflektory, prebrala dcéra obľúbeného 
herca a komika pre svojho ,,tatu“ ocenenie 
„Hercova misia“. V odľahčenej atmosfére 
pripomenula, že ak by jej otec Július Satin-
ský prišiel na Art Film Fest, najprv by sa 

,,švacol“ do bazéna prvého hotela, na ktorý by narazil, potom 
by si obliekol smoking, obul ,,cugovky“ a... zabával by sa až 
do rána. Čo napokon ponúkla, ako návod hosťom slávnostné-
ho večera. 

„Po pár dňoch na veľkých festivaloch na nás padajú, ako by 
povedal môj kamarát, ťažoby mrchavé,“ zhodnotil program 
nejedného z filmových festivalov riaditeľ „Art Film Festu“ 
Peter Nágel. Ten ponúkol publiku komediálnu snímku „Gló-
ria“ čílskeho režiséra Sebastiána Lelia, ktorá bola uvedená 
v tomto na nemeckom filmovom festivale „Berlinále 2013“, 
na ktorom získala viacero ocenení, vrátane „Strieborného 

Lucia Satinská 



261 
 

medveďa“ pre najlepšiu herečku Paulínu Garcia. Herečka 
stvárnila hlavnú hrdinku Gloriu, staršiu rozvedenú ženu, ktorá 
nehodlá tráviť dni a noci sama. Preto vyhľadáva tanečné zába-
vy a večierky, na ktorých sa pokúša vzdorovať samote nadvä-
zovaní náhodných známostí.     

artfilmfest.sk 22.06.2013 
pomocná evidencia 372/1/2013 
 
Desiate výročie od úmrtia herca Júliusa Satinského  si 

pripomenul „Art Film Fest“ špeciálnou sekciou Július Satin-
ský s výberom Milana Lasicu. Z bohatého štyridsaťročného 
pôsobenia Júliusa Satinského na filmovom plátne vybral  jeho 
neodmysliteľný kolega sedem snímok – hraných aj dokumen-
tárnych filmov pod názvom „Július Satinský a film“, to je 
spomienka na našu dlhoročnú spolu-
prácu, povedal prezident „Art Film 
Festu“ Milan Lasica.  

Toto jubilejné výročie primälo zru-
šiť štatút „Hercovej misie“, aby sa 
mohla uctiť pamiatku človeka, ktorého 
sme mali radi, aby sme si zaspomínali s 
láskou, úctou, trochou nostalgie a 
smútku, ale aj s humorom a priateľmi,“ 
uviedol viceprezident festivalu Peter Hledík. Preto dňa 23. 
júna 2013 mosadznú tabuľku s menom zomrelého Júliusa Sa-
tinského prevzala a vo Festivalovom parku v Trenčianskych 
Tepliciach pripevnila jeho dcéra Lucia Satinská.  

artfilmfest.sk 22.06.2013 
pomocná evidencia 373/1/2013 

 

Slávnostným ceremoniálom a vyhlásením výsledkov sa 
v stredu 26. júna 2013 skončil 23. ročník „ArtFilm Festu“, 

Lucia Satinská pred upevnením tabuľky vo 
Festivalovom parku 
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ktorý sa konal v Trenčíne a v Trenčianskych Tepliciach od 21. 
do 26. júna 2013.  

V súťažnej kategórii hraných filmov sa súťažilo o hlavnú 
cenu „Modrý anjel“ jedenásť filmov z celého sveta. Päťčlen-
ná odborná porota v čele s maďarským producentom Andrá-
som Muhim rozhodla, že hlavná cena za vynikajúci estetický 
príspevok k súčasnej kinematografii patrí filmu „Hodiny 
harmónie“ kazašského režiséra Emira Bajgazina. „Modrý 
anjel“ pre tento film bol ďalším ocenením, ktorý získal po zis-
ku „Strieborného medveďa“ na „Berlinale 2013“. Do Gruzín-
ska putovala cena „Modrý anjel“ za najlepšiu réžiu pre tandem 
gruzínskej režisérky Nany Jekvtimišvili a nemeckého režiséra 
Simona Grossa za film „V rozpuku“. Herečka Lika Bablu-
ani, ktorá hrala v tomto filme si odniesla cenu „Modrý anjel“ 
za najlepší herecký výkon. Cenu „Modrý anjel“ za najlepší 
mužský výkon si odniesol turecký herec Ercan Kesal za zo-
sobnenie zložitej dramatickej postavy vo filme „Pieseň“ od 
režiséra Aliho aydina. 

Porota v hlavnej súťaži udelila niekoľko zvláštnych ocene-
ní. Jedno z nich získal rakúsky film „Vojačka Jana“ od debu-
tujúceho režiséra Daniela Hoesla. Tento film získal aj „Cenu 
primátora Mesta Trenčín“. Do hlavnej súťažnej kategórie sa 
po prvý raz prebojoval slovenský celovečerný film pod ná-
zvom „Môj pes Killer“ režisérky Miry Fornay. Tento film 
už predtým zabodoval na festivale v Rotterdame keď získal 
„Tigra“ na „ArtFilm Fest 2013“ si odniesol „Cenu multime-
diálnej spoločnosti Film Europe“ 

Silné zastúpenie mala aj druhá súťažná kategória – „Me-
dzinárodná súťaž krátkych filmov“. Do šiestich premieta-
cích blokov bolo na festivale zaradených 38 krátkych filmov. 
„Modrého anjela“ si vybojoval animovaný film „Realita 2.0“ 
mexického režiséra Victora Orozca Ramireza.  
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Okrem oceňovania filmov sa tento rok oceňovali významné 
herecké osobnosti ocenením „Hercová misia“. Mosadznú 
plaketu so svojím menom na „Moste slávy“ v Kúpeľnom par-
ku v Trenčianskych Tepliciach pripevnil slovenský herec 
Martin Huba. Ocenenie „Hercová misia in memoriam“ bola 
udelená nezabudnuteľnému Júliusovi Satinskému pri príleži-
tosti desiateho výročia jeho smrti. Mosadznú plaketu s jeho 
menom pripevnila v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepli-
ciach jeho dcéra Lucia Satinská. Treťou laureátkou „Hercová 
misia“ sa stala talianska herečka slovenského pôvodu, rodáčke 
z Martina Barbora Bobulová. 

Pardon 06.06.2013 
pomocná evidencia 395/1/2013 
 
Pre najmenších návštevníkov Trenčianskeho hradu na záver 

školského roka pripravila skupina historického šermu Wagus 
na Trenčianskom hrade inscenáciu hry s názvom „Kocúr 
a čarodejník“. Malých návštevníkov čakala miestami až stra-
šidelná cesta lapidáriom. To nie je bežne prístupné počas pre-
hliadok hradu. Známe postavy z rozprávky dostali aj svoje no-

vé mená. Princez-
ná, ktorú uniesol 
zlý černokňažník, 
dostala meno Sed-
mikráska. Na jej 
záchrane sa podieľa 
Jakub, ktorý síce 
najprv rieši, kde 
vezme peniaze na 
nové ponožky, no 
napokon so svojím 

kocúrom ide do sveta a zachráni princeznú. 
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Zlý černokňažník menom Čierňak dostal svoje meno zau-
jímavým spôsobom, ktorý vymysleli moje deti. Kedysi hrávali 
hru Čierny Peter a nemali ho radi, volali ho Čierňak (zod-
povedal pojmu odporný), tak som si povedal, že toto je vhod-
ný názov pre čarodejníka, ktorý bude znieť dosť smiešne, zá-
bavne ale i strašidelne,“ vysvetlil Miloš Križan, predstaviteľ 
zbojníka. Na túto rozprávku má pekné spomienky z detstva, 
lebo keď mal desať rokov, mama mu kúpila platňu „Kocúr 
v čižmách“. A to bola jediná vec, ktorá ma udržala vtedy v 
posteli. Príbeh bol zážitkom, na hromového černokňažníka či 
milého kocúra, ktorý si chce splniť svoje sny a získať čižmy, 
na čo deti tak skoro určite nezabudnú. „Toto predstavenie je 
pre deti, a preto sa ho snažíme podať spôsobom, aby z neho 
mali čo najlepší zážitok. Či už zo strachu, alebo si zapamätajú, 
že dobro zvíťazilo nad zlom,“ povedal Juraj Hrubý, predsta-
viteľ černokňažníka Čierňaka. 

Rozprávka sa nám páčila, a myslím si, že aj deti veľmi zau-
jala. Báli sa a práve sme s kolegyňami konštatovali, že najviac 
sa v lapidáriu báli tí najväčší beťári. „Je to taká netradičná 
forma rozprávky, zároveň je autentická vďaka dobovým kos-
týmom,“ povedala jedna z učiteliek. Najväčším prekvapením 
bolo, že deti napriek tomu, že sú živé a na všetko sa pýtajú, 
tak počas predstavenia ani nemukli. Celý hrad sme prešli a de-
ti nevnímali záťaž ísť po schodoch, pretože sa stále tešili, čo 
bude ďalej. Niektoré deti sa báli, chytali nás za ruky. Pri poze-
raní rozprávky v televízore sa zvyčajne vrtia. Tu ich pohltil dej 
príbehu. 

www.sme.sk 23.06.2013  
pomocná evidencia 430/1/2013 
 
Dňa 2. júla 2013 sa uskutočnila v Galérii a kaviarni Vážka 

vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového Mesta 
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n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“. Vzletné motívy sú od-
ľahčením reality, ktoré hľadajú aj odpoveď.  

Rado Jarábek rád tvorí hravé detské motívy. Sám hovorí, že 
má rád detský svet, ktorý funguje v pestrých farbách. Preto 
tvorí radostné obrázky, ktorými chce zobudiť deti, čo sú v nás. 
Má rád, keď sa ľudia na jeho obrázkoch usmievajú, pre mňa je 
to veľmi motivačné.  

Čo znamená pomeno-
vanie výstavy „PoPoTo-
Pe“? Áno, to je tá myš-
lienka, čo sa mi páči. 
Mám pocit, že tento svet 
sa niekam rúti, všetci sme 
„very busy“, nemáme sa 
čas radovať ani tešiť. Pre-
to si myslím, že musí 

prísť potopa a potom bude opäť svet iný. Budeme sa znova 
voziť na bicykloch, dávať si kvety a tešiť sa z toho, čo máme. 
Podľa mňa mnohí ľudia túžia po zmene.  

Moja tvorba je pre mňa takým odreagovaním sa od môjho 
zamestnania. Prídem domov, vypnem a tvorím. Tvorbe sa ve-
nujem už desať rokov, maľujem občas aj na plátno, ale drevo 
mi asi najviac učarovalo. Veľmi sa mi páči, keď sú moje ob-
rázky triptychy. Keďže sú zatváracie, je v nich cítiť prekvape-
nie. Obrázky sú zabaliteľné, dajú sa odniesť pod pazuchou a 
potom znova rozbaliť. Milujem ten moment, keď niekto otvorí 
moje diela a ostane prekvapený a nadšený. Také to „wau“ 
mám veľmi rád. Tvorím zo všetkého, čo príde, čo ma napadne. 
Rád mám vodu, stromy, kopce a mix všetkého. Drevo kupu-
jem v obchode, ale opracovávam ho potom sám. Ja som kutil, 
rád si vyrábam aj doplnky. Vždy sa teším, keď opracovávam 
drevo. Namorím ho a človek vidí za hodinu výsledok. Je to 
veľmi činorodé, kde vidieť výsledok.  

zľava – Ivan Motyčka, Rado Jarábek 
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Na otázku, kto ho inšpiroval k tvorbe, povedal dedo Dionýz 
Chajma. Je to dedo mojej manželky. Ja som si ho osvojil a on 
my kúpil prvé farby. Pred dvomi rokmi sme vystavovali ešte 
spoločne. Keď som bol dieťa, tak som kreslil stále. V prostre-
dí, kde som žil, tak tam chlapi nekreslia, ale chodia na pivo a 
sú policajti. Keď som sa oženil, tak mi náš dedo Dino mi uká-
zal tento svet a vtiahol ma doň.  

www.sme.sk 19.07.2013  
pomocná evidencia 491/1/2013 
 
Necelý týždeň od začiatku ďalšieho ročníka festivalu „Ba-

žant – Pohoda“ dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej 
veži v Trenčíne autorská výstava fotografií Eda Gensereka. 
Na vernisáži sa v nezvyklej pozícii kurátora ocitol známy slo-
venský fotograf  Ctibor Bachratý, keď priblížil vstup Eda 

Gensereka do fotosve-
ta festivalu „Bažant – 
Pohoda“. Prizval som 
ho na festival „Bažant 
- Pohoda“, lebo vede-
nie festivalu ma jemne 
začalo nútiť do kvanti-
ty a nielen do kvality. 
Bolo to vykonané po-
tajomky, o čom orga-

nizátori festivalu ani nevedeli. Oboch fotografov charakterizo-
val Michal Kaščák, že kým Ctibor Bachratý okolo seba šíri 
optimizmus a jeho prítomnosťou bol celý stan „Bažant – Po-
hody, tak Edo Genserek bol nenápadný, o ktorom sme dlho 
nevedeli, že je na Pohode. Gensereka prezradili až fotografie, 
s príchodom ktorého sa zvýšila nielen kvantita záberov 
z festivalu, ale najmä ich kvalita. Edo Genserek je dravým fo-
tografom, ktorý sa výborne orientuje a zachytáva dynamiku 

zľava – C. Bachratý, E. Genserek, M. Kaščák, J. Sedláčková 
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udalostí. Nie je to však len o technickej dokonalosti, ale v jeho 
fotografiách je niečo viac ako len samotná udalosť. Výstava 
„Foto – Pohoda – Festival“ sa stal tak prierezom diania na fes-
tivale pohľadom oficiálneho festivalového fotografa, ktorý 
nimi chce vyjadriť svoje pocity, prostredníctvom ktorých chce 
v ľuďoch vyvolávať radosť. Na výstave ponúkol autor Edo 
Geneserek návštevníkom 36 veľkoformátových fotografií 
s rozmermi 50 x 70 cm. Edo Genserek vyjadril svoje poznám-
ky k výberu vystavených fotografií, že „sa mu veľmi ťažko 
rozhodovalo, ktoré fotografie ponúknuť výstave. Snažil som 
sa komplexne pokryť atmosféru, hudobnú produkciu, ale aj 
ostatné aktivity, ktoré sa na festivale uskutočňovali.“ 

Na záver svojho vystúpenia pozval všetkých účastníkov 
výstavy, aby sa prišli pozrieť na festival „Bažant – Pohoda“. 

Pardon – inzertný a informačný týždenník 06.07.2013 
pomocná evidencia 434/1/2013 
 
Dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome 

v Trenčíne vernisáž výstavy akademického maliara Blažeja 
Mikuša a akademického sochára Mareka Žitňana. 

Po úvodnom slove 
riaditeľky Trenčianske-
ho múzea Kataríny Ba-
bičovej, ktorá privítala 
návštevníkov a vystavu-
júcich umelcov sa k prí-
tomným prihovoril ku-
rátor výstavy doc. 
PhDr. Ľubomír Podu-

šel, CSc., ktorý zoznámil s tvorbou oboch umelcov. Akade-
mický maliar Blažej Mikuš je absolventom oddelenia kraji-
nárskeho a figurálneho maliarstva u prof. Jána Želibského 
a doc. Františka Stoklasa Vysokej školy výtvarných umení 

zľava – K. Babičová, Ľ. Podušel, M. Žitňan, B. Mikušs 
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v Bratislave. Má za sebou veľa autorských a kolektívnych vý-
stav doma a v zahraničí. Akademický sochár Marek Žitňan je 
absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bra-
tislave u prof. Ladislava Korkoša. Potom študoval na Vysokej 
škole výtvarných umení u prof. Ladislava Snopeka a prof.                
V. Kautmana. Venuje sa tvorbe mestského a parkového dizaj-
nu, voľnej a komornej plastike. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 432/1/2013, 433/1/2013 
 
Výstavné priestory „Art Synagóga“ v Trenčíne boli mies-

tom vernisáže výstavy „Misia“ dňa 4. júla 2013, ktorá bola 
výsledkom práce neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slo-
venska vo vyhlásenej súťaži tematicky zameranej na 1150. vý-

ročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
územie Veľkej Moravy. 

Začiatok vernisáže patril vystúpeniu 
skupiny spevákov z gréckokatolíckej 
cirkvi v Trenčíne pod vedením otca 
Cingeľa a privítaním hostí a výtvarní-
kov, ktorí sa na súťaži zúčastnili mode-
rátorkou Evou Mišovičovou. Všetkých 
prítomných pozdravil predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Za od-
bornú porotu vystúpil jej člen Ing. Jo-

zef Vydrnák, ktorý okrem iného konštatoval, že zúčastnení 
výtvarníci použili vo svojich dielach všetky povolené techniky 
v kresbe, grafike, maľbe, úžitkovej tvorbe a v prácach inter-
mediálneho charakteru. Kresba ceruzou, ako základnej vý-
tvarnej disciplíny bola veľmi zvládnutá v prácach Jána Bala-
ja, ale aj v intímnej výpovedi Janka Lojekovej. Najbohatšie 
zastúpenou technikou bola maľba. V tejto klasickej disciplíne 

Erteľlová- Dedičstvo 
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možno zhodnotiť ako najlepšie zvládnuté prác „Oltárny obraz“ 
Dany Erteľovej, triptych Petra Hargaša, alebo obraz Jána 
Gálla „Patróni Európy“ a figurálnu nehu obraze Veroniky 
Mikovej. Zaujali práce aj v alternatívnych technikách, 
z ktorých treba spomenúť koláže Matúša Szeghö, Štefana 
Packa, kombinované techniky Františka Tótha, batika Mi-
chaely Surgentovej, osobitá práca Janky Lojekovej s pou-
žitím silikónu. Toto platí aj o sérii kaligrafických textov 
a keramickej plastike Lýdie Ivaňovej. 

Po tomto hodnotení súťaže Ing. Jozefom Vydrnákom boli 
vyhlásené najlepšie práce 
v dvoch kategóriách takto: 
A) kategória autorov od 15 do 

30 rokov 
- Janka Lojeková, Trenčín 
- Veronika Miková, Ilava 
- Michaela Surgentová, 

Humenné 
Cena riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska 
Ján Gáll, Rozhanovce 
Cena primátora Mesta Trenčín 
Matúš Szeghö, Prievidza 

B) kategória autorov nad 30 rokov 
Ján Balaj, Mníchova Lehota 
Cena predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Dana Erteľová, Trenčín 
Cena predsedu poroty 
Lýdia Ivaňová, Trenčín 
Čestné uznanie 
Štefan Packa, Liptovský Mikuláš 
František Tóth, Šaľa 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 438/1/2013 

Cenu primátora Mesta Trenčín prevzal Matúš Szeghö 
z rúk Mgr. Hany Gallovej 
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Úplný záver festivalu „Bažant Pohoda“ prišiel v  nedeľu 
14. júla 2013 o 16,00 hod. v centre Trenčína, na zaplnenom 
Mierovom námestí, kde sa uskutočnil divoký a veselý koncert 
15-člennej kanadskej skupiny z festivalu „Bažant Pohoda“ 
„Lemon Bucket Orkestra“. Pred koncertom sa k návštev-

níkom koncertu prihovoril primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček. V prí-
hovore konštatoval, že podujatím „Bažant 
Pohoda“ za sedemnásť rokov jeho trvania, 
sa Trenčín stal jedným zo štyroch miest na 

svete, ktoré si zásluhou svojej dramaturgie dostal do čela po-
pulárnosti hudobných festivalov. 
Úvod koncertu bol netradičný, 
keď skupina sa rozdelila do 
dvoch častí. Jedna časť hrala na 
mestskej veži a druhá časť v am-
fiteátri na Mierovom námestí 
a potom sa spojili do jedného 
celku v amfiteátri na Mierovom námestí a spríjemnili svojím 
hodinovým koncertom nedeľné popoludnie. 

Kanadskú skupinu „The Lemon Bucket Orkestra“ objavili 
organizátori Bažant Pohody na festivale „Taksirat“ v mace-

dónskom Skopje. 
Každý ich koncert je 
výnimočným hudob-
ným zážitkom a ne-
bolo tomu inak aj v 
Trenčíne. Hrali skve-
lý mix divokých hu-
dobných štýlov od 
balkánu po klezmer, 
išla z nich energia, 

ako keby sa spojili Gogol Bordello a Boban Markovič Orkes-
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tar.  The Lemon Bucket Orkestra sami o sebe hovoria ako 
o skupine Balkan – Klezmer – Gypsy – Punk – Super - Party“. 
Aj keď na hudobnej scéne pôsobia len necelé tri roky, majú za 
sebou množstvo vypredaných koncertov a skvelé ohlasy hu-
dobných kritikov. Kapela hrá v zložení pätnástich členov, kto-
rí hrajú na rôznych nástrojoch – používajú gitary, husle, har-
moniku, trúbku, saxofón, klarinet, trombón, lesný roh, tradič-
nú ukrajinskú píšťalu sopilku, perkusie, bubny darbuky či 
tamburínu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 455/1/2013, 457/1/2013 
 
V bratislavskom kníhkupectve Martinus 16. júla 2013 bol 

pokrstený slovensky debut Marty Gergelyovej románom 
„Most nad riekou Liffey“.  

Recenziu na obálku napísala spisovateľka Daniela Kapita-
nová, krstnou mamou bola riaditeľka Miestnej knižnice Petr-
žalka Katarina Bergerová a podujatie moderoval bol redak-
tor Slovenského rozhlasu Martin Jurčo. 

Marta Gergelyová konštatovala pri tejto príležitosti, že bola  
v kontakte s Verejnou knižnicou Michala Resetku v Trenčíne, 
kde sa mala uskutočniť beseda s čitateľmi, ale pre obmedzenie 
pobytu na Slovensku som toto stretnutie musela zrušiť.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 534/1/2013 
 
Diela vystavujúceho Marcela Kubínskeho si dňa 19. júla 

2013 mohli príležitostní návštevníci pozrieť 
v mestskej veži v Trenčíne. Výstava bola 
určená predovšetkým deťom, lebo autor sa 
sústreďuje na tvorbu drobných dielok, 
zväčša znázorňujúcich postavičky z rozprá-
vok a dáva im život, keď pomocou motú-

Marcel Kubínsky 
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zov možno pohybovať s ich  rukami i nohami. Sú to viacme-
nej dvojrozmerné výtvarné dielka, ktoré umelec najprv si zho-
toví z dreva a potom im dáva farebnú nadstavbu. Je výtvarní-
kom  amatérom.  

Dozvedeli sme, že sa narodil 
dňa 4. júla 1969 v Poprade - 
Spišskej Sobote. Výtvarne sa 
začal prejavovať už počas náv-
števy základnej školy, kde mu 
za realizáciu výtvarného  „do-
tvorenia“ učebnice dejepisu 
hrozila dvojka zo správania. 
Základnú umeleckú školu za 
neho absolvovali jeho dve sestry. Študoval na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas desaťroč-
ného pobytu v Bratislave pomáhal výtvarníkovi Ferovi Liptá-
kovi pri stvárnení rôznych  interiérov.  

V súčasnosti pracuje v Súkromnom centre špeciálno – pe-
dagogického poradenstva Vysoké Tatry, kde je špeciálny pe-
dagóg. Okrem toho sa realizuje ako horský sprievodca 

a dobrovoľný horský záchranár. Vo 
voľnom čase vyrezáva a maľuje po-
hyblivých panákov a obrázky, ktoré 
si mohli návštevníci na tejto výstave 

potrieť. Jeho tvorbu sa mohli náv-
števníci zoznámiť predovšetkým v mestách v regióne Vyso-
kých Tatier – Poprad, Levoča, Vysoké Tatry, Levoča, Kežma-
rok, ale v 2008 vystavoval v Paríži na vianočnej výstave „Les 
enfants du Danube“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 493/1/2013 
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Dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 
Skalky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-literárneho 
sympózia „Ora Et Ars“. Výtvarníci, literáti a hudobní umelci 
prišli načerpať inšpirá-
ciu pre svoju tvorbu. 
Vernisáž splnila svoje 
poslanie, lebo sa stala 
povzbudením pre všet-
kých návštevníkov, kto-
rí prišli nájsť niečo ti-
ché, odlišné od bežného 
života. Najlepšie vysti-
hol odkaz pustovníkov svätých Ondreja a Benedikta benedik-
tínsky mních z nemeckého Münsterschwarzachu páter Anselm 
Grün, keď povedal, že „Skalka sa stala miestom, kde pustov-
níci sv. Andrej a sv. Benedikt žili utiahnutým životom, aby sa 
v tichosti otvorili Bohu a dali tak príležitosť zamyslieť sa nad 
tichom a mlčaním. Ticho existuje nezávisle od nás. Sotva 
vstúpime na toto miesto obklopí nás ticho. Nie je to len ticho 
krajiny, ale aj ticho vytvorené obidvomi pustovníkmi. Je lieči-

vé a môžeme sa doň 
ponoriť. A zatiaľ, či 
si užívame ticho 
okolo nás, prichá-
dzame k miestu, 
keď sa stretneme 
s vnútorným prie-
storom ticha, ktoré 
je v každom z nás. 
Práve Skalka nás 

pozýva odkrývať naše vnútorné miesto ticha. Sväté je to, čo sa 
vzdialilo svetu. Najvnútornejší priestor v nás, miesto ticha, sa 
vzdialilo nielen hluku sveta, ale aj jeho nárokom 

gréckokatolícky katedrálny miešaný spevácky zbor  Kyrillomethodeon 
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a očakávaniam. Tam sa môžeme nadýchnuť, tam sme úplne 
sami so sebou. A to je liečivá skúsenosť, ktorú v našom ruš-
nejšom svete potrebujeme.“ 

Organizátori slávnostnej vernisáže diel „Ora Et Ars“ pri-
pravili pre návštevníkov v malebnom prostredí prírody nezvy-
čajný zážitok, aby pre svoje bolesti a radosti vyprosili silu na 
prekonanie. Už 
úvodnú slávnostnú 
atmosféru navodil 
gréckokatolícky kat-
edrálny miešaný spe-
vácky zbor  Kyril-
lomethodeon  z Bra-
tislavy skladbami 
v staroslovenčine, na 
ktorý naviazalo vy-
stúpenie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, ktorý zvýraznil význam misie 
solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy, ktorú ďalej roz-
víjali sv. Andrej-Svorad a sv. Benedikt v kláštore na Veľkej 
Skalke a potom vystúpenie primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-
charda Rybníčka, ktorý sa vyznal z toho, ako na neho pôsobí 

návšteva benediktínskeho 
kláštora – „Mám pocit, ako-
by z každodenného života 
plného stresu, rôznych prob-
lémov a napätia som prišiel 
do krajiny pokoja, vnútornej 
radosti a lásky. Miesto, ktoré 
bolo v minulosti zabudnuté, 

začalo aj vďaka sympóziu „Ora Et Ars“ ožívať a odkrývať 
nám svoju rokmi ukrývanú nevídanú príťažlivosť.  
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Tohoročný 6. ročník „Ora Et Ars“ zhodnotil v neprí-
tomnosti kurátora PhDr. Mariána Kvasničku garant skupiny 
kurátorov Ing. Jozef Vydrnák. Konštatoval, že sympózia sa 
zúčastnilo 12 výtvarných umelcov z piatich krajín, 5 spisova-
teľov, zväčša básnikov a jeden hudobný skladateľ. Vo výtvar-
nej sekcii boli evidované tri významové a výrazné okruhy. 
Viac ako po iné roky pribudli abstraktné, znakové 
a symbolicko-metaforické koncepty, ktoré oveľa lepšie než 
konvenčný realizmus korešpondujú s jedinečnosťou duchov-
ného miesta – P. Rusko, J. Uhel, O. Štěpánek a S. Lubina. 
Druhú oblasť za-
stupujú autori, kto-
rí sa inšpirovali 
magickou urbanis-
tikou, ruinami a ar-
chitektúrou miesta 
a v tomto zmysle 
slova tvoria voľne 
modifikovaný žá-
ner, tzv. veduty, 
teda akejsi výtvarnej pohľadnice, ktorá môže mať viac doku-
mentárnu podobu – J. Brúna, alebo výtvarne emancipovanej-
šiu podobu – L. Lonovics, P. Baroňová, I. Cvacho. Tretia sku-
pina prác sa vyznačuje esteticky, existenciálne či spirituálne 
vypätou figuráciou. Tu sa objavujú témy biblické, anjelské, 
mariánske, kristologické, legendové od piktoriálnej znakovej 
štylizácie – E. Molski cez metafyzický realizmus 
a misticizmus – M.J. Rivera až po staromajstrovský expresív-
ny historizmus – V. Zábel. A konečne Jozef Vydrnák predsta-
vuje vzácnu syntézu medzi kresbou, harmonizujúcou maľbou 
a písmom, ktoré nemá len orna-mentálnu povahu. 

V literárnej sekcii sa ako básnici predstavili autori narodení 
v druhej polovici 50. rokov minulého storočia, ktorí empírii 

Simona Martausová 
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totalitného režimu nestratili senzibilitu na duchovné, medzi-
ľudské, vzťahové, mestské a rurálne témy, nevynímajúc obdiv 
k prírode a zmysel pre sacrum – R. Jurolek, J. Kuniak, E.J. 
Groch a D. Havier. Hagiografickým rozprávačstvom sa vy-
značujú pustovnícke prózy R. Dobiáša. V hudobno-literárnej 
sekcii sa výborne etabloval V. Dufek SJ, ktorý počas sym-
pózia zložil na texty D. Heviera nábožensky a múzicky silné 
piesne. 

Autorov literárnej sekcie predstavil jej garant spisovateľ 
Rudolf Dobiáš. 

Potom predstúpili pred auditóriom na sympóziu zúčastnení 
autori a dokladovali svojím vyjadrením svoje pocity, ako na 

ich tvorbu za-
pôsobilo toto 

neobyčajné 
miesto. 

Záver sláv-
nostnej verni-
sáže vyšiel or-

ganizátorom 
veľmi dobre, 
keď do prog-
ramu zara-dili 

vystúpenie mladej gospelovej speváčky Simony Martauso-
vej, ktorá svojimi precítenými skladbami a textami priniesla 
niečo nové, keď povzniesla toto starobylé miesto, za čo si vy-
slúžila dlhý potlesk. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 493/1/2013 

 
Od polovice júla 2013 môžu čitateľom Verejnej knižnice 

Michala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na Jasel-



277 
 

skej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otváracích hodín 
knižnice službu zabezpečí špeciálne zariadenie – bibliobox. 

Novinka je umiestnená vonku pred pracoviskom na Jasel-
skej ulici. Náklady na zefektívnenie služieb čitateľskej verej-
nosti formou biblioboxu predstavujú 4.940 eúr. Väčšinu fi-
nančných prostriedkov sa knižnici podarilo získať prostredníc-
tvom projektu v rámci Dotačného systému Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky. Povinnú 5 % spoluúčasť uhradil 
zriaďovateľ – Trenčiansky samosprávny kraj.  

Inštalovanie biblioboxu pre budovou 
knižnice treba charakterizovať ako ús-
tretovosť čitateľom a umožniť im vrá-
tenie požičaných kníh z oddelení na Ja-
selskej ulici mimo otváracích hodín 
alebo v prípadoch, keď sú priestory z 
technických príčin zatvorené. Knihy 
stačí vhodiť do vyznačeného otvoru a 
ich odpis sa vykoná v nasledujúci pra-
covný deň. Od inštalácie biblioboxu 
zároveň očakáva zvýšenie cirkulácie 
požičiavaných dokumentov, ako aj ne-
násilnú reklamu v podobe zaujímavého 

doplnku exteriéru budovy.  
Pre úplnosť informácie treba dodať, že na Slovensku je v 

súčasnosti osadených pätnásť biblioboxov. Do konca roka by 
malo pribudnúť ešte ďalších osem. Biblioboxy vyrába brati-
slavská firma LSE Integration. Prvý bibliobox na území Slo-
venska si v roku 2008 zakúpila Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici. Počet takto vrátených kníh sa tam počas pr-
vých 36 mesiacov strojnásobil. Zariadenie nevyžaduje náročnú 
obsluhu a vďaka dôvtipnej konštrukcii je prakticky bezúdrž-
bové, čím odpadajú výdavky spojené s jeho prevádzkou. Vrá-
tené dokumenty sú vnútri ako v bavlnke. Dopadajú do vozíka 
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s posuvným dnom, ktoré tvorí mäkká, elastická podložka. 
Priestor na vhadzovanie je vybavený mechanizmom znemož-
ňujúcim vliatie tekutín priamo na knihy, prípadne vhodenie 
drobných predmetov. Bibliobox je upevnený k zemi a zámok 
hlavných dverí chráni rozperný mechanizmus, ktorý zabraňuje 
ich vypáčeniu. 

 Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne pri výbere grafickej úpravy 
vsadila na predvolenú ponuku v súla-
de s farbou fasády vlastnej budovy. Za 
sedem rokov ich užívania neboli za-
znamenané žiadne negatívne skúse-
nosti zo Slovenska ani z Českej repub-
liky. Navyše, priestor je monitorovaný 
kamerovým systémom. Problém môže 
nastať, keď budú čitatelia tvrdiť, že knihy vrátili cez biblio-
box, hoci ich tam nevhodili. Ak biblioboxu čitateľ nedôveruje, 
môže vrátiť knihy klasickým spôsobom cez výpožičný pult. 
To znamená, že nikto ho nenúti vracať knihy cez bibliobox. 
Knižnica sa tak vyhne možným problémom s konfliktnými 
používateľmi. 

www.vkmrtn 23.07.2013 
pomocná evidencia 507/1/2013 
 

     Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie „Preßburger 
Klezmer Band“ svojím koncertom 
dňa 23. júla 2013 s lídrom najzná-
mejšej klezmerovej skupiny na svete 
Lorinom Sklambergom z USA  
v Trenčíne, členom slávnych „The 
Klezmatics“ a držiteľom ocenenia 
„Grammy“ vystupovalo v rámci 
Kultúrneho leta v amfiteátri Tren-
čianskeho hradu.  
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Preßburger Klezmer Band  inšpirovaný emotívnou a taneč-
nou hudbou zo strednej a východnej Európy, známou 
ako klezmer, trenčianskym divákom namiešalo ener-gický hu-
dobný „kokteil“ zložený zo židovskej, balkánskej a orientálnej 
hudby, ako aj zo slovenského a cigánskeho folklóru – to všet-
ko s originálnou esenciou súčasných moderných štýlov, ako 
jazz, rock, reggae a latino.   

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 489/1/2013 
 
Historický sprievod mestom Trenčín otvoril v pondelok 

o 18,00 h dňa 29. júla 2013 na Mierovom námestí v Trenčíne 
už 8. ročník „Trenčianskych 
historických slávností“, v kto-
rom ožila rozprávka o boji dobra 
a zla v príbehu o troch bratoch a 
drakovi.. Stred Mierového ná-
mestia bolo kolbisko vysypané 
s 90 tonami piesku. Spolu s člen-
mi skupiny Wagus sa v programe 
predstavili rytieri na koňoch zo 
skupiny „Normani“ z Trenčína 

a skupina „Memento Mori“ z Uherského Ostrohu. Slávnostné-
ho otvorenia „Trenčianskych historických slávností“ sa zú-
častnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH a primátor mesta Trenčín Mgr. Ri-
chard Rybníček.  

Hlavný program sa začal o 17 h histo-
rickým sprievodom, po ktorom sa začal 
odvíjať pred očami hostí a návštevníkov 
päťdielny rozprávkový príbeh, plný šer-
mu, rytierskych súbojov, divadla a pyro-
technických efektov. Od pondelka do 
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piatka 2. augusta 2013 súčasťou slávností remeselný jarmok s 
ukážkami remesiel a od utorka do štvrtka na Mierovom ná-
mestí súťažili deti i dospelí o vstupenky na víkendové 
„Trenčianske hradné slávnosti“. Výnimkou bola streda, kedy 
sa dej posunul k dobytiu dračej jaskyne. V tento deň sa stretli 
návštevníci s drakom v životnej veľkosti a množstvom pyro-
technických efektov.  

www.tsk.sk 31.07.2013 
pomocná evidencia 442/1/2013, 532/1/2013 
foto: Pavol Karell 
 
Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja 

stali sa dňa 2. augusta 2013 prehliadkou diel troch tren-
čianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. Jozefa Švik-
ruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príležitosti ich životných 
jubileí. 

Vernisáž sa začala interpretáciou hudobných skladieb uči-
teľov Základnej ume-
leckej školy K. Pádivé-
ho v Trenčíne  Mgr. 
art. Samuelom Bánov-
com a Ludvíkom Sou-
kupom. Podujatie mo-
derovala Mgr. Janka 
Masárová, ktorá v úvo-
de privítala predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a požia-
dala o pár slov. Ten zablahoželal výtvar-
níkom k ich životnému jubileu a zároveň 
poďakoval, že i oni pomohli svojimi die-
lami vylepšiť obraz tejto administratívnej 
budovy.  
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Potom slovne predstavili svoju tvorbu vystavujúci jubilanti. 
Mgr. Jozef Švikruha pozdravil všetkých svojich priaznivcov, 
priateľov a žiakov a poďakoval im, že v tomto horúcom počasí 
vážili svoju cestu na vernisáž výstavy. Treba dodať, že zákla-
dom jeho tvorby je reálna krajina. Na svojich potulkách po 
Slovensku, najmä rázovitých oblastiach Považia, Liptova 
a Oravy nachádza motívy, ktoré sa pomaly vytrácajú ako ba-
ladické a typické prvky slovenskej krajiny. Vrchárske lúky, 
pod-horské osady, dvory samôt, 
osamelé stromy, kopy sena, to oni 
vytvárajú oázu pokoja v celkovej 
harmonickej kompozícii. Iným 
žánrom jeho umeleckej činnosti 
sú zátišia. V porovnaní s krajinou 
sú takmer bez štylizácie, v ktorej 
sa zameriava na vecnosť usporia-
dania predmetov, u ktorých prís-
ne dodržiava farebnosť. Výstava 
jeho diel predstavuje najdôležitejšie a najaktuálnejšie diela 
z jeho tvorby.  

Jozef Syrový, o ktorého tvorbe napísal Ing. Jozef Tluka, že 
je v nej poézia a radosť zakliata do kovu. Jeho veľmi osobite 
spracované objekty, ktoré prinášajú prekvapujúce, ale vždy 
poetické kombinácie, keď dáva predmetom, ktoré boli niekde 

vyhodené ako nepotrebné, nový život. Spoji-
la u neho remesel-
ná zručnosť ná-
strojára s citom 
pre materiál 
a hravosťou pre 

objavovanie netušených súvislostí. 
Od hľadania materiálu na tepané ob-
razy bol len krok k objaveniu det-

Mgr. Jozef Švikruha – Na kopci 

Jozef Syrový - Ryba 
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ských skladačiek, ktoré pod čarovnou lampou do seba zázrač-
ne zapadajú, aby ho priviedli k novému dielu. Nepotrebné veci 
vyhodené na šrotovisku sú pre neho veci, ktoré sa dajú estetic-
ky zhodnotiť. Jeho tvorba je niečo neobyčajného, keď zo sta-
rej žehličky vytvorí parník, alebo vytvára podivné bytosti, ale-
bo celý plechový zverinec. Jozef Syrový patrí k ľuďom, ktorí 
vedia dávať všetkým radosť zo svojej tvorby. 

Ing. Vojtech Tichý patrí medzi umelcov, ktorým učarovala 
fotografia už od detstva. Vážnejšie sa začal 
fotografovaniu venovať v roku 1980, kedy 
založil fotoskupinu Kontakt, ktorá splynula 
do fotoskupiny Méta. Vo svojich fotogra-
fiách sa snaží zachytiť súvislosti a intimitu 
vzťahov v krajine 
a vo svojom najbliž-

šom okolí. Vyhýba sa módnym trendom 
vo fotografovaní. V posledných rokoch 
zaznamenáva krásnu časť prírody Špa-
nej doliny, ktorá sa stala po Trenčíne 
pre jeho srdcu najdrahšia. Tomuto prí-
ťažlivému kútiku slovenskej prírody na 
tejto výstave je venovaný súbor fotogra-
fií „Vyznanie Španej doline“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 542/1/2013  
 
Dňa 3. augusta 2013 si občania Kubry pripomenuli 80. vý-

ročie svojho vzniku Folklórného súboru „Kubra“ najprv 
slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole celebrovanú 
miestnym farárom Jánom Vicianom, potom sprievodom od 
kostola do kultúrneho strediska, ktorý tvorili muzikanti a čle-
novia Folklórnej skupiny „Kubra“, občania a verejným zhro-
maždením na voľnom priestore za Kultúrnym strediskom 

Ing. Vojtech Tichý - Kopanice 
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v Kubre, kde sa uskutočnilo odovzdanie ocenenia Folklórne-
mu súboru „Kubra“ za folklorizmus a etnografiu členmi Pre-
zídia Európskej únie umenia, kultúrny program vyplnený vy-
stúpením Folklórneho súboru „Kopaničiar“ zo Starého Hro-
zenkova a Folklórneho súboru „Kubra“, ktoré bolo zavŕšené 
voľnou zábavou. 

Podujatie moderovala Jarka Kohútová, ktorá privítala ju-
bilujúci folklórny súbor a vzácnych hostí – vedúcu odboru 
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šaj-
bidorovú, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníč-
ka, prezidenta Petra Vašíčka Európskej únie umenia a vice-
prezidentov Európskej únie umenia Bernarda Lojza Marte-

na a Bohumila Eichlera 
a nového farára Jána Vi-
ciana. Ako prvý vystúpil 
primátor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček, 
ktorý predniesol sláv-
nostný príhovor, v kto-
rom na začiatku konšta-
toval, že „osemdesiat ro-

kov je dlhá doba, ktorej životnosť vždy overí kvalita. A vy 
členovia súboru túto denne potvrdzujete, ktorou robíte radosť 
Kubre, mestu Trenčín, sebe 
a celému Slovensku. Tých 
osemdesiat rokov Folklór-
neho súboru Kubran vyús-
tilo do získania „Ceny Eu-
rópskej únie umenia“. 
Treba i z tohto miesta po-
ďakovať Európskej únii za 
tento prejav uznania a sa-
motnému Folklórnemu sú-
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boru za úžasnú reklamu Kubry a Trenčína veľmi pekne ďaku-
jem. Dnes svojou činnosťou potvrdzujete to, čo tvorí históriu 
mesta, že sú to ľudia, zanietení jednotlivci a skupiny.  

Folklórny súbor „Kubran“ predstavil jeho člen Stanislav 
Liška. V roku 1933 otvorili sa srdcia Kubranov slovám uči-
teľky Štefánie Hajdukovej, zažiarilo v našej obci slnko. Nieže 

by nás predtým halila 
tma, veď jas dychovky 
nás osvecoval už od roku 
1888.  Duch divadla pre-
žaroval od roku 1919. Ale 
až tento pamätný rok sme 
sa akoby znova zrodili 
a rozvili do nevšednej 
krásy. Čo ovplyvnilo uči-

teľku Štefániu Hajdukovú keď sa v roku 1931 sa dostala za 
učiteľku do obce Kubra pri Trenčíne. Napísala, že obyvatelia 
žili podľa starej tradície svojich predkov. Taká svadba 
u Harárov s chýrnymi muzikantmi pod vedením Jána Ševčíka 
bola sviatkom celej dediny. Mladucha, mladý zať, družičky, 
družbovia, starý svat, krstné matky, to bolo všetko oblečené 
v tom najkrajšom odeve s prekrásnymi vý-
šivkami. Bola to krása nevídaná. K tomu 
tie krásne spevy a zvyky, to bolo všetko 
ako v rozprávke. Z tohto ľudového bohat-
stva ľudovej klenotnice zatúžila som vy-
tvoriť skupinu, ktorá by reprezentovala ce-
lú obec a bola by pýchou Slovenska. Po 
namáhavej práci sa to podarilo vytvoriť 
skupinu v roku 1933, ktorá mala 70 čle-
nov. Nácvik skupiny sa konal vo štvrtok a v sobotu niekedy až 
do jednej hodiny po polnoci. Tetky ukazovali tance s takou 
bystrosťou, že ťažko bolo mladým ich napodobniť. Chuť bola 

Folklórny súbor Kubra predstavil Stanislav Liška 
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i odvaha. Dňa 21. mája 1934 bola v obci posviacka zvonov 
a z tejto príležitosti aj prvé vystúpenie. Slávnosť sa vydarila 
a celá obec mala z toho veľkú radosť. Rozletel sa o nás chýr. 
Vystupovali sme vo Valašskom Mezeřičí, v Trenčianskych 
Tepliciach, v Martine, vo Frýdku – Místku a aj päťdesiat - 
členný detský súbor v Prahe. Boli to krásne časy. Toľko 
v skratke z poznámok p. učiteľky.  

Hoci v rokoch vojnových či pohnutých päťdesiatych vatra 
zhasla, ale sta-
čilo dúchnuť 
do pahreby 
a na národopis-
ných slávnos-
tiach v Strážni-
ci v roku 1946 
slávila skupina 
veľký úspe-
choch. Noviny 
o tom napísali 
– „Kubrania svojimi originálnymi zvykmi už nejeden raz udi-
vili divákov, a preto neprekvapilo, že z tridsiatich národopis-
ných skupín vyhrali prvé miesto. Známy etnograf dr. Ján Hú-
sok o tom povedal – „Svojrázna krojovaná skupina z Veľkej 
Kubry dobila svojimi zvykovými výjavmi víťazstvo nad va-
lašskými skupinami 
preto, že u Kubrancov 
je to nielen naučená 
vec, ale tí ľudia to ma-
jú v sebe. Keďže u va-
lachov to boli obnove-
né zvyky, ktorým chý-
bal vnútorný vzťah 
a podklad.“ 
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O veľkom umení Kubranov sa zmienil aj MUDr. Konštan-
tín Čársky v článku „Osvetový ústav kriesi“ napísal . „Videl 
som krásu, tanec, počul spev a hudbu v Krakovanoch, publiku 
aj mne učarovali dve dievčence z Kubry pri Trenčíne. Okúzlili 
nás krásou, vášnivým a nevinným temperamentom, tancovali 
ako diablice, úspech nežali ako kráľovné krásy, ani erotikou 
v pohyboch ako daktoré profesionálne baletky. Ich svojrázny 
výkon umocňoval tradičný kroj. V umeleckom stvárnení nám 
ukázali ako Bedřich Smetana Čechom v „Predanej neveste“, 
čo je naše, čo je nám slovenské, čo nemá vymrieť ani byť na-
hradené cudzím. Kubrania presvedčili našu mládež, že jej túž-
ba po speve a práci sa nesmie strhnúť cudzími. Na záver vy-
stúpenia pochovávali basu. Išlo o umelecky prednesenú paró-
diu aké zriedka vídame na profesionálnych scénach.“ 

Od roku 1981 je súčasťou súboru ženská spevácka skupina, 
ktorá každý piatok vo večerných hodinách sa schádza 
v kultúrnom stredisku a rozdúchavajú plamienok, aby folklór 
v obci nevyhasol. Zásluhou vedúcej súboru Janky Liškovej 
organizačnej vedúcej Tinky Brezanovej znejú ďurské piesne 
spod hájika 
a na prie-
stranstve 
pred kosto-
lom sa pre-
skakujú ján-
ske ohne zo 
slamy, neza-
búda sa na 
čepčenie 
mladuchy, fašiangovú muziku s pochovávaním basy, alebo 
májové spevy pod postaveným májom. Za všetky tieto aktivity 
Folklórneho súboru „Kubran“ po zásluhe ocenilo prezídium 
Európskeho umenia jeho prínos na zachovaní kultúrneho de-
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dičstva pre ďalšie generácie. Záverom Stanislav Liška konšta-
toval, že súbor predstavuje požehnanie krásou krojov, hudbou, 
spevom a tancov. Osemdesiat rokov prinášame ako plodonos-
ný vinič ušľachtilé víno pre osvieženie srdca a s pokolenia na 
pokolenie prebúdzané tie najvzácnejšie city. Nech je prejavom 

našej vďačnosti úcty všet-
kým, ktorí v tomto mlyne 
nezištne mleli a melú čistú 
múku na chlieb dobra, krá-
sy a života. Máme byť na 
čo hrdí. Máme na čom sta-
vať. Chráňme si náš zlatý 
fond, túto radosť slovan-
skej duše. Buďme naďalej 
svetlom i cestou, ktorá 
i budúcim zachová tento 
náš jedinečný dar. 

Po prejave Stanislava Lišku slávnostné fanfáry pozvali zá-
stupcov „Európskej únie umenia“ na pódium, aby odovzdali 
Cenu Folklórnej skupine „Kubran“. Ako prvý zo vzácnych 
hostí si vzal slovo prezident „Európskej únie umenia“ Peter 
Vašíček, ktorý pozdravil všetkých prítomných hostí a občanov 
a priblížil poslanie „Európskej únie umenia“. Táto inštitúcia 
vznikla v roku 1999 so sídlom v Prahe. V roku 2013 budú 
udelené tri ceny a to „Cena za umeleckú a kultúrnu činnosť“, 
„Cena za podporu umenia a kultúry“ a „Cena Leva Nikolaje-
viča Tolstého“. Zo Slovenska v minulosti získali ocenenie 
„Európskej únie umenia“ hokejista Jozef Golonka za jeho ne-
bojácne a teatrálne vystúpenie a ukážky národnej hrdosti pri 
stretnutiach s hokejistami Sovietskeho zväzu v minulom roku 
cenu získalo Mesto Žilina pri príležitosti 700. výročia udelenia 
mestských práv. Dnes chceme za prítomnosti hostí a občanov 
navliecť medzi drahokamy umenia a kultúry perlu na náhrdel-
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ník európskej kultúry a tá perla nesie meno „Folklórny súbor 
Kubra“. V celej histórii Európskej únie umenia je to po prvý-
krát, keď táto sa rozhodla odovzdať „Cenu z oblasti národopi-
su, etnografie a folklorizmu“ Folklórnemu súboru Kubra, 
k čomu im budeme všetci blahoželať. Toto významné ocene-
nie si vynútilo účasť čelných funkcionárov Prezídia Európskej 
únie umenia. Týmto ocenením chceme vyslať jasný signál, eu-
rópska tradičná ľudová kultúra má vysokú hodnotu. Chceme 
vyslať signál  vyznávačom salónnej kultúry, salónneho ume-
nia, ako aj showbiznisu, že oblasť ľudovej kultúry a v tomto 
prípade autentického folklóru má svoje hodnoty, že ľudový 
folklór je plnohodnotným umeleckým prejavom, ktorý opra-
vdivým kultúrnym hodnotám Európy patrí. Zrejme aj vy si 

dávate otázku, prečo práve Folklór-
ny súbor Kubra a nie Lúčnica, ko-
šický železiar? Otázku vysvetlil Pe-
ter Vašíček, jednoduchou odpove-
ďou, keď povedal, že Európu a jej 
kultúru možno prirovnať k pestrej 
lúke, na ktorej vyrastá mnoho kve-
tín. Niektoré sú vidieť hodne vyso-

ko, obdarovávajú nás vôňou, rastú medzi burinou a preč-
nievajú. Jedna z tých najkrajších kvetín rastie uprostred Euró-
py a do diaľky žiari nádhernými farbami. Je to skutočne kveti-
na slovenského národopisu a folklóru. Avšak každý kvet naj-
krajší a najvoňavejší, ten najviditeľnejší sám od seba nevy-
kvitne. K tomu potrebuje stonku, listy, ale predovšetkým ko-
rene. A túto koreňovú sústavu obohacuje i súbor Kubra. Tieto 
korene nie sú vidieť, ale nám sa ich podarilo objaviť, a preto si 
Kubra cenu zaslúži.  

Janka lišková preberá Cenu od Bernarda Lojza Martena 
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Milí priatelia! Prišli sme k vám vysloviť svoje uznanie, že 
za obdobie uplynulých osemdesiat rokov usilovnej práce 
zachovávate a pestujete historický odkaz vašich otcov, praro-
dičov a prapradedov. Chceme vám týmto vyjadriť svoje naše 
uznanie za vašu vytrvalú prácu a mne nezostáva nič iné len 
k udeleniu „Ceny za ume-
leckú a kultúrnu činnosť“ 
úprimne zablahoželať a za-
želať ďalšie desiatky rokov 
v pokračovaní nadšenej 
práci. 

Potom z rúk viceprezi-
denta „Európskej únie ume-
nia“ Bernarda Lojza Mar-
tena prevzala vedúca Folk-
lórneho súboru Kubra vec-
nú cenu Janka Lišková a z rúk prezidenta „Európskej únie 
umenia“ Petra Vašíčka prevzala certifikát, ktorý potvrdzuje, 
že Folklórny súbor Kubra je prvým laureátom, ktorým získava 
túto európsku cenu za folklorizmus a etnografiu.  

Vedúca súboru Folklórneho súboru Kubra Janka Lišková 
poďakovala predstaviteľom „Európskej únie umenia“ za oce-
nenie osemdesiatročnej činnosti súboru a na pamiatku dnešné-
ho slávnostného dňa odovzdala prezidentovi Petrovi Vašíčko-
vi bábiku oblečenú v tradičnom kubranskom kroji. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 551/1/2013 
 
Extrémne horúčavy pritiahli do trenčianskeho letného kú-

paliska rekordný počet ľudí. Za mesiac júl 2013 predstavovali 
tržby letnej plavárne šesťdesiattisíc eúr. Doteraz bolo kúpali-
sko zavreté pre nepriazeň počasia iba dva dni, informovala 
Eva Mišovičová z kancelárie primátora. 

Janka Lišková preberá certifikát ceny od Petra Vašíčka 
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Kapacita letného kúpaliska je približne 2 800 osôb a počas 
extrémnych horúčav bolo plné. Potvrdil sa väčší záujem 
o kúpanie. Kúpalisko síce zažíva úspešnú sezónu, je to však 
ale posledné leto, kedy sa v nej mohli Trenčania okúpať, lebo 
letná plaváreň bude pre modernizáciu železničnej trate asano-
vaná. Ako pred časom informoval primátor Trenčína Mgr. Ri-
chard Rybníček, že budúci rok 2014 zostane krajské mesto bez 
plavárne a v roku 2015 už by mala začať fungovať nová letná 
plaváreň na Ostrove dobudovaním inžinierskych sietí. Tej 
momentálne chýbajú akékoľvek siete. Letné  kúpalisko posta-
vené v roku 1934 bude odovzdané mesto zhotoviteľovi stavby 
začiatkom septembra 2013. 

www.sme.sk 11.08.2013  
pomocná evidencia 555/1/2013 
 
Dňa 6. augusta 2013 sa uskutočnilo v Kaviarni a galérii 

Vážka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich augusto-
vých dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mikuška 
a spisovateľ Rudolf Dobiaš. Stretnutie zrelých umelcov vý-
tvarníka Jána Mikušku a jeho literárneho kolegu Rudolfa Do-

biáša priniesla jedinečné spojenie ume-
nia. Výtvarnú tvorbu lyrickej krajiny vo 
svojich dielach predstavil výtvarník Ján 
Mikuška na vernisáži v Kaviarni a galérií 
Vážka. Niektoré z jeho diel boli aj ilu-
stráciami do najnovšej zbierky básní spi-
sovateľa Rudolfa Dobiaša.  

Výtvarník Ján Mikuška sa venuje 
tvorbe už viac ako štyridsať rokov. Prináša lyriku krajiny, kto-
ré je štylizovaná. „Nie je to krajina od Trenčína po Nové Mes-
to. Je to niečo ako môj súbor poznatkov,“ vysvetlil výtvarník. 
Inšpiráciu získal už počas vysokej školy, kedy navštívil Ora-
vu. Stala sa súčasťou jeho tvorby. V začiatkoch bola krajina 
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viac konkrétnejšia, postupne prešiel do abstraktnej roviny. Te-
raz dokonca aj viac farbí. Kým v mladosti používal tmavšie 
odtiene, tak teraz používa sviežejšie farby i zlatú. 

Kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová opisuje pútavo 
jeho tvorbu slovami: „Jeho tvorba je taká poézia, sen a veľmi 
korešponduje s osobou umelca. Každý kto ho pozná vie, že je 
to taký romantik, ktorý dáva dušu do svojich diel. Jeho tvorba 
je monumentálna.“ Porubänová poukazuje aj na symbolické 
prvky v Mikuškovej tvorbe. Objavujú sa kríže, vtáčie krídla, 
ale i éterické ženské siluety, ktoré vyjadrujú symbiózu v 
umelcovej krajine. Žena v opare, éterická bytosť sa v jeho die-
lach vyskytuje už dlhodobo. 

Inšpiráciu získal Ján Mikuška od výtvarníka Petra Matejku, 
ktorého tvorbu obdivuje dodnes. Nie všetky ženy na jeho ob-
razoch sú iba symbolikou. „Je to určite múza, ale musím pri-
znať, že v jeho tvorbe nájdeme aj konkrétnu ženu, jeho man-
želku. Tá je jeho skutočnou múzou, ktorá ho podporuje a je 
jeho radkyňou,“ vysvetlila kurátorka. Autor dostal do svojich 
obrazov aj určité charakteristické novomestské šifry, ktorými 
zachytáva históriu mesta z blízkej a dávnej minulosti, čím do-
stávajú jeho diela faktografické poznania. Napríklad na jed-
nom obraze zachytáva už dnes neexistujúcu temnú uličku z 
Nového Mesta nad Váhom, alebo výtvarné spracovanie stre-
chy barokového kostola Nového Mesta nad Váhom. 

Vernisáž spestrili aj pútavé básne Rudolfa Dobiáša. Spoje-
nie umelcov však nebolo náhodné, pretože sa našli už dávnej-
šie, ako úsmevne priznáva Rudolf Dobiáš, je to už niekoľko 
desaťročí. 

O svojom vzťahu k spisovateľovi sa Ján Mikuška vyjadruje 
veľmi pozitívne, keď hovorí, že „rád sa s ním stretávam, lebo 
je to dobrý človek.“ Poznajú sa už viac rokov, nakoľko Rudol-
fovi Dobiášovi podľa vlastných slov v začiatkoch chýbal kon-
takt s umelcami, a tak sa dostal do kruhu novomestských vý-
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tvarníkov. Spoznal sa so sochárom Milanom Struhárikom a 
výtvarníkom Jánom Mikuškom. „Rudkovi sa páčili moje kres-
by, tak ma oslovil na ilustrácie,“ dopĺňa výtvarník Mikuška. 

Rudolf Dobiáš predstavil čiastočne svoju novú zbierku 
básní „Rozhovory s Rút“, ktorej krst prebehne v mesiaci sep-
tember 2013 v trenčianskej knižnici. Kniha má podľa autora 
svoje časti, sú to také vrstvy, ktoré sú vedľa seba a dominant-
nou vrstvou je láska. Na otázku, ako vníma tvorbu Jána Mi-
kuška, dodáva: „Je to taká lyrika a to je moja parketa, to mám 
rád.“ 

www.sme.sk 10.08.2013 
pomocná evidencia 563/1/2013 

 
Desiaty ročník medzinárodnej výstavy „Kôň 2013“ a                

7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej módy, hračiek, det-
skej literatúry a školských potrieb „Detský svet & Intertoys“ 
otvorili 17. augusta 2013 na výstavisku Expo Center, a. s. 
Trenčín. Hlavným poslaním výstavy „Kôň 2013“, nad ktorou 
prevzalo záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky bola podpora a popularizácia cho-
vu koní na Slovensku. Organizátori výstavy „Kôň 2013“  ve-
ria, že aj toto podujatie prispelo k rastúcemu záujmu verejnosti 
o kone. V spolupráci s odborným garantom výstavy, Zväzom 
chovateľov koní na Slovensku, keď opäť pripravili atraktívny 
sprievodný program ako chovateľské prehliadky plemien Fu-
rioso, plnokrvný Arab, Shagya Arab, Norik, Norik muránsky, 
Lipican, Hafling, chladnokrvné žrebce, Pony, Shetland pony, 
Frízke kone, Írsky cob a westernové plemená, prehliadku 
šampiónov, ukážku chladnokrvných koní, parkúrové a wester-
nové preteky. 

Vyvrcholením prvého dňa bola Konská schow, počas ktorej 
návštevníci uvideli voltížne vystúpenie TJ Slávia Stredného 
odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Šale, jazdnej polí-
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cie a ukážku drezúry. Deti určite potešilo maľovanie na tvár, 
jazda na poníkoch či lesná pedagogika, ktorá ich nielen učí 
poznávať prírodu a les. Ale mohli si vlastnoručne vyrobiť vtá-
čiu búdku a zahrať sa. Popri rozsiahlom sprievodnom progra-
me si návštevníci mohli zakúpiť jazdecké a chovateľské po-
treby. 

Výstava „Detský svet & Intertoys“ ponúkla deťom množ-
stvo súťaží ako prekážkový beh, studňu šťastia, fúkanie baló-
nov, popolušku, vodopád, hádanky či pexeso. Organizátori 
pripravili pre malých návštevníkov kolobežkovú zábavnú drá-
hu, nafukovacie skákacie atrakcie, detský drevený kolotoč, 
šlapacie autíčka, vodné bubliny, Aqua Boat lodičky, zónu hra-
nia sa spoločenských hier, moderných hlavolamov a magne-
tického futbalu a hokeja. Materské centrum srdiečko, odborný 
garant výstavy „Detský svet & Intertoys“, počas celej výstavy 
prezentovalo svoje aktivity a kurzy, poskytovalo vo svojej ex-
pozícii priestor na prebalenie, nakŕmenie a dojčenie detí, det-
ský kútik na oddych a hru, cvičenie na fitloptách a činnosti v 
tvorivých dielňach. 

www.sme.sk 17.08.2013 
pomocná evidencia 571/1/2013 
 
Je nezvratné, že každý človek viac miluje to, čo dôverne 

pozná, a poznané potom môže ďalej odovzdávať. Naša prí-
tomnosť je podmienená existenciou minulého a náš dnešok sa 
zajtra stáva históriou. Je dobre stavať na už poznaných sku-
točnostiach, ktoré nám uchovali predchádzajúce generácie. 
Inak by sme začínali vždy od nuly. Preto musíme pestovať 
vzťah a úctu k našim dejinám, z poznania ktorých sa môžeme 
poučiť a vyvarovať sa prípadných chýb v budúcnosti.  

Jednou z rozmanitých foriem historicko-vzdelávacej a kul-
túrno-výchovnej činnosti, ktorá vytvára základňu pre šírenie 
nových poznatkov vedeckého bádania nielen medzi svojimi 
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členmi, ale aj vo vzťahu k širokej verejnosti, je aj práca Slo-
venskej numizmatickej spoločnosti. Peniaze v akejkoľvek 
forme boli, sú a zrejme ešte dlho zostanú všeobecným ekviva-
lentom hodnoty, preto hrajú významnú úlohu v spoločnosti. 
Sú to vlastne dejiny danej spoločnosti v kove alebo v obraze a 
zberateľ cez ne poznáva úroveň vyspelosti danej spoločnosti.  

Štúdium a zbieranie mincí má u nás dlhoročnú tradíciu, 
ktorá siaha do 14. až 16. storočia. Masovejší charakter sa za-
znamenal až v 18. a 19., ale najmä v 20. storočí. V 19. storočí 
numizmatické zbierky vlastnili na našom území viaceré školy, 
mestské múzeá a cirkevné organizácie. Organizované zbera-
teľstvo mincí na Slovensku sa zaznamenalo ku koncu prvej 
svetovej vojny.  

Najväčší význam pre rozvoj slovenskej numizmatiky v 
druhej polovici 19. storočia malo založenie Matice slovenskej 
a Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Svätom 
Martine. Obidve tieto organizácie sústreďovali aj slovenských 
numizmatikov až do polovice roka 1919. Už 4. januára 1919 
sa stala hlavným mestom Slovenska Bratislava, a tak vznikla 
potreba zriadiť tiež celoslovenské kultúrne inštitúcie. Stredi-
skom numizmatiky na Slovensku sa stal Turčiansky Svätý 
Martin, kde boli uložené aj zbierky numizmatického charakte-
ru v Matici slovenskej a v Andrejom Kmeťom založenej Mu-
zeálnej slovenskej spoločnosti.  

Slovenská numizmatická spoločnosť – člen Slovenskej 
akadémie vied dnes zastrešuje 12 pobočiek, kde sú organizo-
vaní profesionálni numizmatici, historici zaujímajúci sa touto 
problematikou, výtvarníci alebo len zberatelia.  

Ich úlohou okrem štúdia je záchrana numizmatických pa-
miatok pred zničením, odlivom do zahraničia a sprístupňova-
nie pre vedecké spracovanie. Jednou z činností Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti v spolupráci s ďalšími spoločen-
skými organizáciami je aj pripomínanie si významných uda-
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lostí, výročí, jubileí celoštátneho alebo regionálneho významu, 
ku ktorým organizujú prednášky, výstavy alebo vydávajú pa-
mätné medaily či publikácie, ktoré sú aj pre ich nízky náklad 
veľmi vyhľadávané. Na ich príprave sa okrem amatérov po-
dieľajú často najznámejší výtvarníci a umelci.  

Takouto pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
je aj pobočka v Trenčíne, ktorá patrí medzi najaktívnejšie na 
Slovensku. Za svoju 40-ročnú existenciu zorganizovala viac 
než 420 prednášok rôzneho zamerania, pripravila a vydala 18 
rôznych pamätných medailí k významným výročiam, zorgani-
zovala 55 aukcií numizmatického materiálu, sama alebo s 
inými organizáciami vydala 12 rôznych publikácií a pre svo-
jich členov pripravila 18 zájazdov na významné miesta našej 
histórie a 4 konferencie. Pobočka sama zorganizovala 7 samo-
statných výstav a podieľala sa na viac než 30 výstavách expo-
nátmi svojich členov. Bola iniciatívna pri postavení pamätníka 
kurucko-cisárskej bitky z roku 1708 v Hámroch pri Trenčíne a 
štyroch pamätných tabúľ významným osobnostiam regiónu. 
Práve z osemnástich vydaných pamätných medailí pobočkou, 
bola venovaná ich polovica významným osobnostiam 
a udalostiam našich národných dejín.  

Rok 2013 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 1150. 
výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výro-
čie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie výročia Slo-
vákov v tomto roku sa pretavili vydaním poslednej medaily 
pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne.   
Základné údaje o medaile:  
- priemer medaily: 50 milimetrov  
- hmotnosť medaily: 70 gramov  
- materiál medaily:  

- rýdze striebro 40 kusov,  
- matované striebro 10 kusov,  
- bronz (tombak) 50 kusov  
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- čistá meď 20 kusov  
- autor návrhu: Ján Dibala 
- umelecké spracovanie: Štefan Novotný  

Okrem tejto medaily vydala pobočka Slovenskej numizma-
tickej spoločnosti aj jednu z najstarších medailí Matice slo-
venskej, tzv. Cyrilo-metodský kríž, vydaný v roku 1863 k tisí-
cemu výročiu prijatia kresťanstva starými Slovákmi, ktorý sa 
nachádza v zbierkach členov pobočky v Trenčíne.  

Slovenské národné noviny 17.08.2013 
pomocná evidencia 576/1/2013  

 
Ucelený pohľad na dvadsaťročnú cestu samostatnosti Slo-

venskej republiky priniesla kniha, v ktorej rezonovali dve kľú-
čové otázky – odkiaľ a kam. Prezentáciu 632 - stranovej pub-
likácie „Quo vadis Slovensko alebo Dvadsať rokov samo-
statnosti“ odštartovalo v Trenčíne dňa 4. septembra 2013 čes-

koslovenské diskusné 
turné vo Verejnej knižni-
ci Michala Rešetku, kde 
kolektív autorov na be-
sede zastupovali všetci 
štyria editori knihy, ana-
lytici Inštitútu pre verej-
né otázky Martin Búto-
ra, Grigorij Mesežni-
kov, Zora Bútorová 
a Miroslav Kollár.  

Pre Martina Bútoru mal začiatok série stretnutí s čitateľmi 
v Trenčianskom kraji osobitnú príchuť, lebo jeho otec sa naro-
dil v Nemšovej a jeho strýko tam bol kedysi dvojnásobným 
starostom. „Keď sme rozmýšľali, ako si uctiť výročie vzniku 
Slovenskej republiky, povedali sme si, že má zmysel ponúk-
nuť ľuďom vekovo aj profesionálne pestrú, komponovanú vý-
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poveď rozmanitých osobností o tom, odkiaľ prichádzame 
a kam ideme. Myslíme si, že nespokojnosť medzi ľuďmi je 
oprávnená, ale zároveň sme presvedčení, že Slovensko má 
úžasný potenciál. Kniha „Odkiaľ a Kam“ sa pokúša pomeno-
vať, prečo sa nám nie vždy darí ten potenciál využiť a posunúť 
sa ďalej. Domnievame sa, že na otázku kam sa nedá dosť dob-
re odpovedať bez toho, ak nemáme zmapované a pomenované 
základné piliere za uplynulých dvadsať rokov,“ povedal býva-
lý poradca prezidenta Václava Václava Havla a veľvyslanca 
Slovenska v USA. 

Kniha pozostáva zo siedmich kapitol, do ktorých prispelo 
dovedna šesťdesiatjeden autorov rôznych generácií a rozlič-
ných profesií. Každý sa v nej zamýšľa nad vývojom sloven-
skej a českej spoločnosti od rozdelenia spoločnej republiky. 
Počnúc historikmi, cez politológov, právnikov, sociológov, 
ekonómov, psychológov, antropológov, pedagógov, teológov, 
spisovateľov, publicistov, občianskych aktivistov až po bloge-
rov. 

Medzi príspevkami nechýbajú svedectvá Toma Nicholso-
na o korupcii, Jiřího Přibáňa o problémoch právneho štátu 
a ústavnosti, či Antona Srholca o kultúre života. Priestor je 
tiež venovaný problematike menšín, vplyvu internetu, envi-
ronmentálnemu hnutiu i pál-
čivým ekonomickým otáz-
kam. 

„Z pozície editorky som 
mala možnosť spoznávať 
texty medzi prvými. Veľmi 
záležalo na autoroch, aby 
v knihe hovorili jazykom, 
ktorý je príťažlivý. Aby sa prihovárali nielen suchými faktami, 
ale aj pocitmi, zážitkami a skúsenosťami,“ pripomenula socio-
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logička Zora Bútorová, ktorá v knihe rozoberá tému česko-
slovenských vzťahov. 

Ako doplnil Grigorij Mesežnikov, pre odborníkov a širokú 
verejnosť zaujímavo vyznieva porovnanie vývoja spoločen-
ského usporiadania z pohľadu človeka, ktorý sa narodil 
v Rusku a na Slovensku žije tridsať rokov. „Pri všetkej kritic-
kosti voči našej demokracii, keď porovnáme vývoj slovenskej 
demokracie s vývojom krajín, ktoré ešte pred 24 rokmi patrili 
do toho istého socialistického tábora, vidíme, že žijeme podľa 
absolútne iných pravidiel. Napriek problémom dnes na Slo-
vensku nikto nepociťuje reálnu hrozbu zániku demokracie. 
Chcel som čitateľom pripomenúť, že keď hovoríme odkiaľ, 
tak cesta Slovenska bola aj odtiaľ.“ 

Zaujímavými postrehmi obohatil diskusiu Miroslav Kol-
lár, ktorý sa dlhodobo venuje médiám a ich podielu na nálade 
spoločnosti.  

Záverečné slovo však patrilo opäť Martinovi Bútorovi, že 
„odpoveď na otázku, kam len tak ľahko od nikoho nedosta-
neme. Z každodennej skúsenosti a pozorovania života na Slo-
vensku cítime, že slovíčko kam by si mal každý definovať 
v súvislosti s tým, čo pre cieľ urobil. Vyznieva to paradoxne, 
možno až nepríjemne, pretože sme si mysleli, že načo sa treba 
o všetko starať, keď máme inštitúcie, zvolených ľudí, ktorí to 
za nás urobia. Nie, nik to za nás neurobí. To je jedno zo zistení 
tejto knihy.“ 

www.sme.sk 08.09.2013  
pomocná evidencia 609/1/2013 
 
O úvod vernisáže výstavy 50. ročníka celoštátnej postupo-

vej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spek-
trum 2013“ dňa 6. septembra 2013 sa postarali členovia Ko-
morného orchestra Mesta Trenčín. Potom už patrilo úvodné 
slovo moderátorke podujatia Evke Mišovičovej, ktoré privíta-
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la hostí osobitne – riaditeľa sekcie osvetovej činnosti Národ-
ného osvetového ústavu Mgr. Jozefa Buriča, predsedu Tren-
čianskeho samo-správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH, predsedu odbornej poroty prodekana Pedagogickej fa-

kulty Univerzity 
Mateja Bella v Ban-
skej Bystrici doc.                
PaedDr. Jaroslava 
Uhela, ArtD., ve-
dúcu odboru kultúry 
Úradu Trenčianske-
ho samosprávneho 
kraja Ing. Martu 
Šajbidorovú, ko-

misára výstavy Ing. Jozefa Vydrnáka, členov odbornej poro-
ty, zúčastnených výtvarníkov a ďalších hostí. 

Prítomných podľa programu pozdravil predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
ktorý poďakoval pracovníkom Národného osvetového ústavu 
v Bratislave, pra-
covníkom Trenčian-
skeho osvetového 
strediska, že pripra-
vili dôstojne túto 
výstavu pri príleži-
tosti jubilejného vý-
ročia jej trvania. 
Poďakovanie patrí 
aj všetkým tým, 
ktorí sa v tomto roku zúčastnili do súťaže a vložili do svojich 
výtvarných diel prežitých pocitov. Všetkým ocenením zabla-
hoželal k úspechu. Na jeho vystúpenie nadviazal riaditeľ sek-
cie osvetovej činnosti Národného osvetového ústavu Mgr. Jo-
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zef Burič. Vyjadril radosť, že taký veľký počet amatérskych 
výtvarníkov sa zapojil do súťaže. Posledné slovo patrilo pred-
sedovi odbornej poroty prodekanovi Pedagogickej fakulty 
Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Ja-
roslavovi Uhelovi, ArtD. Skladba tohoročných diel v súťaž-
nej prehliadke bola charakterizovaná kompozíciou, okolnos-
ťami a podmienkami vzniku práce a obsahovým posolstvom. 
Všetky ocenené diela boli poznačené zbieraním skúseností au-
torov – Mariána Sokola, Milana Bandurčina, Tibora Gurína, 

Rastislava Friča 
a Tibora Lešša. Pri 
udelení hlavnej ceny 
súťaže za mimoriad-
ny umelecký prínos 
dielom „Každý má 
svoj kríž“ Zuzane 
Smatanovej bol pri-
márne ocenený výraz 
artefaktu. Vo všet-

kých prípadoch ocenených autorov na tohoročnom Spektre je 
potrebné zvýrazniť výraznú koncentráciu ich pozornosti na 
dielo, umeleckú inšpiráciu, silu tvorivosti a smerovanie 
k vzniku umeleckého tvorivého zámeru. Dnes, keď vrcholí 
päťdesiat rokov, bohatej 
etapy amatérskej výtvarnej 
tvorby na Slovensku treba 
poďakovať tým, ktorých 
nebolo vidieť v popredí na 
výstavách – organizátorov, 
metodikov, manažérov, 
prevádzkovým a technic-
kým pracovníkom.  
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Moderátorka podujatia Eva Mišovičová z dostupných pra-
meňov odbornej poroty priblížila tohoročný priebeh 50. roční-
ka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – „Výtvarné spektrum 2013“. Najskôr to boli 

okresné a regionálne 
súťaže, po ktorých 
nasledovali súťaže 
v krajoch. Z týchto 
súťaží do celoštátneho 
kola súťaže v Trenčí-
ne postúpilo 433 prác 
od 222 autorov, z kto-
rých odborná porota 
odporučila vystaviť 

200 prác od 141 autorov. Túto kolekciu tvorili diela všetkých 
žánrov, predovšetkým maľba, menej kresba, grafika, plastika 
a umelecké predmety úžitkového umenia. Najsilnejšou a naj-
početnejšou bola kategória A-1 s 205 prácami od 107 autorov 
a najmenej zastúpenou bola kategória A s 26 prácami od 18 
autorov. Najúspešnejším krajom bol Trenčiansky samospráv-
ny kraj, ktorý získal osem ocenení, potom nasledovali Košický 
samosprávny kraj, 
a Žilinský samospráv-
ny kraj, ktorí získali 
po päť ocenení. 

Záver oficiálnej 
časti vernisáže výsta-
vy patril oceňovaniu 
úspešných výtvarní-
kov riaditeľom sekcie 
osvetovej činnosti Ná-
rodného osvetového ústavu Mgr. Jozefom Buričom, predse-
dom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se-

Ján Nedorost z Trenčína preberá čestné uznanie v kategóriui  

Vladislav Malast z Trenčína preberá čestné uznanie v kategórii A-1 
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dláčkom, MPH, predsedom odbornej poroty prodekanom Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici 
doc. PaedDr. Jaroslavom Uhelom, ArtD. 
Výsledky súťaže: 
- Hlavná cena: 

Zuzana Samelová, Banská Bystrica, „Každý má svoj kríž“ 
- kategória A – autori do 25 rokov bez výtvarného vzde-

lania: 
Cena bez určenia poradia: 
Laura Fiľáková, Košice, „Vodca, Hlava“ 
Miloslava Tupková, Humenné, „V tráve“ 

- kategória B – autori do 25 rokov s výtvarným vzdela-
ním: 
Cena bez určenia poradia: 
Michal Gáfrik, Žiar n/Hronom, „Orol“ 
Lucia Oleňová, Bratislava, „V tieni“ 
Adam Siekel, Dubnica n/Váhom, „Feťák“ 
Katarína Syrová, Horné Srnie, „Inkvizícia“, „Tri jazyky 
liturgie“, „Cirhóza pečene“, „Hlaholika“ 
Čestné uznanie: 
Nikola Gáboríková, Považská Bystrica, „Akt“ 
Jakub Meričko, Humenné, „Temná polovička mňa“ 

- kategória A/1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného 
vzdelania: 
Cena bez určenia poradia: 
Ľubomír Hajdučík, Hybe, „Trh l., 2.“ 
Ľubica Maliariková, Prievidza, „Drahuška“ 
Marcel Mušák, Púchov, „Myšlienka 1., 2.“ 
Čestné uznanie: 
Mária Gajdošová, Banská Bystrica, „Bez názvu“ 
Vladislav Malast, Trenčín, „Mix-Max“, Pokušenie sv. An-
tona“, „In live“ 
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Daniel Novotný, Šurany, „Most v Port Grimaud“, „Za 
mestskými hradbami“ 
Štefan Packa, Liptovský Mikuláš, „Zvedavý pohľad“, 
„Pocta M. Martinčekovi“ 
Ján Vytýkač, Poráč, „Otec a syn“, „Na drevo“ 

- kategória B/1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzde-
laním: 
Cena bez určenia poradia: 
Marián Chochol, Gemerská Poloma, „Ukrižovaná, „Báb-
kár“ 
Veronika Miková, Ilava, „Bez názvu 2., 3.“ 
Kristína Šuhajová, Fiľakovo, „(p)Otrava 1. – 3.“ 
Čestné uznanie: 
Milan Bandurčin, Košice, „V rannom svetle 2.“ 
Jana Kazičková, Brezová p/Bradlom, „Ave Eva“, „Téma 
rozhovoru“ 
Alena Pajkošová, Nižný Mirošov, „Ilustrácie k básňam Jil-
jovského“ 

- kategória C – insita 
Cena bez určenia poradia: 
Rastislav Frič, Ružomberok, „Niekde“ 
Tibor Gurín, Spišská Nová Ves, „Veštica, Prielom Horná-
du“ 
Tibor Lešš, Močenok, „Dievča s koňom“, „Hospodár“ 
Čestné uznanie: 
Ján Nedorost, Trenčín, „Pri trenčianskej bráne“ 
Ján Špuler, Bobrov, Detičky moje“ 
Vlastné poznámky 
pomocná 623/1/2013 
 
Dňa 6. septembra 2013 Galéria M. A. Bazovského predsta-

vila vo svojich priestoroch výstavu slovenského výtvarníka 
Erika Šilleho. Výstavu otvorila a prítomných hostí privítala 
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riaditeľka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Danica Lovíško-
vá a umeleckú činnosť vystavujúceho umelca zhodnotila pra-
covníčka Galérie M. A. Bazovského PhDr. Alena Hejlová. 

Slovenský výtvarník Erik Šille je jedným z najvýraznejších 
predstaviteľov mladej generácie, ktorá vstúpila na scénu po 
roku 2000 a invenčným spôsobom rozvírila hladinu slovenskej 
maľby. V tradičnom médiu závesného obrazu Erik Šille pracu-
je so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry, 
buduje si vlastnú ikonografiu, ale aj remixuje, cituje a osvojuje 
si už existujúce vizuálne formy a touto cestou sa vyjadruje 
k aktuálnym témam.  

Erik Šille sa narodil v roku 1978 v Rožňave. Študoval na 
Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby 4. ateliéru 
profesora Ivana Csudaia. Školu absolvoval v roku 2006, kde 
následne pôsobil ako odborný asistent do roku 2010. Venuje 
sa maľbe, grafike a tvorbe objektov. Je držiteľom: 
-  ceny „Mladý tvorca 2010“ od Nadácie Tatrabanky,  
-  ceny „Maľby 2009“ od Nadácie VÚB a   
-  ceny „Igora Kalného za rok 2006“, na Zlínskom salóne mla-

dých autorov za Slovenskú republiku.  
Šilleho diela sú zastúpené v zbierkach domácich ako aj za-

hraničných galerijných inštitúcií napríklad v Slovenskej ná-
rodnej galériia, Nitrianskej galérii, Wannieck Gallery Brno, 
Zlínskej galérii v Zlíne a podobne. Autor žije a tvorí v Brati-
slave. 

Trenčianske noviny 23.09.2013 
 
 
Dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta Tren-

čín pripomenula 105. výročie narodenia hudobného skladateľa 
Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť sme si pripome-
nuli samostatnými koncertmi na Mierovom námestí. Z histórie 
je známe, že pochádzal z Čiech, ale väčšinu svojho života pre-



305 
 

žil v Trenčíne, kam ho zavial osud a láska. Autor viac ako 120 
vynikajúcich skladieb pre dychové orchestre vo svojej tvorbe 
využíval námety z bohatej folklórnej tradície slovenských re-
giónov, najmä z okolia Trenčína. Bol nielen veľmi schopným 
skladateľom, ale predovšetkým úspešným pedagógom, orga-
nizátorom a propagátorom dychovej hudby. Zakladal orches-
tre, písal príručky, organizoval vzdelávacie semináre. Veľa 

svojej energie venoval 
mladým ľuďom. V roku 
1999 bolo jeho meno 
zapísané do Zlatej kni-
hy Slovenského ochran-
ného zväzu autorského. 
V roku 2004 mu slo-
venský prezident Ru-
dolf Šuster udelil „Kríž 
prezidenta Slovenskej 

republiky 2. stupňa“ za významné zásluhy o rozvoj kultúry 
a umenia in memoriam. Karol Pádivý zomrel 25. septembra 
1965 v Trenčíne.  

V odborných kruhoch je považovaný Karol Pádivý za za-
kladateľa modernej slovenskej dychovej hudby. Jeho diela od-
zneli na Spomienkovom koncerte pri príležitosti 105. výročia 
jeho narodenia v interpretácii Vojenskej hudby z Banskej 
Bystrice v sobotu 14. septembra 2013 na Mierovom námestí.  

Skladby Karola Pádivého sú súčasťou repertoáru mnohých 
dychových orchestrov po celom svete. Dôkazom toho je veľký 
dychový orchester „Hammar Music Orchestra“ z nórske-
ho Hammaru, ktorý bol hosťom tohto ročníka mestského fes-
tivalu ľudovej zábavy a kultúry „Pri Trenčianskej bráne 
2013“ a koncertoval v sobotu 21. septembra 2013 na Miero-
vom námestí. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 626/1/2013 
 
Po dvojmesačnej rekonštrukcii bola otvorená v Klube Lúč 

dňa 12. septembra 2013 prvá stála komorná divadelná scéna v 
Trenčíne.  

Prvé rekonštrukčné práce v interiéri budovy boli zamerané 
na špeciálnu svetelnú a javiskovú techniku. „Základom bolo 
vybudovanie svetelnej rampy, ktorá je kompletne nová. V 
rámci javiskovej techno-
lógie boli tu umiestnené 
tri mobilné rampy, ktoré 
sa dajú zvesiť a posúvať 
po bokoch, smerom do 
vnútra či von,“ povedal 
Kamil Bystrický z ob-
čianskeho združenia 
„Kolomaž“. Komornú 
divadelnú atmosféru umocňujú špeciálne divadelné závesy, 
teda výkryty z textílie zvanej moltón.  Možno teda tento prie-
stor zavrieť a zatemniť, keďže výkryty neprepúšťajú svetlo 
a hluk. Na rekonštrukciu občianske združenie použilo pro-
striedky z vlastných zdrojov a z dobrovoľnej zbierky.  

No spomínanými rekonštrukčnými prácami sa rekonštruk-
cia nekončí, pretože s budovaním novej scény nesúvisí len 
technológia, ale aj úprava priľahlých priestorov, prechodových 
chodieb a vonkajšiu fasádu objektu. Takže práce je ešte dosť. 

O tom aká bude činnosť spresňuje Kamil Bystrický“ „Zo 
začiatku pripravujeme len asi tri až štyri predstavenia za me-
siac, s kapacitou maximálne 90 divákov. Organizátori podujatí 
sa chcú venovať všetkým žánrom. Okrem toho sa ponúkajú 
nové priestory aj na divadelné skúšky a naše priestory budú 
môcť využiť aj ochotnícki herci či tanečníci na komornejšie 
vystúpenia. 
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Mesto Trenčín vznik prvej stálej komornej divadelnej scé-
ny víta a verí, že úspešne zapadne do mozaiky  pestrého diva-
delného života v meste.  Pre hladký nábeh činnosti v nových 
priestoroch organizátorovi odpustilo aj prenájom priestorov, v 
ktorých sa predstavenia budú konať. Mesto Trenčín pred ne-
dávnom zrekonštruovalo sociálne zariadenia v kine Hviez-
da, niektoré z nich slúžia výhradne len pre návštevníkov Klu-
bu Lúč, teda kde sídli prvá stále komorná divadelná scéna.  

www.sme.sk 12.09.2013 
pomocná evidencia 631/1/2013 

 

Na československé inscenácie a multižánrový sprievodný 
program bol zameraný tohtoročný festival jedného herca pod 
názvom „Sám na javisku 2013“, sa uskutočnil v dňoch 12. až 
15. septembra 2013 v Klube Lúč v Trenčíne.  

Počas štyroch dní mali diváci možnosť vidieť predovšet-
kým klasické činoherné monodrámy, no v netradičnom preve-
dení. Medzinárodný festival „Sám na javisku 2013“ ponúkol 
výber z toho najlepšieho, čo sa v divadle jedného herca v sú-
časnosti deje.  

Počas festivalu „Sám na javisku 2013“ začala svoju činnosť 
Prvá komorná divadelná scéna. Program festivalu dňa 12. sep-
tembra 2013 otvorilo predstavenie pod názvom „Hotovo, 
Schlusss...“ v podaní známeho herca a komika Mira Nogu.  

Dňa 13. septembra 2013 pokračoval festival vystúpením 
Jána Jankovského netradičným spracovaním známeho romá-
nu J. W. Goetheho „Utrpenie mladého Werthera“. Piatkový 
večer sa uzavrel živým koncertom formácie „Dekadent Fab-
rik“. 

Vyvrcholením festivalu bolo dňa 14. septembra 2013 vy-
stúpenie známeho divadelného a filmového herca Karla Ro-
dena predstavením pod názvom „Sam“ a sobotný večer sa 
uzavrel recitálom „Ikony pražského undergroundu J. H. Kr-
chovského“.  
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Nedeľa 15. septembra 2013 patrila otvoreniu novej sezóny 
divadiel pre najmenších v rámci Detského divadelného klubu 
predstavením Romana Federa „O poštárovi Vincovi“. Festi-
val sa ukončil pútavým spracovaním klasickej shakespearov-
skej tragédie „Macbeth“  Petrom Čižmárom. 

 Počas celého festivalu budú v priestoroch divadla vystave-
né fotografie Rada Stoklasu, ktoré mapujú históriu festivalu. 

www.sme.sk 21.08.2013 
pomocná evidencia 584/1/2013 
 
Osobnosť významného slovenského bibliografa, básnika, 

pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimíra Riznera si pripo-
menuli dňa 25. septembra 
2013 v kongresovej sále 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja účastníci 
spomienkovej slávnosti 
pri príležitosti 100. výro-
čia jeho úmrtia a 165. vý-
ročia jeho narodenia. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH v úvode pripomenul, že náš kraj dal Slo-
vensku viacero významných rodákov a Ľudovít Vladimír Riz-
ner je jedným z nich. Životný príbeh tohto rodáka 
zo Zemianskeho Podhradia je dôkazom, že aj ľu-
dia zo skromnejších pomerov môžu dokázať veľ-
ké veci, ak idú vytrvalo za svojím cieľom. 

Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. oso-
bitne uvítal, že medzi poslucháčmi je veľa mladých ľudí. Vy-

zval ich, aby sa nehanbili za to, že sa narodili na 
Slovensku. Ing. Marián Tkáč potom odovzdal 
medailu a pamätné listy Matice slovenskej viace-
rým významným osobnostiam z Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja. Ten potom odovzdal pamätné medaily 
jednotlivcom i inštitúciám, ktoré v praktickom kultúrnom ži-
vote v Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňajú odkaz ju-
bilanta Ľudovíta Vladimíra Riznera. 

Riznerov odkaz pre súčasnú bibliografiu pripomenula   
Mgr. Eva Augustínova, CSc. Prínos jubilanta pre slovenskú 
vedu pripomenul vedecký tajomník Matice slovenskej  doc. 
PaedDr. Pavol Parenička, CSc a literárnu tvorbu Ľudovíta 

Vladimíra Riznera analy-
zoval tajomník Matice 
slovenskej Mgr. Peter 
Cabadaj. 

Podujatie vyvrcholilo 
pietnou spomienkou pri 
pomníku Ľudovíta Vla-
dimíra Riznera v Parku 
Milana Rastislava Štefá-

nika v Trenčíne, kde zástupcovia Matice slovenskej položili 
kyticu kvetov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 677/1/2013 

 
V dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilejné 

20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý fi-
nančne podporilo 
Mesto Trenčín a firma 
Siemens. 

Úvod festivalu sa 
uskutočnil poobede 
vystúpeniam skupín 
na otvorenej scéne na 
Mierového námestia 
za pekného, ale stude-
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ného počasia, na ktorom sa prezentovali tri kapely „Patra 
Jazz Band“ pod vedením Patrície Paleníčkovej. Hudba „Patra 
bandu“ vhodne zapadla do ešte stále čulého ruchu „Bio-
jarmoku“. Čistá, prívetivá, zbytočne nedráždivá, prizdobená 
príjemným Patiným spevom. Keď slnko pomaly zachádzalo za 
kostolnú vežu, do tejto nálady nastúpil trenčiansky džezový 
poter „Jazzvec“, ktorý formuje Jakub Šedivý. Popri štúdiu gi-
tary na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe stíha organizo-
vať aktivity kapely s názvom „Jazzvec“. Už toto vtipné slovné 
spojenie prezrádza rozihranosť a pestrosť hudobného výrazu 
kapely v zložení Tomáš Martinek - klávesy, Peter Vasko - gi-
tara, Samuel Barcík - basová gitara, Lukáš Chovanec - bicie 
a speváčka Petra Reháková. 

Keď sa zmrákalo a citeľne sa ochladilo, keď prišiel na pó-
dium „Jazz Band“ pod vedením Róberta Babála a s ním zná-
me osobnosti, džezové i trenčianske. Dušan Húščava tu má 
priateľov a obdivovateľov z čias jeho pôsobenia vo vojenskej 
hudbe. Ján Babič, osoba známa nielen za bicími, ale aj z ob-
čianskeho diania v meste. 
Kontrabasista Andrej Šebo 
chodí do Trenčína roky ro-
kúce z rôznymi kapelami a 
vedie svoju basovú linku asi 
najlepšie na Slovensku. Pe-
ter Jankech, hoci teraz kla-
virista, stretáva v Trenčíne 
spoluhráčov zo symfonického orchestra, kde hral na lesný roh. 
Vlado Vizár to tu pozná od čias Traditional Clubu a mesto je 
aj pre neho stálou hudobnou destináciou. Je namieste pripo-
menúť, že ho zdobí čerstvo získané ocenenie „Jazzmen roka 
2013“, nielen pre jeho výbornú hru na trombón, ale práve pre 
jeho neúnavnú organizačnú a publicistickú činnosť. Zuzana 

speváčka Petra Reháková 
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Zuzana Vlčeková 

Vlčeková zohriala už do tmy ponorené námestie parádnym 
prednesom ťažkých džezových štandardov.  

Kapela hrala skvele a podporila miestami pani Ellu pripo-
mínajúci hlas momentálne asi najlepšej džezovej speváčky na 
Slovensku. To bol prvý deň festivalu na Mierovom námestí. 

Na druhý deň sa sťa-
hovala džezová karavána 
do kina Hviezda. Večer 
sa začal v kine Hviezda 
vernisážou výstavy 
„Jazz a karikatúra“, 
ktorú pripravil Ing. Bobo 
Pernecký a potom už 

zostatok večera patril koncertu troch kapiel – „Level Funk“, 
„Blázni z Chelmu“ a „Aurélius Q s hosťami“. 

Koncert sa začal do prívetivo naplnenej sály. Publikum s 
hrdosťou očakávalo koncert ďalšej mladej trenčianskej formá-
cie „Level Funk“. Pravdou je, že sa zopakovali niektoré tváre 
z predchádzajúceho dňa, ale to na veci nič nemenilo, že Tren-
čín má silné džezové zázemie v mladých adeptoch tohto kum-
štu. Suverénna Katarína Ambrosová spievala i konferovala, na 
gitaru hral Daniel Páleník, na bicie Dominik Krasuľa, a for-
máciu dotvorili spomínané známe tváre z koncertu na námestí 
Peter Vasko - gitara, 
Samuel Barčík a To-
máš Martinek. Uhla-
dený, precízny výkon, 
postavený na solídnej 
technike ovládania ná-
strojov, dynamike a 
džezovom cítení na-
vádzala k myšlienke, 
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že za takýmto prejavom musí byť skúsená ruka. Kapela hrala 
pod kuratelou učiteľa gitaristu Jaroslava Oliša zo Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne. 

Druhým hudobným aktom večera bol projekt Erika Rot-
hensteina „Blázni z Chelmu“. Vynikajúci koncert zaujal aj 
mladších vyznávačov džezu. Tak, ako to už býva, oproti al-
bumu s rovnomenným názvom bol aj včerajší koncert skúse-
nej formácie v znamení „byť pri tom“ a byť súčasťou tvorivé-
ho diania. Majstrovské sóla „chetbakerského“ trumpetistu 
Maťka Ďurdinu, spoľahlivého kontrabasistu Vlada Máčaja, 
expresívne bicie Mariana Ševčíka, posúval do špecifickej ro-
viny vynikajúci flamenco štýl gitaristu Paľa Berezu. Erik Rot-
henstein to celé potvrdil perfektným klarinetom a nezvyklým 
baritonsaxofónom. 

Záver jubilejného festivalu patril, celkom oprávnene tren-
čianskej formácii „Aurélius Q“. Členovia tejto kapely, ktorá 
vlani oslávila 20 rokov trvania a aktívnej činnosti, boli aj pri 
vzniku Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom. 
Atmosféra a oddanosť všetkých zúčastnených, na pódiu i v 
hľadisku, potvrdila správnosť a hodnoty festivalu. Tie sú v je-
ho tradícii, ale hlavne v jeho budúcnosti. 

vlastné poznámky 
www.sme.sk 01.10.2013  
pomocná evidencia 657/1/2013, 675/1/2013 
 
Dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne „Občian-

ske združenie pre prírodu“ podujatie určené predovšetkým ro-
dinám s malými deťmi a priateľom prírody pod názvom „Ze-
lený bazár“ naplnený bohatým športovým a zábavným prog-
ramom spojený s predajom a kúpou prebytočných vecí z do-
mácností v čase od 11,00 do 20,00 h. Výťažok z celej akcie 
bude použitý z 90 % na realizáciu prvej etapy budovania 
„Prírodného parku pri Váhu“ a 10 % na charitatívne účely. 
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Priaznivé klimatické podmienky vytvorené jesenným sl-
niečkom umožnili 
všetkým deťom prežiť 
tento deň v pohode. 
V pripravenom nafu-
kovacom bazéne mali 
možnosť vyskúšať si 
svoje schopnosti povo-
ziť sa na nafukovacích 
lodičkách, vyskúšať si 

jazdu na ozajstnom živom koni, povoziť sa na trixi mobile, z 
výšky vystúpeného teplo-
vzdušného balóna pozrieť 
sa na zem, povoziť sa na 
dračích lodiach, vyskúšať si 
prechod lanovou dráhou, 
hodiť udicu do vody a chy-
tiť živú rybičku, pozrieť si 
vystúpenia cvičených koní. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 676/1/2013 
 
Slovenské umelecké hviezdy žiaria v priestoroch trenčian-

skeho hotela Elizabeth. Na koho sa podobajú, odhalila známa 
fotografka Kristína Schreiberová. 

Tajomstvo odhalí už pri prvom 
stretnutí, pretože tváre študuje už 
desať rokov. Hľadá podobnosti, kto-
ré možno na prvý pohľad ani nie sú 
zrejmé. Kristína Schreiberová je fo-
tografkou, ktorá prekvapí skutočne nezvyčajným štýlom foto-
grafie. Výstava jej diel potrvá v priestoroch hotela Elizabeth 
celý mesiac október 2013. 

Katarína Schreiberová 
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Sama o sebe hovorí, že sa venuje fotografovaniu zaujíma-
vých ľudí, osobností. Snažím sa ich stvárňovať cez svoju pri-

zmu. Je to najmä insce-
novaná fotografia. Náv-
števníci majú možnosť 
vidieť kolekciu osobnos-
tí, kde sa snažím o pre-
pojenie Slovenska so 
svetom prostredníctvom 
fotografie. Na čiernobie-
lej fotografii je svetová 
osobnosť a tá farebná je 

moja fotografia známej osobnosti zo Slovenska. Snažím sa ná-
jsť odpovede na otázky, kto je to osobnosť, ako súvisí vonkaj-
šok osobnosti s jej vnútrom, nakoľko ovplyvňuje to vonkajšie 
charakterové, či povahové vlastnosti človeka. Ako sa vpíšu do 
mimiky, do vonkajšieho vystupovania. Je to taký môj súkrom-
ný prieskum. Fotografií na výstave je okolo sedemnásť, aj keď 
v skutočnosti je ich okolo sedemdesiat. 

Asi 90 % jej fotografií je profesionálne prepojených. Asi na 
tom niečo bude. Samozrejme, že je to aj jej hre, uhlu pohľadu, 
v správnej mimike zachytiť človeka. Napríklad pri Kataríne 
Hasprovej to bolo veľmi 
ľahké. Ona aj v skutoč-
nosti vyzerá ako Maria 
Callas, aspoň na mňa tak 
pôsobí, čiže to fotenie 
nebolo náročné. Ale na-
príklad pri Lucii Šipošo-
vej to bolo zložitejšie. 
Ona mi pripomínala tri 
herečky naraz. Nakoniec 
som rozhodla, že bude ako Susan Sarandov. Potom som ju šty-

Victoria Beckham a Ivica Sláviková 

Maria Callas a Katarína Hasprová 
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lizovala do tejto polohy, aby sa čo najviac podobala. V tomto 
prípade to bolo skôr o tom správnom  uhle pohľadu a o tej 
správnej mimike. 

Stretávam sa s pozitívnymi reakciami, pretože ľudia, ku 
ktorým ich prirovnám, sú 
ľudia, za ktorých sa ne-
treba hanbiť, sú to sveto-
vé osobnosti. Čiže je tam 
také prepojenie toho sve-
tového a slovenského. 
Prostredníctvom tejto ko-
lekcie vystavujem zaují-
mavých ľudí, ktorí robia 
dobré meno Slovensku vo 

svete. Postupne zisťujem, že všetci, čo tu žijeme, sme si po-
dobní. Slovensko nie je teda až také malé, máme veľa zaují-
mavých ľudí, ktorých treba podporovať. 

Nafotili ste aj seba ako Fridu, ktorú stvárnila vo filme Sal-
ma Hayek. Zachytili ste ten moment aj cez taký vnútorný po-
hľad, ktorý sa výrazne odráža na fotografii? Je to fotografia, 
ktorá zachytáva trojpodobnosť. Čiže je to taká Frida cez Sal-
mu Hayek. Proste 
veľa ľudí mi pove-
dalo, že im pripo-
mínam Salmu Hay-
ek. Mala som pocit, 
žeby som mala byť 
súčasťou tejto ko-
lekcie. Keďže ja 
som výtvarníčka, 
tak sa mi zdalo zau-
jímavé stvárniť seba 
ako Fridu. Ona bola maliarka, ale mala aj taký komplikovaný 

Eva Mendez a Lucia Hurajová 
 

Salma Hayek a Kristína Schreiberová 
 

Eva Mendez a Lucia Hurajová 
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život a hľadala únik. Ja podobne hľadám únik pred obyčajnou 
šedou realitou a vytváram si farebnejší svet. 

Kristína Schreiberová sa venuje dizajnu, prepája fotografie 
aj s inými oblasťami alebo kombinuje s inými plochami, ako 
je zrkadlo a striebro. Šije na mieru aj štýl osobnostiam, naprí-
klad časť tela, alebo ženský akt osobnosti aplikuje na šaty. 

Mala určité ambície zachytávať aj politikov, ale má pocit, 
že by to bolo skôr kontraproduktívne. Radšej sa sústreďuje na 
umelcov. 

Túto kolekciu začala tvoriť už pred desiatimi rokmi  a bude 
to robiť zrejme celý život, je to taká neustále aktualizovaná zá-
ležitosť. Tých podobností je strašne veľa. Teraz pracuje na 
knihe, čo sú také rozhovory medzi jednotlivými osobnosťami. 
Vystavovala v Šanghaji, v New Yorku a v Bejrúte. 

www.sme.sk 28.09.2013  
pomocná evidencia 687/1/2013 

 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne spolu s ďalšími galé-
riami na Slovensku pristúpila k digitalizácii svojich zbierok. 
Garantom národného projektu je Slovenská národná galéria 
v Bratislave. 

Cieľom digitalizácie bolo sprístupnenie, priblíženie zbier-
kových predmetov, ktoré sú sústredené v depozitároch jednot-
livých galérií širokej verejnosti, povedal riaditeľka Galérie M. 

A. Bazovského v Tren-
číne PhDr. Danica 
Lovíšková. Podľa jej 
slov digitalizácia zbie-
rok umožní prezentá-
ciu a reprezentáciu ga-
lerijných zbierok a to 
prostredníctvom vý-
stav, kníh, katalógov 
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a iných médií a bude vysoko kvalitná a profesionálna. Na digi-
talizáciu sa Galéria M. A. Bazovského pripravovala dva roky.  

„Pracovníci externej firmy digitalizujú zbierkové predmety 
v galérii (obrazy, kresby, grafiky a plastiky). Obrazy sú digita-
lizované priamo v galérii a kresby s grafikami sa digitalizujú 
v digitalizačnom centre vo Zvolene,“ povedala správkyňa 
zbierok Galérie M. A. Bazovského Blanka Špačková. Cel-
kom sa bude digitalizovať 3008 predmetov. Práca na digitali-
zácii bude trvať do konca roka 2013.  

„Výsledkom digitalizácie sú vysoko kvalitné digitálne 
snímky“ konštatoval projektový manažér zabezpečujúcej digi-
talizáciu zbierok Galérie M. A. Bazovského Ľubomír Pry-
pon. Digitálny výstup zo skenovaného je archivovaný. 

Do projektu „Digitálna audiovízia“ prostredníctvom zmlúv 
o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu bolo 
zapojených ďalších 17 slovenských galérií. Celkovo sa digita-
lizuje jednosto galérií a kultúrnych objektov. Na realizáciu 
projektu sa uvažuje čiastka 14.222.218 eúr, povedal hovorca 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jozef Bednár. 

Trenčianske noviny 23.09.2013 
pomocná evidencia 653/1/2013, 706/1/2013 
 
Dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
uskutočnil seminár pri 
príležitosti 145. výročia 
narodenia zakladateľa 
modernej slovenskej ar-
chitektúry Ing. arch. 
Dušana Samuela Jur-
koviča.  

Jurkovič sa narodil 
23. augusta 1868 v obci 
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Turá Lúka, ktorá je dnes súčasťou mesta Myjava. Vďaka mi-
moriadnemu talentu, kvalitnému štúdiu, hlbokej láske k príro-
de, k tomu, čo vytvorili naši predkovia z kameňa dreva, hliny 
a vďaka úcte k princípom humanity, vypracoval na výz-
namného architekta a komplexného, univerzálneho človeka. 
Vynikal technickým koncepčným myslením, citlivo a správne 
vyhodnocoval spoločenské a politické dianie, bol schopným 
podnikateľom. Na Slovensku a v Čechách zanechal diela, kto-
ré sú doteraz obdivuhodné, funkčné, estetické a inšpirujúce. 

Seminár otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček a účastníkom sa prihovorili aj 
prezident Spolku architektov Slovenska prof. Ján Bahna a 
zástupca hejtmana Juhomoravského kraja Bc. Roman Celý, 
Dis. 

V pracovnej časti vystúpili špičkoví odborníci, ktorí sa za-
oberajú tvorbou Dušana Jurkoviča – doc. PhDr. Dana Bořu-
tová, CSc. z Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského a na Ústave dejín umenia 
Slovenskej akadémie vied, Mgr. Ladislava Horňáková, kurá-
torka zbierky archi-
tektúry Krajskej galé-
rie výtvarného ume-
nia v Zlíne, PhDr. 
Blanka Petráková, 
kurátorka zbierky 
kúpeľníctva a Centra 
pre spravcovanie od-
kazu Dušana Jurko-
viča v pobočke Lu-
hačovice Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne, Ing. arch. 
Ivan Jamnický zo Spolku architektov Slovenska, Ing. Milan 
Gesierich, technický námestník riaditeľa Valašského múzea v 
prírode v Rožnově pod Radhoštěm a Mgr. Tatiana Horešová 
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– Lazarová, manažérka projektu „Osobnosti našej histórie“ v 
miestnej akčnej skupine Kopaničiarsky región. V rámci disku-
sie vystúpil historik Matúš Valihora s príspevkom o súčas-
nom stave diel, ktoré vytvoril Dušan Jurkovič v Brezovej pod 
Bradlom. 

Účastníkmi seminára boli zástupcovia Spolku architektov 
Slovenska, inžinieri architekti z Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja, Trenčína a Trenčianskeho kraja, zástupcovia 

miestnej samosprávy, ria-
ditelia a pracovníci kul-
túrnych zariadení a vy-
braných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja, pracovníci Krajské-
ho pamiatkového úradu v 
Trenčíne, zástupcovia 

spoločenských organizácií – Slovenská numizmatická spoloč-
nosť, Spoločnosť M. R. Štefánika, Matice slovenská, historici, 
študenti a podobne. 

Z partnerského Zlínskeho kraja zavítala na seminár delegá-
cia pod vedením riaditeľa Valašského múzea v prírode v Rož-
nově pod Radhoštěm Ing. Jindřicha Ondruša, a delegácia 
Juhomoravského kraja 
pod vedením zástupca 
hejtmana Bc. Romana 
Celého, DiS. 

Príspevky na vysokej 
odbornej úrovni obohatili 
účastníkov po vedomost-
nej stránke. Osobitný spo-
ločensko – ľudský rozmer 
pridala semináru účasť 
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troch vnučiek slávneho architekta pani Eva a Tatiana Jurko-
vičové, dcéry najstaršieho syna Dušana Jurkoviča Juraja a pani 
Katarína Salayová – Jurkovičová, dcéra najmladšieho syna 
Pavla. 

V priestore pred Kongresovou sálou bola sprístupnená vý-
stava, ktorá približuje základné údaje zo života Dušana Jurko-
viča a diela charakteristické pre jeho tvorbu. Po prezentácii v 
sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja bude výstava zapo-
žičaná ďalším záujemcom. 

www.tsk.sk 07.10.2013 
pomocná evidencia 717/1/2013 
 
V piatok 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekva-
pení mala tradične bohatý sprievodný program. Jedinou pod-
mienkou pre účasť na podujatí bolo priniesť čo najoriginálnej-
šie papučky, ktoré boli aj súčasťou súťaže o tie najkrajšie.  

K vrcholom podujatia patrila 
beseda s hudobníkom Branis-
lavom Jobusom,  diskusia 
o zaujímavostiach zo sveta kri-
minalistiky s Mgr. Dankou 
Adamíkovou, písanie želaní 
vodníkovi Valentínovi, večerná 
detektívna prechádzka mestom 
spojená s hľadaním skrytých in-

dícií, ktoré sa dali nájsť po uhádnutí tajného kódu ukrytého vo 
verši. Veľkou zábavou boli detektívne hry. Deti si mohli vy-
skúšať odtlačky prstov aj identikit. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 
pomocná evidencia 741/1/2013 
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Pamiatke československých vojakov, ktorí počas druhej 
svetovej vojny bojovali na severoafrickom fronte, bola veno-
vaná unikátna výstava vo výstavných priestoroch Posádkové-
ho klubu v Trenčíne s vernisážou 4. októbra 2013 pod názvom 
„Československé vojsko na Strednom východe a v severnej 
Afrike 1940 – 1943“. Výstava nadviazala na expozíciu o za-
čiatkoch zahraničného vojenského odboja v období druhej 
svetovej vojny. Na príprave sa podieľal Klub vojenskej histó-
rie protifašistického odboja pri Posádkovom klube Trenčín 
Vojenský historický archív v Bratislave aj Vojenský ústredný 
archív v Prahe. 

Ako uviedol predseda klubu vojenskej histórie Ing. Miro-
slav Ondráš, cieľom výstavy bolo pripomenúť, že národ, kto-
rý si plánuje cestu do budúcnosti, by mal poznať cesty, ktoré 
ho priviedli do súčasnosti. Termín výstavy súvisí so 75. výro-
čím podpisu Mníchovskej dohody.  

Desať výstavných panelov dokumentuje nasadenie česko-
slovenských vojakov na mimoeurópskom fronte. Ich cesta 
viedla z Palestíny cez Sýriu, Libanon, Egypt do Líbye. Vyme-
dzený priestor je ohraničený rokmi 1940 až 1943.  Českoslo-
venskí vojaci strážili zajatcov v Egypte, železničné mosty v 
Sýrii, prístav v Bejrúte aj rafinériu v Haife. Najslávnejšou ka-
pitolou ich pôsobenia bola obrana líbyjského mesta Tobruk.  

Boje na tomto fronte sa začali útokom talianskych vojsk z 
územia Líbye na Egypt 13. 9. 1940. Na strane Osi sa ich zú-
častnili vojská Talianska, Nemecka a Francúzska. V radoch 
spojencov bojovali britskí, americkí, francúzski, indickí, aus-
trálski, novozélandskí, juhoafrickí, poľskí a československí 
vojaci. Po striedavých ofenzívach bojujúcich strán sa skončili 
v Tunise kapituláciou nemeckých a talianskych vojsk 
13.5.1943, vysvetlil autor sprievodných textov Jozef Bystric-
ký z Vojenského historického ústavu. Popri bojoch v severnej 
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Afrike spojenecké vojská uskutočnili aj ťaženie na Strednom 
východe.  

Podľa Jozefa Bystrického na Strednom východe nastúpilo 
na službu v československom vojsku dovedna 2.489 osôb. Z 
toho 572 prišlo z Balkánu (väčšinou emigranti z Protektorátu a 
zo Slovenska), 461 zo Sovietskeho zväzu (bývalí príslušníci 
Českej a slovenskej légie vytvorenej v Poľsku), 1.113 mužov 
pochádzalo z Palestíny (predvojnoví a vojnoví emigranti) a 
343 mužov prišlo z iných krajín.  

Výstava sa stal jedinou svojho druhu na Slovensku. Pozos-
távala zo vzácnych historických prameňov, medzi ktorými ne-
chýbali mapy, dobová tlač, fotografie z bojovej línie, nákresy, 
obrázky jednotlivých uniforiem či štedrovečerný jedálny lístok 
mínometnej čaty v Tobruku z roku 1941. Mnohé vystavené 
exponáty boli zverejnené po prvýkrát.  

Trenčianske noviny 21.10.2013  
pomocná evidencia 770/1/2013 
 
Vo štvrtok 10. októbra 2013 sa už po desiatykrát stretli čle-

novia Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom pravidel-
nom hodnotiacom 
stretnutí. Desiaty ročník 
bol výnimočný a tak 
priniesol viaceré zme-
ny. V krátkom progra-
me sa predstavila vo-
kálna skupina VOX, ta-
nečná skupina Goonies, 
v troch pútavých scén-

kach Trenčianske hradné divadlo a tanečnice z tanečnej skupi-
ny Džamál. Nie je nezaujímavé, že všetky štyri súbory boli už 
v minulosti úspešne podporené grantmi práve Klubom darcov. 
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V programe tohto ročníka sa vynechali tradičné „zúčtova-
nia“ minuloročných úspešných žiadateľov, takže ich výsledky 
stručne prezentovala 
moderátorka večera 
Eva Mišovičová. O to 
viac priestoru mali po-
tom jedenásti tohtoroč-
ní žiadatelia. Prezentá-
cie boli veľmi pekne 
pripravené a profesio-
nálne predstavené a po-
dľa slov členov Klubu darcov bolo veľmi ťažké prideliť 
správne body tým správnym projektom, len škoda, že zdroje 
Klubu darcov sú obmedzené. Najväčší počet hlasov získal pro-
jekt Benefičný beh Pro Autis a hneď za ním sa umiestnili dva 
známe trenčianske divadelné súbory Trenčianske hradné di-
vadlo s hrou Antona Pavloviča Čechova „Svadba“ a Divadlo 
Normálka s divadelným predstavením „Čínska stena“. 
Do desiateho ročníka Klubu darcov darovali jeho členovia 
spolu 1700 eúr a po dohode rozdelili túto sumu v pomere                 
700 eúr : 500 eúr : 500 eúr.  

Nielen, že sa jubilejný desiaty ročník tohto jedinečného 
darcovského programu 
uskutočnil 10. októbra 
2013, ale tiež desať sku-
točne desaťročných čle-
nov bolo ocenených ce-
nou „Filantrop“. Verí-
me, že táto cena bude 
inšpiráciou pre nových 
záujemcov o darovanie 

a podporovanie úžasných vecí, ktoré sa dejú denne okolo nás. 
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Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie, 
10.10.2013 
pomocná evidencia 727/1/2013 

 

Trenčianska mestská veža od 14. do 28. októbra 2013 pri-
blížila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a filmára 
Igora Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľba, kresba, 
grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 pri príležitosti 
desiateho výročia úmrtia výtvarníka. 

Igor Ševčík bol rodák 
z Trenčianskych Mitíc, vý-
tvarník, ktorého ľudia po-
znali aj ako filmára. Vytvoril 
niekoľko animovaných fil-
mov a animovaných pasáží v 
hraných filmoch, okrem iné-
ho aj vo filme „Tisícročná 
včela“.  Na život a dielo Igora Ševčíka sme sa spýtali spisova-
teľa Kornela Földváriho. 

„Naturalizovaný Pražák od Trenčína Igor Ševčík (1951 – 
2003) sa bez akejkoľvek výtvarnej prípravy stal výrazným re-
prezentantom predovšetkým českého, ale i slovenského ani-
movaného filmu. Za film „Sonda“ (1986) získal zlato na festi-
vale v Bilbau a v hranom filme stopu svojho výtvarného ruko-
pisu zanechal na Jakubiskovej „Tisícročnej včele“ (1984). Bol 

zároveň ojedinelým prí-
padom, ktorý sa na roz-
diel od väčšiny karikatu-
ristov pobral (bez toho, 
že by opustil film) pres-
ne opačným smerom – 
od animácie k výtvar-
nému humoru. Tvrdo-
hlavo dôsledný šiel ešte 
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ďalej vďaka priateľstvu s Dušanom Polakovičom, až ku gra-
fickým technikám. A odtiaľ išiel k maľbe a odvážnym inte-
riérovým riešeniam, ktoré vyvrcholili neodolateľnou výzdo-
bou svojráznych pražských krčmičiek. Ak Igorovi Ševčíkovi 
čosi nikdy nechýbalo, tak to bola nespútaná fantázia, schop-
nosť vidieť bizarné svety a chápať ich zákonitosti. Scenáre, 
ktoré si písal k vlastným filmom, prekypovali imaginatívnos-
ťou, po samý okraj naplnené voľnými asociáciami so surrea-
listickým nádychom. V ostrom tempe sa vedeli prestupovať a 
oslňovať výbuchmi žiarivých farieb ako v hašišovom opojení. 
V grafikách, kresbách i obrazoch pohyb nahrádzali prudké 
strihy tvarov a ich nová symbióza. Igor Ševčík sa bez okolkov 
pohrával s prírodou i s ľuďmi, no zároveň nikdy neopustil pô-
du jednoduchého ľudského porozumenia.“ 

www.sme.sk 12.10.2013 
pomocná evidencia 732/1/2013  
 

     Eleonóra Kubalová a Ferdinand Kubala vychovali ce-
lé generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Tí sa podu-
jali zmapovať ich celoživotné dielo 
a v piatok 18. októbra 2013 ponúkli 
verejnosti prvý diel – nezabudnu-
teľné spomienky najstaršej generá-
cie. Manželský pár Eleonóra a Fer-
dinand Kubalovci založili v roku 
1949 na trenčianskom gymnáziu 
Folklórny súbor „Trenčan“. On bol 
organizačným vedúcim súboru 
a hral v ľudovej hudbe na kontra-
bas, ona umeleckou vedúcou a cho-
reografkou. Vďaka ich neúnavné-
mu pôsobeniu dosiahol Folklórny 
súbor „Trenčan“ množstvo úspe-
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chov. Doteraz sa v ňom vystriedalo vyše 1200 členov, pričom 
prví členovia sú dnes už na dôchodku. Mnoho tanečníkov pô-
sobilo a pôsobí vo folklórnom hnutí na Slovensku v popred-
ných súboroch. 

Vzdať hold mimoriadnemu manželskému páru dnes už ne-
žijúcich stredoškolských profesorov sa ich nasledovníci roz-
hodli prostredníctvom scénických audiovizuálnych progra-
mov. Prvé dva uviedli v piatok 18. októbra 2013 v divadelnej 
sále Posádkového klubu v Trenčíne. Po obede o 16. h išlo 
o program venovaný nielen staršej generácii s názvom „Nikdy 
nezabudni na poďakovanie“. O 19. hodine sa začal kompono-
vaný program „Nezabudnuteľné stopy Kubalovcov“. V oboch 
programoch nechýbali na pódiu Folklórny súbor Trenčan, 
Detský folklórny súbor „Radosť“, Detský folklórny súbor 
„Dolina“, Detský folklórny súbor „Čečinka“, Detský folklórny 
súbor „Kremienok“, Folklórny súbor „Véna“, Tanečnice 
z „Lúčnice“, Folklórny súbor „Hajíček“, Senior klub „Druž-
ba“, Folklórny súbor „Nadšenci“. Večerný program bol navy-
še obohatený o vyznania a spomienky mnohých významných 
slovenských osobností. Oba programy moderovali Ida Rapai-
čová a Štefan Sádovský. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 744/1/2013 
 

Regionálna súťaž „Miss Trenčín 
2013“ už desiaty krát privítala všet-
kých nadšencov ženskej krásy 
v priestoroch Posádkového klubu 
v Trenčíne dňa 19. októbra 2013. 
Program spestrili nielen krásne fina-
listky, tradične britký humor mode-
rátora večera Petra „Pinďa“ Lengye-
la, ale i tóny jemného a precíteného 
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spevu mladého Tomáša Buranovského a Mária „Kuly“ Kol-
lára z Desmodu. Obaja speváci si aj spoločne zaspievali.  

Počas troch hodín predviedlo 12 finalistiek krásne modely 
v niekoľkých disciplínach. S náročnými otázkami ich poriadne 
potrápil moderátor Pinďo. Finalistky prekvapili aj svojimi zá-
ujmami, niektoré netypickými ženskými aktivitami ako zápa-
senie či futbal.         . 

Na hlasovaní za Miss MY sa 
podieľali čitatelia regionálnych 
Trenčianskych novín, ktorí pod-
porili svojimi hlasmi viacero fi-
nalistiek. Víťazkou čitateľského 
hlasovania sa napokon stala Na-
tália Dúbravková z Novej Dub-
nice, ktorá získala až 432 hlasov. 
„Je to pre mňa neuveriteľná poc-
ta. Som šťastná, že mi ľudia verili,“ povedala Dúbravková, 
ktorá by rada využila do budúcna aj príležitosti v modelingu. 
Momentálne študuje na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka. 
K víťazstvu v čitateľskom hlasovaní jej pomohla najmä rodi-
na.  
„Najviac hlasov som určite získala od rodiny a od priateľov,“ 
vysvetlila Dúbravková. Celkové prvé miesto si odniesla mla-
dučká Ivona Ďuračková z Bánoviec nad Bebravou, ktorú do 
súťaže prihlásila 
mama. Chcela, 
aby získala nové 
skúsenosti, keď-
že modelingu sa 
venuje už dlhšie. 
„Študujem na 
strednej odbor-
nej škole v Tren-

Tomáš Buranovský 

Ivona Ďuračková v odvážnom modeli 

vyhlasovanie víťaziek 



328 
 

číne a tak isto sa venujem modelingu. Predvádzala som mode-
ly v Bratislave, Banskej Bystrici, po celom Slovensku. Bola 
som aj na predkastingu „Miss Slovenska“  a odporučili mi, 
aby som prišla aj na oficiálny kasting v januári 2014. To mo-
mentálne plánujem,“ objasnila svoje zámery Ivona Ďuračková, 
ktorá podľa vlastných slov pri otázkach moderátora nepociťo-
vala stres. 

Prvou vicemiss sa stala Bibiána Reháková zo Soblahova, 
ktorá mala k súťaži blízko aj vďaka svojej kamarátke. Na sú-
ťaž ma nahovorila minuloročná miska. Nad modelingom mo-
mentálne neuvažuje a plánuje sa venovať skôr marketingu, 

ktorý študuje na Ob-
chodnej akadémií v 
Trenčíne. 

Druhá vicemiss 
Adriana Zagrapano-
vá z Trenčína počas 
rozhovoru s moderáto-
rom večera prezradila 

svoj záujem o súťaže miss. Prezradila, že súťaž sledovala od 
malička, ale vždy som si myslela, že budem stáť na tej druhej 
strane za oponou. Teraz som bola na pódiu a bol to zážitok,“ 
prezradila Zagrapanová, ktorá momentálne pracuje ako re-
cepčná v hoteli a v prípade ponúk z modelingu by určite nevá-
hala. 

Prezradila, že na súťaž je nahovorili dve staršie sestry. Pre-
hovárali ma už dlhšie, ale predtým som nemala odvahu.“  

www.sme.sk 20.10.2013  
pomocná evidencia 758/1/2013 

 

V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa dňa 18. októbra 
2013 na prvej samostatnej prezentácii výstave prezentoval Pe-
ter Grísa absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvarných 

prvá vicemiss Bibiána Reháková 
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umení, oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, pôsobia-
ceho  v Trenčíne.  Tvorba tohto autora je výrazne vyprofilova-
ná a presahuje svojim významom a kvalitou  rámec Trenčian-
skeho kraja – uveďme napr. jeho desaťročné pôsobenie vo  
vydavateľstve Modrý Peter, pre ktoré vytváral ilustrácie 
a dizajn.  Výstava približuje rozsah a charakter jeho tvorby  od 
knižného dizajnu (ilustrácií a prebalov) až po voľnú tvorbu di-

gitálnu grafiku, ako médium, poskytu-
júce iné a nové výrazové možnosti ako 
klasické techniky a umožňujúce rých-
lejší prenos a zaznamenanie myšlienok. 
Grísove diela sú nabité skrytou symbo-
likou, vytvára si vlastnú originálnu ná-
metovú ikonografiu, pozostávajúcu 
z fantazijných novotvarov, z prvkov 

osobitej rastlinnej a živočíšnej ríše i z oblasti technických vy-
nálezov. Originálny je umelcov zmysel pre detail, minucióznu 
linku, ktorou majstrovsky vykresľuje detaily a diktuje rytmus 
kompozície, plnej  dynamiky, energie, farby a svetla. 

Druhým vystavujúcim v tento deň bol umelecký fotograf 
Jan Pohribný, ktorý predstavil verejnosti neznáme  magické 
a snové krajiny v ktorých dominantnú úlohu zohráva svetlo. 
Originálnou svetelnou hrou autor vo svojich fotografiách ob-
javuje nové svety, tvorí snové príbehy, ktoré nachádza a insce-
nuje v reálnej krajine.  Veľko-
formátové farebné fotografie 
zaujmú originálnou optikou 
videnia umelca,  poetickou at-
mosférou a novoobjaveným, 
nádhernými  rajmi vo všednos-
ti sveta okolo nás. Narodil sa v 
roku 1961 v Prahe, kde aj vy-
študoval na Filmovú a tele-
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víznu fakultu Akadémie muzických umení v Prahe. Od  roku 
1986 pracuje ako samostatný fotograf – výtvarník. Popri svo-
jej voľnej tvorbe sa venuje prevažne reklamnej a ilustračnej 
výtvarnej fotografii. Spolupracuje s mnohými poprednými 
agentúrami, firmami, vydavateľstvami a časopismi v Českej 
republike i v zahraničí. Je členom Asociácie profesionálnych 
fotografov a Pražského domu fotografie - dnes FotoForum 
Praha. Od roku 1995 je zakladajúcim členom a prezidentom 
Spolku pre obnovu únetickej kultúry. V rokoch 1998 – 2013 
bol pedagógom na Inštitúte tvorivej fotografie pri Slezskej 
univerzite v Opave. Viedol mnoho workshopov doma i 
v zahraničí. Za posledných desať rokov pravidelne prednášal 
vo Fínsku a  Nórsku. Popri množstve publikácií, na ktorých sa 
autorsky podieľal, vyšla v roku 2007 kniha pod názvom „Ma-
gic Stones“ v Merrell Publishers v Londýne a v roku 2011 v 
nakladateľstve Zoner Press jeho učebnica „Kreatívne svetlo vo 
fotografii“. Mal viac ako 50 samostatných výstav doma  i v 
zahraničí a zúčastnil sa viac ako stovky skupinových výstav. 
Jeho fotografie sú zastúpené vo významných zbierkach v 
USA, Francúzsku, Švajčiarsku, Číne a Českej republike. 

www.gmab.sk 18.10.2013 
pomocná evidencia 762/1/2013 
 

V stredu 23. októbra 
2013 v Primaciálnom pa-
láci v Bratislave odmeni-
li úspešných autorov 
druhého ročníka fotogra-
fickej súťaže „Slovak 
Press Photo“, v ktorej 
druhé miesto získala 
Trenčianka, v súčasnosti 

študentka Vysokej školy výtvarných umení Katarína Babá-
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lová v kategórii portrét so snímkou: „Rybárik riečny“. Do sú-
ťaže sa zapojilo 139 autorov, ktorí zaslali 797 fotografií. Oce-
nené a ďalšie vybrané fotografie si mohli návštevníci pozrieť 
vo výstavnom priestore Múzea mesta Bratislavy od 24. októb-
ra do 27. novembra 2013. 

Ceny odovzdal primátor mesta Bratislavy Milan Ftáčnik.  
Nad 2. ročníkom Slovak Press Photo prevzali záštitu podpred-
seda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záleži-
tosti Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a minister kultúry 
Slovenskej republiky Marek Maďarič. 

Katarína 
Babálová sa 
do súťaže za-
pojila prvý-
krát. Fotogra-
fia nie je jej 
hlavným štu-
dijným odborom. Táto fotografia vznikla na katedre „Fotogra-
fie a nové médiá“ v ateliéri „Kreatívnej fotografie“, kde  bola  
na študijnej stáži, ktorá bola súčasťou jej záverečného semes-
trálneho projektu  s názvom „Kamalásky,“ povedal otec oce-
nenej Katky Bohuš Babál s tým, že jeho dcéra už aj samostat-
ne vystavovala v trenčianskej galérii v  roku 2009. Jej prvá au-
torská výstava mala názov „Prerušenie ticha“, čo je aj symbo-
lické, nakoľko autorka má sluchový hendikep.   

Katku Babálovú v tomto roku čaká diplomovka, štátnice 
a záverečná práca v jej domovskom ateliéri  na  katedre „Vi-
zuálna komunikácia - grafický dizajn“. 

www.sme.sk 27.10.2013  
pomocná evidencia 779/1/2013 
 
V Trenčíne, Banskej Bystrici, Starej Ľubovni a v obciach 

Jarabiná a Rišňovce sa od piatku 25. októbra 2013 do stredy 

víťazná fotografia Kataríny Babálovej „Rybárik riečny 
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30. októbra 2013 konalo podujatie 1. ročníka „Festivalu rus-
kých filmov“. Na podujatí sa zúčastnil renomovovaný ruský 
scenárista Vladislav Romanov. Festival bol originálnym prí-
spevkom a príležitosťou porozprávať sa o súčasnej filmovej 
tvorbe v Ruskej federácii, uviedol organizátor festivalu Štefan 
Dlugolinský. Vyzdvihol prítomnosť Vladislava Romanova na 
festivale, spoluautora 24 celovečerných filmov, medzi ktorými 
je aj veľkofilm „Admirál“. Festival bol aj príležitosťou dozve-
dieť sa o štúdiu na slávnej moskovskej filmovej škole VGIK, 
kde profesor Vladislav Romanov vedie magisterské štúdium, 
dodal Štefan Dlugolinský.  

Podľa jeho ďalších slov zámerom organizátorov bolo festi-
val mal vniesť odborné načretie do histórie i pripomenutie 
významných historických okamihov. Aj preto bude v kolekcii 
filmov dokument o úspešnom ruskom vojvodcovi M. I. Kutu-
zovovi či retrospektíva do čias tesne po druhej svetovej vojne, 
uviedol Štefan Dlugolinský. Festival ruských filmov na Slo-
vensku sa bude konať pravidelne, raz ročne. Načrtol, že v roku 
2014 má za cieľ pripraviť aj sprievodné podujatia so špičko-
vými ruskými umelcami.  

Festival organizovalo filmové štúdio STUDIO D3 v spolu-
práci s Ruským fondom na rozvoj ruskej kinematografie, Rus-
kým centrom vedy a kultúry v Bratislave, Banskobystrickým 
samosprávnym krajom a Strednou odbornou školou podnika-
nia v Trenčíne.    

 www.pravda.sk 27.10.2013 
pomocná evidencia 784/1/2013 
 
Dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch mest-

skej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého hovorcu 
a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku Ferdinan-
da Rybníčka „Trenčín, moje mesto“ pri príležitosti jeho ne-
dožitých 70. narodenín. 
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Výstavu otvorila vedúca odboru kultúrno - informačných 
služieb Mesta Trenčín Ing. Janka Sedláčková, ktorá privítala 
všetkých prítomných a odovzdala slovo jeho bývalému kole-
govi a priateľovi Mgr. Petrovi Kocnárovi. Vo svojom prího-

vore povedal, že miesto to-
ho, aby sme dnes všetci sa 
tešili z jeho životného jubi-
lea a blahoželali mu, zastavi-
li sme sa dnes pri výsled-
koch práce, čo v priebehu 
času vytvoril. Bol fotogra-
fom, ktorý mal nekonečne 

rád svoje mesto, v ktorom sa narodil a s ľuďmi s ktorými vy-
rastal. Bol skrátka Trenčan, lokálpatriot. Vyslovil svoj názor, 
že keby každý občan mal taký správny vzťah k svojmu mestu, 
že mesto Trenčín by bolo úplne iné. 

Vyzdvihol skutočnosť, že mohol trinásť rokov vedľa neho 
pracovať a tým ho bližšie poznať. Veľmi rád rozprával 
o svojom učinkovaní kapely ako bubeník a veľmi rád, že syn 
Richard si osvojil tento hudobný nástroj. Ferdo Rybníček bol 
skvelý rozprávač a svo-
jím rozprávaním vedel 
nakaziť všetkých okolo 
seba.  

Vyzdvihol jeho 
vrúcny vzťah k svokre 
a opätovanie jej lásky k 
nemu.  

Na záver oficiálnej 
časti vernisáže vystúpil primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-
chard Rybníček, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave a organizácii výstavy a porovnával život otca so svo-
jím životom a životom brata. Prišiel k uzáveru, že otec rozdá-
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val radosť a lásku okolo seba a tým menil všetkým život. Nám 
svojím synom vložil do vienka pocit čestnosti a spravodlivosti, 
ktoré vo svojom živote sa snažíme vnášať. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 793/1/2013, 819/1/2013 
 
V roku životného jubilea 70. rokov výtvarníka Petra Mar-

čeka sa dominantnou jeho umeleckej činnosti stala príroda a 
žena v nej. Pri retrospektívnom pohľade sa vracia do minulos-
ti, keď hovorí, že pred piatimi rokmi dostal dve šťastné injek-
cie do života v podobe mojich vnukov, dvojičiek Patrika 
a Kristiána prezradil dňa 5. novembra 2013 počas svojej ver-
nisáže známy výtvarník, čerstvý sedemdesiatnik Peter Marček 
v príjemnom komornom prostredí Galérie Vážka. V aktuálnej 
jesennej prírode sú zdrojom inšpirácie i staré stromy, vyschnu-
té konáre či kvety.  

Vernisáž okrem gitarového dua obohatila známa herečka a 
recitátorka Ida Rapaičová úryvkom z básnickej sklady „Óda 
na radosť“ od Milana Rúfusa. Peter Marček sa naposledy 

predstavil trenčianskej 
verejnosti pred desiati-
mi rokmi svojou tvor-
bou v Katovho domu. 
Na výstave sa autor 
predstavil dvadsaťtri 
nad reálnymi fantazij-
nými originálmi, ktoré 
tvoria súčasť slovenskej 

maliarskej scény imaginatívnymi predstavami autora. Ako 
v príhovore  uviedol kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podu-
šel, tento trend má hlboké korene v dejinách moderného slo-
venského výtvarného umenia. Stačí si spomenúť na výz-
namných slovenských výtvarníkov Mikuláša Galandu, Miloša 
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Bazovského, Imra Kráľa, Albína Brunovského. Práve po nich 
prevzal štafetu Peter Marček. 

Karnevalové, fašiangové motívy na plátne autor nekladie 
do mystického priestoru, ale naopak, scény obrazov farebnos-
ťou kladie do reality na zem. Presne tak, ako to vidí on vlast-
nými očami. Tento okamih sa zaradil do tajomnej trinástej 
komnaty maliara preto, lebo sa vyníma v niekoľkých súvislos-
tiach. Autor dokázal pretransformovať schopnosť drobnopis-
nej kresby do maľby štetcom a v tvorbe si dokázal vytvoriť 
svoj vlastný výtvarný kolorit. Výtvarník odbornej i laickej ve-
rejnosti ponúka filozofický pohľad na matnosť farebných spo-
jov v diele. Charakteristickými sú olejomaľby Benátske hry 
II., Tajné stretnutie, Dámy z vernisáže, Jesenné zátišie, v kto-
rých dominuje žena ako autorov ústredný motív, inšpiračný 
zdroj. Melodická, až nostalgická farebnosť diel dodáva obra-
zom poetickú interpretáciu. Po zmene spoločenského systému 
sa začal venovať viacerým výtvarným technikám. 

Peter Marček dodáva, že prvú samostatnú výstavu mal až 
po šesťdesiatke. Od roku 2005 som členom Združenia sloven-
ských výtvarníkov, pričom sa každoročne prezentujem na rôz-
nych celoštátnych kolektívnych výstavách na Slovensku. Veľa 
ľudí, ktorí sa zúčastnili dnešnej výstavy tvorbu Petra Marčeka 
nepoznalo, pretože nie je takým rýchlym maliarom. Vzhľa-
dom na techniku tvorby sa jemu vlastným stal precízny dlhší 
tvorivý čas. Aj preto sa v tvorbe vracia do obdobia renesancie. 
Poslaním výstavy v galérii je predstaviť iný drobný neologic-
ký výtvarný štýl. 

Žena v dávnejších časoch bola, je a aj zostane večným ob-
jektom, ktorý aj on objavil v spojení s témou hudby, záhad-
nosti, ktorú v mojich obrazoch stvárňujem, formuloval svoju 
myšlienku. 

Peter Marček používa olejomaľbu. V nedávnej minulosti 
začal s kombináciou olej - tempera. Túto techniku používali 
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starí výtvarní majstri vo svojich umeleckých dielach. V pod-
state mi táto technika pomáha osviežiť obraz do potrebnej fa-
rebnosti. Gravitačným centrom autora sa stala žena, symbol 
života, odhalená len čiastočne, do pol pása. 

Treba spomenúť, že autor sa úspešne zhostil návrhu  me-
daily Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a insígnií 
akademických funkcionárov. 

Peter Marček zdedil výtvarný talent od svojej mamičky, 
ktorá sa zaoberala kresbou ženských figúr. Neskôr sa postupne 
zdokonaľoval u profesora Antala, neskôr navštevoval ateliér 
akademických maliarov Štefana Scherhaufera a Ireny Schidla-
yová Slavínskej. 

www.sme.sk 16. 11.2013 
pomocná evidencia 849/1/2013 
 
V benediktínskom kláštore na Veľkej Skalke pri Trenčíne 

sa začal v roku 2012 archeologický výskum. Pre problémy 
s ohrozením života návštevníkov a archeológov statik nariadil 

zapaženie múru, aby 
práce pokračovali. Vý-
skum pokračoval v au-
guste 2013 a nadväzoval 
na ten predošlý. V sú-
časnosti vznikol opäť 
problém, tentoraz kvôli 
statike dvoch výčnel-
kov.  

 „Biskupský úrad 
v Nitre začal rokovať so statikom o postupe pri zabezpečení 
dvoch stĺpov nad stredovým múrom či ich bude treba asano-
vať alebo rekonštruovať. Podľa výsledku sa bude pokračovať 
podľa rozhodnutia archeológov a pamiatkového úradu,“ ob-
jasnil situáciu dobrovoľník Pavol Plško, ktorý spolupracuje na 

Minulý rok bolo treba "zapažiť" múr 
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projekte Nitrianskeho biskupstva. Úlohou projektu je dokončiť 
archeologický výskum a zhodnotiť objekt kláštora po všetkých 
stránkach.  

V tretí novembrový týždeň 2013 boli na obhliadke kláštora 
Bolo dohodnuté, že v jednej časti priestorov môžu práce naďa-
lej pokračovať, v druhej časti však potrebujeme statický posu-
dok, aby nevzniklo 
ohrozenie archeoló-
gov, robotníkov, ale 
i prípadných náv-
števníkov, vysvetlila 
pamiatkarka Mária 
Vdovičíková z Kraj-
ského pamiatkového 
úradu v Trenčíne. 

Na obhliadke pa-
miatkari skonštatovali pokrok na výskumných prácach. „Urči-
te chceme, aby výskum pokračoval, pokiaľ dovolí počasie,“ 
dopĺňa Mária Vdovičíková.  

Výskum pre vlastníka pamiatky Nitrianske biskupstvo, za-
bezpečuje Slovenská archeologická spoločnosť. Pod sutinou 

boli odkryté zaujímavé 
nálezy. „Doteraz sme 
preskúmali tri obytné 
priestory jezuitského 
konventu s tehlovou 
dlažbou a základmi pe-
ce,“ objasnil výsledky 
výskumu hlavný arche-
ológ Milan Horňák. 

Najdôležitejšími nálezmi z kláštora sú zatiaľ kachlice zdobené 
girlandami, ktoré umožnili archeológom zaradiť skúmané 

výskum ešte neskončil 
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priestory do obdobia baroka. Po ukončení archeologického 
výskumu bude nasledovať stavebno-historický výskum.  

www.sme.sk 20.11.2013  
pomocná evidencia 958/1/2013 
 
Za súbor prozaických a rozhlasovo-

dramatických diel, v ktorých sugestívnym 
spôsobom ochraňuje jedinečné citové i 
mravné hodnoty detského sveta ocenili dňa 
6. novembra 2013 v Bratislave spisovateľa 
Rudolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“. 
Túto cenu udeľuje od roku 1991 Literárny 
fond, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana – Medzinárodný dom 
umenia pre deti v Bratislave autorom za vynikajúce literárne 
alebo literárnovedné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju 
slovenskej literatúry pre deti a mládež. 

Info Trenčín 29.11.2013 
pomocná evidencia  959/1/2013 
 
Divadelná akcia „Herci nespia“ priniesla minulý víkend 

16. novembra 2013 zážitok všetkým, ktorí divadlu v meste 
Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom predstavení  prišlo via-

cero divadelných súbo-
rov.  

V tento deň po obede 
maratón  divadelných 
predstavení sa začal vy-
stúpením Záhoráckeho 
divadla v evanjelickom 
kostole autobiografickou 

hrou evanjelického farára Štefana Pilárika „Podivuhodný voz 
Boží“. 
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Na túto hru nadviazali predstavenia v divadelnej sále kina 
Hviezda, kde sa predstavilo Divadlo Fortissimo pantomimic-
kým predstavením Vladimíra Kulíška „Etudy z kufra“. Na toto 
predstavenie časovo nadviazalo Trenčianske divadlo detským 
predstavením „Môj Macík“. Posledným predstavením v tomto 
priestore bolo humorné predstavenie Divadla Normálka hrou 

„Výlet“. 
V Zrkadlovej sále 

kina Hviezda si dali 
stretnutie milovníci  
pantomímy s Vladom 
Kulíškom. 

Vo foyer kina 
Hviezda sa v podve-
čer predstavila šer-

movačkou skupina historického šermu Wagus „Baladou o víne 
a ženách“. 

Záver tohto divadelného dňa vyplnili predstavenia „Inu, 
nevidno pevninu“ v podaní Emy Krížovej a Pavla Seriša 
a Divadla Kolomaž hrou „Europeana“ 

wwww.sme.sk 24.11.2013 
pomocná evidencia 975/1/2013 
 
21. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Branec-

kého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ dňa 22. novem-
bra 2013 spoznal ocenených autorov. Ich mená organizátori 
zverejnili počas slávnostného vyhodnotenia výsledkov za 
účasti odborných porotcov – spisovateľov Jaroslava Rezní-
ka, Margity Ivaničkovej a Jána Maršálka.  

Absolútnym víťazom sa stala Ľudmila Zimmermannová 
z Topoľčian, ktorá vo svojej kategórii dominovala v poézii aj 
próze.  
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Zoznam ocenených v poézii 
1) miesto Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 
1)  miesto Viktória Laurent Škrabalová, Paríž 
2)  miesto Evan Šanta, Poprad 
2)  miesto Andrea Trusková, Trenčín 
3)  miesto Veronika Černáková, Trenčín 
3) miesto  Mariana Schmieder, Oravská Poruba 
3) miesto Pavol Fekete, Košice 
Kolektívna cena Matice slovenskej v Trenčíne  
Žiaci Základnej umeleckej školy Melkoviča v Starej Ľubovni 
(Veronika Grešová, Barbora Plutová, Mariana Vislocká, Rená-
ta Stričová, Erika Virostková, Dominik Jozefík, Adam Kollár, 
Jana Biganičová, Emina Tomková, Miroslava ŠČigulinská) 
Cena Matice slovenskej v Trenčíne 
Janka Fabová, Trenčín 
Jaroslav Júzek, Hel'pa 
Emília Filipova, Dudince 
Cena primátora Mesta Trenčín 
Kamil Weiner, Senkvice 
 
Zoznam ocenených v próze 
1) miesto: Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 
1) miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany 
2)   miesto: Silvia Zápotočná, Trenčín 
2) miesto: Tomáš Gerbery, Plešivec 
3) miesto: Diana Piešťanská, Trenčín 
3)  miesto: Miloš Hronec, Bratislava 
3) miesto: Oľga Nemcová - Košecká, Trenčín 
Cena Matice slovenskej v Trenčíne 
Sabina Štefulová, Trenčín 
Zuzana Vargová, Trenčín 
Lýdia Šimková, Trenčín 
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Martin Lančarič, Bardejov 
Ivana Lešičková, Trenčín 
Zoznam ocenených v próze 
1) miesto: Ľudmila Zimmermannová, Topoľčany 
1)  miesto: Zuzana Martišková, Topoľčany 
2)  miesto: Silvia Zápotočná, Trenčín 
2)  miesto: Tomáš Gerbery, Plešivec 
3)  miesto: Diana Piešťanská, Trenčín 
3)  miesto: Miloš Hronec, Bratislava 
3)  miesto: Oľga Nemcová-KoŠecká, Trenčín 
Cena Matice slovenskej v Trenčíne 
Sabina Stefulová, Trenčín 
Zuzana Vargová, Trenčín 
Lýdia Šimková, Trenčín 
Martin Lančarič, Bardejov 
Ivana Lešičková, Trenčín 
Cena riaditeľky Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
Jaroslav Janečka, Trenčín 
Cena vedúcej odboru kultúry TSK 
Ružena Viskupičová, Trenčín 
Cena primátora Mesta Trenčín  
Jana Judínyová, Trnava 
Cena európskej asociácie miest mieru 
Jozef Páleník  Svinná 

pomocná evidencia 46/1/2014 

Karikatúra a džez sú dve výrazové umelecké témy, ktoré 
majú na prvý pohľad zainteresovaného človeka veľa spoloč-
ného. Expresivita výrazu, improvizácia a výrazová skratka sú 
vlastnosti, ktoré spájajú obe sféry, hoci hovoríme o rozličných 
umeleckých pojmoch - hudobnom a výtvarnom.  V Trenčíne 
od 26. novembra 2013 v Galérii Vážka sa predstavil s výsta-
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vou „Karikatúra a džez“ známy karikaturista, inak uznávaný 
architekt a urbanista Bobo Pernecký s dielami 21 autorov zo 
šiestich krajín, ktorý o výstave povedal: „Keď sme pred šies-
timi rokmi v Piešťanoch pripravovali prvý ročník tejto výsta-
vy, hovorili sme o tom, ako tieto dve oblasti spolu súvisia. Pri-
šli sme na zaujímavé súvislosti, ktoré oba tieto žánre spája. Je 
to jednak silný moment improvizácie, ktorý je charakteristický 
pre džez i karikatúru, potom je to svojský rukopis každého au-
tora, keď jednu tému stvárnia piati autori, ktorí ju vyjadria pia-
timi rozličnými spôsobmi. Toto je podľa mňa typické pre džez 
aj karikatúru. A čo je najvýraznejší moment, ktorý spája tieto 
dve veci, je nonverbálna komunikácia. Tak ako sa dá džezom 
komunikovať v každej krajine, tak aj karikatúrou sa človek vy-
jadrí a dohovorí všade na svete. Táto výstava má za sebou už 
päť ročníkov. V každom novom ročníku oslovíme piatich až 
ôsmich karikaturistovi, u ktorých džez je výsostná téma, v 
podstate sa pohybujú stále okolo džezu vo svojich prácach, 
napríklad taký Jiří Slíva je v tejto oblasti asi svetová jednotka 
a džez je jeho silný tematický okruh. Radek Steska sa zaoberá 
džezovou karikatúrou, ale aj hudbou v najširšom zmysle slova. 
Neskôr sme sa spojili s autormi, pre ktorých džez nebol hlav-
nou témou, ale radi sa nechali džezom nadchnúť a inšpirovať. 
Takto sa dalo dokopy dodnes 21 autorov, ktorých diela dnes tu 
v Trenčíne vystavujeme.“  

Poriadateľmi výstavy bola Trenčianska jazzová spoločnosť 
a Mesto Trenčín, ktorý túto výstavu uskutočnili v kontexte s 
dlhodobou tradíciou džezových podujatí. Veď priaznivci dže-
zu v Trenčíne mali možnosť navštíviť toho roku už dvadsiaty 
ročník festivalu „Jazz pod hradom“.  

V súvislosti s touto výstavou zarezonoval návrh na uspo-
riadanie „Považského džezového festivalu“, ktorý by spojil tri 
významné podujatia v regióne – „Piešťanský džezový festival 
Doda Šošoku“, „Openair Fest v Novom Meste nad Váhom“ a 
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„Trenčiansky džezový festival“. Takto by vznikol silný a prí-
ťažlivý produkt európskeho významu.  

Veľmi príjemným hudobným sprievodom výstavy bol dže-
zový kvartet v zložení Peter Belák gitara, Erich Vladár klavír, 
Jozef Brindzák kontrabas a Ján Babič bicie, ktorého kvalitný 
výkon a záujem prítomných navodil atmosféru džezového 
koncertu.   

Trenčianske noviny 02.12.2013 
pomocná evidencia 1001/1/2013 
 

Trenčania si mohli vy-
chutnať predvianočnú atmo-
sféru v meste od 5. decembra 
2013, kedy začali „Vianoč-
né trhy“, ktoré v tomto roku 
mali niekoľko noviniek. Sve-
telná sviatočná výzdoba 
mesta ožila v sobotu 30. no-

vembra 2013 večer. Centrum mesta zažiarilo obnovenou via-
nočnou výzdobou. Dekory boli z veľkej časti obnovené. Mik-
rožiarovkové svetelné vodiče sa vymenili za LED svetelné 
vodiče. Mesto zakúpilo aj girlandy v dĺžke 480 metrov, ktoré 
sa použili na doplnenie výzdoby. Zakúpené boli girlandy 
v LED prevedení, informoval Róbert Buchel riaditeľ Mest-
ského hospodárstva a 
správy lesov Trenčín. 

Do vianočného šatu 
sa odela i mestská ve-
ža, ktorú zdobili sve-
telné panely s motí-
vom snehových vlo-
čiek. Dominantným 
objektom Mierového 
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námestia bol vianočný strom asi 13 metrov vysoký smrek 
pichľavý, ktorý rástol pri mestskej športovej hale na Sihoti. 
Jeho výzdoba bola doplnená o nový svetelný prvok s efektom 
sneženia, tzv. snowfall. Vianočný strom sa rozsvietil podvečer 
na Mikuláša dňa 5. decembra 2013.  

Atmosféru predvianočného času spríjemnili „Vianočné tr-
hy“, ktoré hneď na prvý pohľad upútali pozornosť občanov 

a návštevníkov mesta. Boli to predo-
všetkým umiestnené 40 nové predajné 
stánky v počte 40 kusov na Mierovom 
námestí, na ktoré mesto vynaložilo len 
1 euro na základe kúpno-predajnej 
zmluvy so spoločnosťou Marius Peder-
sen.  Ďalšie nóvum boli trhy so spot-
rebným tovarom, ktoré sa konali od 9. 
do 23. decembra 2013 na Jaselského 
ulici pred Posádkovým domom. Atmo-
sféru predvianočného obdobia spríjem-

nil aj „Vianočný bazár“ Trenčianskej nadácie za prítomnosti 
Adely Banášovej.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 982/1/2013 

 
 

Dňa 3. decembra 2013 uskutočnila Trenčianska regionálna 
obchodná a priemyselná komora v Trenčíne v Posádkovom 
klube v Trenčíne pre svojich členov 
v poradí už tretí ročník „Art Clubu“, 
v programe ktorého bol pôvodný slo-
venský muzikál o legendárnej taneč-
nici, kurtizáne a špiónke „Mata Ha-
ri“, v réžii Martina Kákoša, v ktorom 
sa predstavila v hlavnej úlohe operná 
speváčka, výnimočná Sisa Sklovská. 
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Silný príbeh, efektné hudobné spracovanie, pôsobivé ta-
nečné scény a spevácke kvality takej hviezdy akou je Sisa 
Sklovská ponúkli strhujúci zážitok, ktorý odmenili diváci dl-
hotrvajúcim potleskom. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1016/1/2013 
 
Útvar kultúry a informácií Mestského úradu v Trenčíne 

pripravil pred Vianočnými sviatkami od 5. decembra 2013 sé-
riu podujatí pod názvom „Čaro Vianoc pod Trenčianskym 

hradom“. Začiatok 
podujatiam patril spo-
mienkovej svätej om-
ši na patróna Mesta 
Trenčín sv. Františka 
Xaverského dňa 3. 
decembra 2013, ktorej 
sa zúčastnil aj primá-
tor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček. 
Od tohto 3. decembra až do 26. decembra 2013 sa vystrie-

dalo na pódiu Mierového námestia desiatky folklórnych súbo-
rov, speváckych 
zborov, hudobných 
skupín, ktoré spes-
trili predvianočnú 
náladu obyvateľov. 
Osobitne v tomto 
smere treba spome-
núť tradičný prí-
chod Mikuláša s 
nebeským sprievo-
dom, ktorého privítalo veľa detí so svojimi rodičmi. Ïalej sa 



346 
 

páčil „Zimný umelecký jarmok“ v priestore „Art Synagógy“, v 
ktorom sa prezentovali so svojimi dielami trenčianski výtvar-
níci. Vyvrcholením predvianočných podujatí bolo priblíženie 
biblického najstaršieho príbehu v živom prevedení hercov 
a zvieratiek viažuceho sa Vianociam „Živý Betlehem“. Po-
slednou bodkou za Vianočnými sviatkami dal koncert „Ko-
morného orchestra Mesta Trenčín“ a Speváckeho zboru „Pia-
rissimo“ dňa 26. decembra 2013. 

vlastné poznámky 
 
Vstupná hala do Kultúrneho informač-

ného strediska v Trenčíne patrila dňa                    
6. decembra 2013 výstave najnovšej tvor-
by Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti 
jeho 70. narodenín pod názvom „Inšpirá-
cie“. Pri tejto príležitosti sa stretli priatelia 
a známi jubilanta, aby mu zablahoželali 
k životnému jubileu a jeho tvorbe.  

O úvod vernisáže výstavy sa postarala 
hudobná skupina pána Hulína a potom už prítomných privíta-
la a pozdravila referentka Kultúrneho informačného strediska 
v Trenčíne Jarmila Blašková. Na vernisáži výstavy vystúpilo 
viacero osobností, ktoré zhodnotili život jubilanta. 

Ako prvá vy-
stúpila Jarka Ti-
chá, ktorá prítom-
ným priblížila ži-
vot jubilanta za dl-
hých 70 rokov. Na-
rodil sa dňa 2. de-
cembra 1943 v de-
dinke Trebichava 
pri Bánovciach 
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n/B. Po ukončení strednej školy vyštudoval Pedagogickú fa-
kultu v Nitre v aprobácii výtvarná výchova - ruský jazyk a stal 
sa učiteľom. Po ukončení vysokej školy v roku 1964 absolvo-
val vojenskú základnú školu a potom od roku 1965 začalo je-
ho učiteľovanie. Prvým pôsobiskom bol Hlohovec, potom na-
sledovali Sládečkovce, Močenok a Devínska Nová Ves. 
V roku 1980 ďalšou zástavkou v jeho profesionálnej praxi bo-
lo mesto Trenčín, v ktorom našiel živnú pôdu pre ďalšie 
úspešné rozvíjanie vlastnej výtvarnej tvorby a pedagogického 
učinkovania. Šesť rokov zastával funkcie vedúceho propagač-
ného oddelenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne. 
Potom štyri roky učil na Základnej škole v Trenčianskej Tur-
nej a od roku 1990 začal odovzdávať vedomosti žiakom Zá-
kladnej umeleckej škole v Trenčíne. Po odchode na dôchodok 
učil žiakov na Súkromnej základnej umeleckej škole 
v Trenčíne, kde neskôr malých žiakov vystriedali dospeláci. 
Svoju tvorbu vystavoval v Trenčíne, ale i v zahraničí. Za svoju 

výtvarnú činnosť bol ocenený vysokým 
štátnym vyznamenaním sv. Gorazda, ktoré 
mu v roku 2003 udelilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky.  

Svojími básňami pozdravila jubilanta 
jeho dlhoročná kolegyňa Mgr. Izabela 
Bulková.  

Posledným rečníkom bol historik umenia Martin Šugár, 
ktorý zhodnotil výstavu Mgr. Jozefa Švikruhu. Komorná vý-
stava Mgr. Jozefa Švikruhu predstavuje výber jeho poslednej 
tvorby. Pri prehliadke jeho tvorby sme svedkami malého pre-
kvapenia. Autor odvodil svoju tvorbu od prác svojich pedagó-
gov a ten ďalej rozvíjal. Výsledkom sú krajinárske kompozície 
najčastejšie v tónoch jesennej palety najčastejšie v baladickej 
atmosfére. Maliara a milovníkov jeho diel spája nostalgická 
spomienka na intímne zákutia remízií, lúk či pasienkov. Výber 
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najnovších malieb je neočakávaní. Medzi nimi nájdeme také 
obrazy, ktoré sa vzďaľujú od dôverne zná-
mych kompozícií rukopisu a farebnej škály 
a nechávajú sa zvábiť svetlom a svetom 
stredomorských ostrovov. Tam autor trávi 
nemálo času hľadaním cesty ako novú skú-
senosť nechať preniknúť do svojho videnia.  

Na záver oficiálnej časti jubilant poďa-
koval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na príprave osláv a vernisáže výstavy. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1018/1/2013 
 
Mestská veža bola dňa 10. decembra 2013 miestom verni-

sáže výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom „Tem-
pus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru religióznych ob-
jektov predovšetkým na území Českej republiky. 

Vystavujúci Dano 
Veselský je tren-
čiansky rodák, ktorý 
sa venuje fotogra-
fovaniu od roku 
1990. Počas svojej 
dvadsať ročnej karié-
ry sa venoval repor-
tážnej a športovej fo-
tografií v denníkoch 

Denný telegraf, Sme a TASR. 
Počas týchto rokov hľadal svoju identitu v portrétovaní 

niekoľko známych a významných osobností, v reklamnej 
a módnej fotografii, ale i divadelnej fotografii. V poslednom 
čase sa zaoberá fotografovaniu starej architektúry religióznych 
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objektov v Čechách, ktoré vystavuje v mestskej veži v Tren-
číne. Je to jeho štvrtá samostatná autorská výstava. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1030/1/2013 

 

Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom klube 
Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar Trenčian-
skeho kraja“ určenej pre mladých spevákov vo veku od jede-
násť do osemnásť rokov. Do finále tejto súťaže sa nominovalo 
osemnásť spevákov, ktorý sa prebojovali cez okresné a semi-
finálové kolo. Súťažiaci nebrali účasť vo finále na ľahkú váhu, 
čo bolo vidieť na ich zlepšených výkonoch oproti semifinálo-
vej súťaži, k čomu prispelo aj obecenstvo, v ktorom sa tiesnilo 
veľa priateľov zúčastnených spevákov. 

Speváci mali ťažkú úlohu, ale ťažšiu mala odborná porota, 
ktorá musela rozhodnúť o troch najlepších v každej kategórii 
a tiež o laureátovi súťaže. Porota v záverečnom verdikte kon-
štatoval, že speváci si zvolili správny výber piesní pre svoje 
krásne hlasy, čo ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.  

V mladšej kategórii si víťazstvo odniesla Jana Viktória 
Kováčiková z Dubnice nad Váhom. Na druhom mieste sa 
umiestnil jediný zástupca mužského pokolenia v súťaži Filip 
Valach z Partizánskeho. Tretie miesto získala Dominika Mi-
čudová z Púchova. 

V staršej kategórii si víťazstvo odniesla Barbora Lénčešo-
vá z Považskej Bystrice. Na druhom mieste sa umiestnila Ka-
rin Riljaková z Púchova. Tretie miesto získala Veronika 
Piačková z Považskej Bystrice. 

Laureátkou 8. ročníka sa stala Denisa Ovseníková 
z Považskej Bystrice. 

Záverom treba dodať, že podujatie bolo okrášlené bohatým 
sprievodným programom o ktorý sa postarali deti zo Súkrom-
nej základnej umeleckej školy Stella v Považskej Bystrici, 
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centier voľného času z Prievidze, Bojníc a Trenčianskej Tur-
nej. 

Trenčianske noviny 16.12.2013 
pomocná evidencia 1043/1/2013 
 
Knižné darčeky za takmer 2500 eúr dostalo dňa 19. decem-

bra 2013 od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych detí, kto-
rých rodičia sú v sociálnej 
núdzi. Do deviateho roč-
níka projektu Otvor srdce, 
daruj knihu sa tento rok 
zapojilo päť trenčianskych 
kníhkupectiev, v ktorých 
mohli anonymní darcovia 
kúpiť odkázaným deťom 
knihu. Knihy deťom ich 
kúpili anonymní darcovia. 
Trenčianska nadácia ich 
slávnostne odovzdala za 
pomoci rozprávkových bytostí anjela a čerta vo Verejnej kniž-
nici Michala Rešteku v Trenčíne. Vyvrcholil tak deviaty roč-
ník predvianočného charitatívneho projektu „Otvor srdce, 
daruj knihu“. Tento rok sa do projektu zapojilo 11 mater-
ských a 10 základných škôl z Trenčína. „Tento projekt má ne-
uveriteľnú silu spolupatričnosti. Deväť rokov v predvia-
nočnom období stavia most vzťahov tých, ktorí potrebujú 
a tých, ktorí zo srdca darujú,“ povedala koordinátorka projektu 
Danka Adamusová.  Vyjadrila poďakovanie všetkým šted-
rým darcom jednotlivcom a firmám, ktorí nezištne pomohli k 
naplneniu myšlienky projektu v plnej miere. Deti prichádzali 
v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a pedagógov, aby 
knihu dostali priamo do svojich rúk. Verejná knižnica Michala 
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Rešetku sa tak na jedno dopoludnie zmenila na inštitúciu spl-
nených prianí detí z rodín v sociálnej núdzi. 

Počas doterajších deviatich ročníkov projektu „Otvor srdce, 
daruj knihu“ sa Trenčianskej nadácii podarilo sprostredkovať 
knihy pod stromček pre 1817 detí. 

Mesto Trenčín 19.12.2013 
pomocná evidencia 1049/1/2013  

 
Trenčianske hradné divadlo zmenilo v mesiaci november 

2013 svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“. Podľa vedú-
cej súboru Mgr. Zuzany Mišákovej názov „hradné“ divadlu 
pred odbornými porotami skôr škodil, ako zlepšoval imidž. 

Pri svojom vzniku pred 12 rokmi hľadalo divadlo podľa 
Mišákovej názov podľa niečoho, čo charakterizuje Trenčín. 
Vybrali si teda hrad, no na hrade funguje aj skupina historic-
kého šermu, ktorá robí úplne iný druh zábavy. „My chceme ísť 
cestou divadelného umenia, ktorou sme sa vydali pred rokmi. 
Zamieňali si nás s rôznymi zoskupeniami, ktoré vystupujú na 
námestiach a robia iný druh zábavy. My ponúkame divákom 
svetovú dramatiku, snažíme sa robiť umelecké divadlo, teda 
to, čo robia mestské divadlá po celom Slovensku,“ zdôvodnila 
zmenu názvu šéfka súboru. Ako dodala, s mestom Trenčín ako 
subjektom nemajú spoločné žiadne rozpočtové záležitosti, ide 
o iniciatívu tretieho sektora. „Myslím si, že tretí sektor má 
suplovať tam, kde samospráva nemôže, nechce, alebo nemá 
možnosti. Meníme sa na Mestské divadlo Trenčín, aby aj 
Trenčín mal svoje mestské divadlo,“ priblížila Mgr. Zuzana 
Mišáková. Dodala, že s mestom majú dobré vzťahy, no jeho 
finančná situácia údajne neumožňuje vo väčšej miere podpo-
rovať divadlo. 

Asi 40-členné divadlo pôsobí v bývalom kine Hviezda v 
Trenčíne, ročne urobia okolo 30 predstavení, ktoré vidí asi 
4000 divákov. Momentálne vystupujú s premiérou hry „Svad-
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ba“ od A. P. Čechova, v repertoári majú ďalších niekoľko hier 
renomovaných autorov a detské predstavenia. 

www.sme.sk 27.12.2013  
pomocná evidencia 1064/1/2013 
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Školstvo a vzdelávanie 
V Trenčíne sa začali 15. januára 2013 zápisy žiakov do 

prvých tried základných škôl a skončili sa 6. februára 2013. 
Do prvých ročníkov základných škôl ba sa malo zapísať 
približne 480 budúcich prváčikov. Mesto Trenčín má jeden 
školský obvod, to znamená, že rodičia, respektíve zákonní 
zástupcovia, môžu vybrať pre svoje dieťa základnú školu bez 
obmedzenia adresou bydliska. 

Riaditelia základných škôl sú povinní prednostne prijímať 
deti s trvalým 
pobytom v mes-
te Trenčín a v 
obciach, s kto-
rými mesto uza-
vrelo zmluvu 

o spoločnom 
školskom ob-
vode. Ide o obce 

Hrabovka a Zamarovce. Minulý rok v Trenčíne zapísali 468 
prváčikov, hoci na zápise sa zúčastnilo 525 detí. 

Zápis je povinný pre deti, ktoré k 31. augustu dovŕšili šesť 
rokov. Pokiaľ chcú rodičia zapísať do školy dieťa mladšie ako 
šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
a tiež súhlasné vyjadrenie detského lekára. 

Ak dieťa ešte nedosiahlo 
školskú spôsobilosť, môže 
riaditeľ základnej školy roz-
hodnúť o odklade začiatku po-
vinnej školskej dochádzky o 
jeden rok na odporučenie Cen-
tra pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie 
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a so súhlasom rodiča. 
Pokiaľ má dieťa zdravotný problém, alebo je nejakým 

spôsobom handikepované, mal by sa rodič v záujme svojho 
dieťaťa informovať či škola má pre tieto situácie prispôsobené 
priestory a či disponuje špeciálnym pedagógom. 

www.sme.sk 08.01.2013 
pomocná evidencia 8/1/2013 
 

Štátny tajomník Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej repu-
bliky Ing. Štefan Chudoba, 
PhD. dňa 8. januára 2013 
navštívil rektora Trenčian-
skej  univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. Na stretnutí poverený rektor doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. informoval štátneho tajomníka o zmenách vo 
vedení, aktuálnej situácii na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka,  
o spolupráci medzi priemy-
selnou základňou regiónu, 
príprave stratégie a cieľoch 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka na 
roky 2014 až 2020 v sú-
vislosti s novým programo-
vým obdobím a zameraním OP Vzdelávanie, výskum a ino-
vácie. 

www.tnuad.sk 08.01.2013 
pomocná evidencia 14/1/2013 
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Od utorka 8. januára 
2013 bola v priestoroch 
mestskej veže v Trenčíne 
nainštalovaná výstava foto-
grafií študentov Klaudie 
Krupovej, Lucie Salayovej, 
Lýdie Adamcovej, Barbory 
Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bo-

bákovej, Lucie Wernerovej a Patrície Jarabicovej, ktoré štu-
dujú fotografický dizajn na Strednej umeleckej školy v Tren-
číne, s ktorými sa v novembri 2012 prezentovali v rámci 
projektu „Portal of Good News“ v poľskom meste Kryzowa 
za účasti študentov z Poľska, Nemecka, Maďarska, Čiech 
a Slovenska. Ich spoločnou témou boli ľudské práva v súčas-
nosti a v minulosti.  

www.sme.sk 10.01.2013 
pomocná evidencia 15/1/2013 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
otvorí od budúceho akademického roka 2013/2014 dva nové 
študijné programy: 
a) Európske a globálne štúdiá 
b) Kvalita produkcie strojárskej techniky.  

Prihlášky na oba študijné programy budú záujemcovia 
posielali do 31. mája 
2013. 

Program Európ-
ske a globálne štú-
diá má pripraviť štu-
dentov do sveta po-
litiky na pracovné 
pozície poradcov, 
realizátorov politic-
kých programov, 
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mediálnych pracovníkov, ale aj manažérov v nadnárodných 
spoločnostiach. Mali ba byť schopní plynule komunikovať na 
odbornej medzinárodnej úrovni v anglickom alebo inom 
svetovom jazyku a to vďaka novým výučbovým procesom 
a špecializovaným učebniam. Ako cudzí jazyk si môžu 
študenti zvoliť aj čínštinu formou doplňujúcich kurzov. 

Program Kvalita produkcie strojárskej techniky má za úlo-
hu znalosti z riadenia tímov, manažérskych zručností, tech-
nológie priemyselnej výroby, ako aj z využívania najmo-
dernejších informačných technológií pri plnom rešpektovaní 
požiadaviek medzinárodných spoločností. Tieto znalosti ab-
solventi využijú najmä vo funkciách manažérov kvality, 
procesných a technologických inžinierov, ale aj vedúcich 
tímov zlepšovania kvality. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
poskytuje vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na 
fakultách sociálno-ekonomických vzťahov, špeciálnej tech-
niky; zdravotníctva, priemyselných technológií, katedre poli-
tológie a spoločnom celouniverzitnom pracovisku „Vitrum 
Laugaricio“. 

www.sme.sk 11.01.2013  
pomocná evidencia 26/1/2013 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne pod vedením svojho predsedu doc. Ing. 

Jána Kulíka, CSc. na 
svojom rokovaní dňa 14. 
januára 2013 svojím uzne-
sením č.1/2013 vyhlásil 
voľby na rektora s tým, že 
termín odovzdania návrhov 
na kandidátov určil na deň 
4. februára 2013. Súčasne 
rozhodol o zložení šesť 
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člennej volebnej komisie pod vedením PhDr. Kataríny 
Gerlichovej, PhD. Kandidáti na rektora Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zo svojím programom 
predstavia na zhromaždení Akademického senátu Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, po ktorom sa 
uskutočnia voľby na rektora dňa 20. marca 2013.  

Momentálne univerzitu vedie doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD., ktorý bol poverený vykonávaním funkcie rektora do 
vymenovania nového rektora univerzity. Jeho predchodcom 
bol prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorého akademický senát 
univerzity odvolal v novembri 2012. 

www.sme.sk 16.01.2013  
pomocná evidencia 30/1/2013 

Zrušenie deviatich pracovných miest na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne je zatiaľ výsledkom 
avizovaných racionalizačných opatrení zo strany povereného 
rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

V súvislosti s opatreniami vedúcimi k zvyšovaniu kvality 
procesov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka začal 
poverený rektor kontrolné dni na fakultách a pracoviskách 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Očakávaným výsledkom sú racionalizačné opatrenia v 
oblasti úspory dotačných finančných prostriedkov a zvýšenie 
efektivity práce. V zmysle interného príkazu rektora, ktorý 
vydal krátko po nástupe do funkcie, prehodnotia pracovný 
výkon každého zamestnanca z hľadiska zaradenia a pracov-
ných činností. 

„Uvoľňovanie zamestnancov z dôvodu organizačných 
zmien na univerzitných pracoviskách prebieha v súlade s 
novým Zákonníkom práce (výpovedná lehota + odstupné) za 
ústretovej spolupráce odborovej organizácie. Ďalšie výsledky 
kontrolných dní, týkajúce sa nedostatkov v pracovných pro-
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cesoch niektorých oddelení, budú postupne v blízkom čase 
odstraňované“, informovali z kancelárie rektora. 

www.sme.sk 19.01.2013 
pomocná evidencia 37/1/2013 

V utorok 29. januára 2013 Rozvojo-
vá agentúra Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, ako hlavný cezhraničný 
partner projektu „V.I.P. – Vzdělávání, 
Inovace, Partnerství“, zorganizovala 
spolu s českými partnermi na pôde 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne záverečnú konferenciu  
a Technologickú a  kooperačnú burzu projektu VIP.  

Podujatia boli  realizované pod záštitou predsedu Tren-
čianskeho  samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH a povereného rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.   

Záverečnej konferencie sa zúčastnilo 36 zástupcov a Tech-
nologickej a kooperačnej burzy 27 zástupcov podnikateľ-
ského, akademického, ako aj verejného sektora z Trenčian-

skeho, Žilinského a Zlínskeho 
kraja. Konferencia prezentovala 
aktivity a výstupy projektu VIP 
zamerané na podporu inovačného 
podnikania a spolupráce univerzít 
a podnikateľského sektora. Jed-
ným z výstupov projektu bola 
Technologická a kooperačná bur-
za ako efektívny nástroj prepoje-
nia jednotlivých inovačných fi-

riem a inštitúcií. 
Cieľom projektu bolo prostredníctvom spoločných aktivít 

podporiť inovačný potenciál cezhraničných regiónov, posilniť 
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väzby medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami za 
účelom vytvorenia stabilných kooperačných sietí a prispievať 
k vytváraniu rozvojového rámca, ktorého základnou snahou je 
podpora rozvoja podnikateľského a inovačného prostredia. 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
poverený výkonom funkcie rektora, 
vyjadril v svojom úvodnom slove 
podporu projektu VIP a predstavil 
záujem univerzity o zintenzívnenie 
spolupráce s Trenčianskym samo-
správnym krajom. Predstavil aj no-
vý  projekt „revitalizácia priestorov 
ťažkých laboratórií Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka na Technologické centrum 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako 
centrum zamerané na využitie vedecko-výskumného poten-
ciálu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
pre rozvoj podnikania v  trenčianskom regióne. Predstavené 
technologické centrum bude špecializovaným pracoviskom 
zameraným na výskum a  vývoj nových technológií, výrobkov 
a služieb v úzkej spolupráci univerzity s podnikateľskou 
verejnosťou. 

Predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH vo  
svojom príhovore vyjadril záu-
jem o zintenzívnenie spoluprá-
ce oboch inštitúcií a zdôraznil, 
že Trenčiansky samosprávny 
kraj má veľký záujem o reali-
záciu inovačných nástrojov 
podporujúcich budovanie ino-
vačnej infraštruktúry, ktoré 
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vytýčila Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorej spoluautormi bola Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Rozvojová agentúra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. 

Program konferencie pokračoval predstavením jednotlivých 
partnerov projektu, ktorými boli Agentúra pro ekonomický 
rozvoj Vsetínska, Vedecko-technologický park v Žiline, Tech-
nologické inovační centrum v Zlíne, Regionální podpůrný 
zdroj v Zlíne a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samo-
správneho kraja.  

Následne Ing. Tomáš Hanulík prezentoval projektovú 
ideu prípravy technologického centra Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne s prepojením na jednotlivé 
priority regionálnej inovačnej stratégie. Riaditeľ Rozvojovej 
agentúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Peter 
Nižňanský, v súvislosti s prezentovaným zámerom Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka vyjadril nádej, že Roz-
vojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. 
dlhodobo v spolupráci s medzinárodnými partnermi a regio-
nálnymi inštitúciami imple-
mentuje množstvo aktivít za-
meraných na regionálny ino-
vačný rozvoj a prípravu už aj 
realizačných projektov na 
inovačné nástroje, akými sú aj 
technologické centrá. S ohľa-
dom na obsah prezentácie 
technologického centra vyja-
dril podporu predloženému 
zámeru a vyzval predstavi-
teľov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka k užšej spo-
lupráci na príprave centra, ako aj iných spoločných projektov. 
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V rámci ďalšieho programu prezentovali predstavitelia 
partnerov projektu ich kľúčové výstupy. Vedecko-technický 
park v Žiline sa sústredil na prezentáciu podujatí a nástrojov 
pre študentov, doktorandov a mladých podnikateľov v Žilin-
skom kraji. Agentúra pre ekonomický rozvoj Vsetínska infor-
movala o dobrej praxi a dopadoch kooperačných podujatí pre 
podnikateľov. Regionálny podporný zdroj sa sústredil na svoje 
skúsenosti v oblasti schém financovania inovačných zámerov 
pre firmy a prezentoval príklady dobrej praxe u konkrétnych 
firiem, ktoré uvedené služby využili. Rozvojová agentúra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavila v rámci pro-
jektu realizovanú schému inovačných voucherov pre podporu 
spolupráce akademického a podnikateľského sektora. Ing. 
Branislav Anwarzai informoval, že inovačné vouchre patria 
medzi veľmi efektívne formy financovania inovačných záme-
rov firiem, ktoré parciálne realizuje univerzita, čím dochádza 
k obojstrannej a udržateľnej spolupráci. V projekte VIP pri-
pravila Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja cezhraničný vzdelávací program pre oblasť inovácií a  
organizovala kooperačné podujatie „Zimná škola inovácií“ 
zamerané na prepojenie aplikovaného vývoja a výskumu  
študentov a doktorandov s podnikateľským sektorom a ich po-
trebami. 

Na záver jednotliví účastníci podujatí konštatovali, že po 
dopadoch hospodárskej krízy je nevyhnutné vyvíjať úsilie a 
uskutočňovať činnosti pre podporu inovačného myslenia, 
firemného vývoja a výskumu, transferu technológií a know-
how, s výhľadom na posilňovanie konkurencieschopnosti, 
prosperity a zabezpečenia udržateľného rozvoja regiónov. 

www.tsk.sk 31.01.2013 
pomocná evidencia 49/1/2013 
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Dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký deň 
pre verejnosť“, na ktorom sa zúčastnili bezmála stovka 
priaznivcov astronómie. Organizátormi tohto podujatia boli 
odborníci a vedci z viacerých slovenských univerzít 
a inštitúcií, ktorých snahou je spopularizovanie vedy medzi 
širokou verejnosťou. 

V úvode vedeckého dňa astronómie jeho 
účastníkov privítal Ing. Mgr. Jozef Drgo, 
nadšenec pre astronómiu a potom v mene 
jedného z organizátorov podujatia  Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka pozdra-

vil prorektor pre vedu a výskum a medzi-
národné vzťahy Trenčianskej univerzity doc. 
Ing. Dušan Galúsek, PhD., ktorý zároveň 
prezentoval významný vedecký projekt 
„Centrum excelentnosti pre keramiku, 
sklo a silikátové materiály“ realizovaný na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Dnešný astrono-
micko-vedecký deň je jedným z prvých podujatí zameraných 
na spopularizovanie vedy a informovanie verejnosti o nových 
alebo menej známych vedeckých poznatkoch. Na záver svojho 
vystúpenia prisľúbil, že Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka plánuje v budúcnosti pripravovať podujatia podob-
ného charakteru častejšie 
a so zameraním na rôzne 
vedné odbory, v ktorých 
vedeckí pracovníci Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka realizujú 
svoj výskum. 

Pred publikom vystú-
pili so svojimi pred-

doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. 

Ing. Mgr. Jozef Drga 
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náškami :  
- Mgr. Stanislav Šimkovič na tému „Teória relativity pre 

každého“; 
- Ing. Peter Palúch, PhD. na tému „Nové trendy internetu“; 
- prof. Ing. Vladimír Porubčan, DrSc. na tému „Slovenské 

meteority“; 
- doc. Ing. Július Štelina, CSc. na tému „Čo je Higgsov 

Bozón“; 
vlastné poznámky 

     pomocná evidencia 50/1/2013 
 

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 
Jilemnického ulici v Trenčíne sa v dňoch 25. a 26. januára 
2013 zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou obchodnej siete 
Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“, ktorá sa usku-
točnila na výstavisku Incheba v Bratislave. Do súťaže sa 
zapojilo šesť škôl zo Slovenska, keď Trenčín zastupovali 
študenti – kuchári Jakub Rea, Marek Beňuška, Matúš 
Melicher, Jakub Dolník, Veronika Červeňanová a Richard 
Pružinec. Na úseku obsluhy súťažili študenti Zdenko Kusenda, 
Adela Koyšová, Natanel Ševčík a Janka Fiedlerová. 

Súťaž pozostávala z niekoľkých častí. V prvej časti museli 
súťažiaci preukázať zručnosť v krájaní zemiakov na 8 mm 
kocky, krájanie póru na rezance, krájanie cibule na jemno, 
vykostiť kurča a filetovať pstruha. V druhej časti súťaže mali 
súťažiaci pripraviť dvojchodové menu z predpísaných 
základných surovín (kurčaťa, pstruha, zemiakov a cibule. 
Tieto činnosti hodnotila dvojica majstrov kuchárov. Vedúci 
skupiny súťažiacich z Trenčína Jakub Rea excelentne zorga-
nizoval činnosť celého kolektívu v kuchyni. V prvej disciplíne 
zručností sa Jakub Rea umiestnil na prvom mieste, za čo 
získal zlatú medailu s pohárom a vecným darom - sada 
kuchynských nožov. V druhej disciplíne v príprave dvojcho-



364 
 

dového menu študenti z Trenčíne získali druhé miesto so 
striebornými medailami a šek pre školu v hodnote 750 eúr. 
Študentov pre súťaž pripravovali vyučujúce odborného 
výcviku Mgr. Anna Zámečníková a Bc. Oľga Galková. 

Táto súťaž pomohla odhaliť aj ďalšie talenty, keď 
Alexandra Maiová získala druhé miesto v barmanskej súťaži 
a Denisa Bučková získala tretie miesto v čašníckej súťaži 
„Skills Slovakia“. 

Trenčianske noviny 04.02.2013 
pomocná evidencia 57/1/2013 
 
Dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 

promočný akt absolventov doktorandského a bakalárskeho 
štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka. Na fakulte úspešne obhájilo dizertačné 
práce 18 doktorandov a bakalárske práce 19 študentov, ktorí si 
z rúk dekana Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Petra Liptáka CSc. 
prevzali diplomy. Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. ocenil dvoch študentov „Cenou rektora“ a šiestich 
úspešných študentov ocenil „Cenou dekana“ dekan Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Peter Lipták. CSc. Rektor a dekan vo 
svojich príhovoroch zablahoželali študentom, popriali im veľa 
úspechov a vyjadrili presvedčenie, že ako úspešní absolventi 
budú vždy hrdí na svoju fakultu a univerzitu a budú šíriť jej 
dobré meno vo svojej profesionálnej kariére 

TnÚ AD – Trendy č.1/2013 
pomocná evidencia 183/1/2013 

Zápisu sa v základných školách Mesta Trenčín, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch 15. januára až 6. februára 2013 sa zú-
častnilo 514 šesťročných detí, z ktorých nastúpi v septembri 
do prvých tried 445. Najviac detí – 104 zapísali v najväčšej  
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Základnej škole Trenčín, Hodžova ulica, kde otvoria až päť 
prváckych tried. Po nej nasledovali Základná škola Trenčín, 
Dlhé Hony, Základná škola Trenčín Veľkomoravská ulica 
a Základná škola Trenčín, Ulica L. Novomeského. Do prvej 
triedy pre mimoriadne nadané deti – projekt ERIN v Základnej 
školy Trenčín, Kubranská ulica pravdepodobne nastúpi 19 
prváčikov. Predtým však musia absolvovať inteligenčné testy 
v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a preven-
cie. Informovala o tom Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru 
školstva Mestského úradu v Trenčíne.  

Z trenčianskych základných škôl v školskom roku  
2012/2013 končí školskú dochádzku 405 deviatakov, na 
miesta ktorých nastúpia malí prváčikovia. Bude ich o 40 viac, 
čo teší najmä riaditeľov škôl.  

O odklad školskej dochádzky požiadalo 55 rodičov pred-
školských detí. Spolu s deťmi ich čaká ešte návšteva Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Trenčíne, kde odborní pracovníci posúdia prospešnosť 
odkladu pre ďalší vývin dieťaťa.  

www.trencin.sk 14.02.2013 
pomocná evidencia 66/1/2013 
 
Nevyhovujúci stav zatekajúcej strechy na Materskej škole 

Niva v mestskej časti Opatovej bol dňa 7. marca 2013 
vyriešený. Mesto Tren-
čín v rámci investič-
ných akcií zabezpečí 
opravu aj ďalších bu-
dov materských či zá-
kladných škôl.  

Havarijný stav stre-
chy na Materskej škole 
v Opatovej bol spôso-
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bený devastáciou hydroizolácie. Do priestorov materskej školy 
zatekalo. Nasiaknuté stropy začínali plesnivieť a dochádzalo 
k pomerne rozsiahlym škodám. Izolácia strechy bola síce 
niekoľkokrát lokálne opravovaná, no jej stav sa dostal do 
štádia, kedy Mesto Trenčín muselo konať ráznejšie.  

Firma, ktorá vzišla z elektronickej aukcie, začala pracovať 
na plnoplošnej oprave strechy 1. marca 2013. Práce trvali 
jeden týždeň. Mesto Trenčín malo pôvodne na túto investičnú 
akciu v rozpočte vyčlenených 9.500 eur, no v skutočnosti sa 
podarila realizovať za 7.700 eúr. 

www.trencin.sk 07.03.2013 
pomocná evidencia 125/1/2013 
 

Všetky odbory Základnej umeleckej školy Karola Pádivého 
v Trenčíne boli od pondelka 11. marca 2013 umiestnené pod 
jednou strechou v budove na Námestí SNP č. 2. Uvoľnený 
priestor vznikol po presťahovaní Verejnej knižnice Michala 
Rešetku do náhradných priestorov na Jaselskej ulici. 

Základnú umeleckú školu navštevuje v súčasnosti 1.246 
žiakov, z toho 530 hudobný odbor, 510 výtvarný, 126 tanečný 
a 80 žiakov lite-
rárno-dramatický 
odbor. Doteraz v tej-
to budove na Ná-
mestí SNP sídlil len 
hudobný odbor. Os-
tatné odbory ako ta-
nečný a literárno-
dramatický odbor 
bol umiestnené v ki-
ne Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu a výtvarníci mali svoje 
triedy na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v priestoroch po bývalom 
centre voľného času. 
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Mať všetky odbory pod jednou strechou sa umelecká škola 
snažila niekoľko rokov. Podarilo sa to až potom, keď druhú 
polovicu budovy na Námestí SNP uvoľnila Verejná knižnica 
Michala Rešetku presťahovaním do nových priestorov na 
Jaselkú ulicu, pretože jednotlivé podlažia stratili hranicu 
únosnosti knižného inventáru. 

Uvoľnením priestoru po knižnice však bolo potrebné zo 
strany jej správcu, teda Mesta Trenčín budovu na príchod detí 
musela pripraviť. V hudobných triedach a v miestnosti pre 
orchestre boli zvukovo odizolované steny. No pribudli umý-
vadlá v priestoroch toaliet pre potreby výtvarného odboru, v 
keramickej dielni bola urobená vodoinštalácia a elektrické 
rozvody pre vypaľovaciu pec a vzniklo šesť ateliérov pre 
vyučovanie výtvarného odboru.  

Tanečný odbor dostal novú zrkadlovú sálu, šatne na pre-
zliekanie, sklad na kostýmy a novú miestnosť dostali učitelia. 
Pre literárno-dramatický odbor bol vytvorený priestor na 
vyučovanie a zriadil sa sklad pomôcok a kulís. Pôvodný vstup 
do budovy zo strany od parku bol zrušený a nahradil ho  
novou vrátnicou. 

Rekonštrukčné práce prebiehali v mesiaci február 2013. do 
ktorých Mesto Tren-
čín vložilo približne 
16 tisíc eúr. Obdobie 
jarných prázdnin 
využilo riaditeľstvo 
na sťahovanie, aby   
vyučovanie v no-
vých  priestoroch sa 
mohlo začať 11. 
marca 2013. Sláv-
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nostné strihanie symbolickej stuhy pred vstupom do budovy 
vykonal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa 
13. marca 2013. 

Pri tejto príležitosti riaditeľka školy Veronika Soukupová 
konštatovala, že dňa 11. marca 2013 sa skončila prvá etapa 
nevyhnutných rekonštrukčných prác. V budove školy bude 
treba v najbližšej budúcnosti dostatočne zvukovo izolovať 
triedu pre vyučovanie bicích nástrojov, v dvoch učebniach 
asanovať priečky pre zväčšenie priestoru, zabezpečiť vodo-
inštaláciu do každého výtvarného ateliéru, v celej budove re-
konštruovať elektroinštaláciu, posilniť osvetlenie pre potreby 
výtvarného odboru, vykonať výmenu okien a obnovenie 
fasády budovy, ktorá pamätá obdobie spred roku 1977, keď 
bola využitá pre Bývalý Okresný národný výbor v Trenčíne. 
Niektoré rekonštrukčné práce sa budú robiť počas letných 
prázdnin. 

www.trencin.sk 14.03.2013 
pomocná evidencia 120/1/2013 
 
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne dňa 
20. marca 2013 jed-
nohlasne zvolil doc. 
Ing. Jozefa Habá-
nika, PhD. za kan-
didáta na rektora uni-
verzity. Docent Ha-
bánik bol jediným 
kandidátom, ktorého 

navrhli členovia akademickej obce univerzity a z 24 členov 
akademického senátu mu  v tajnom hlasovaní vyjadrilo pod-
poru všetkých 24 senátorov. 
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„Výsledok volieb ma teší, no zároveň zaväzuje k vysokej 
zodpovednosti za univerzitu. Univerzita vstupuje do  novej 
etapy kvalitatívneho rozvoja. V krátkodobom období budeme 
sledovať ciele komplexnej akreditácie a v strednodobom ob-
dobí prípravu stratégie rozvoja univerzity na plne kompa-
tibilnú univerzitu z hľa-
diska domáceho a eu-
rópskeho prostredia,“ 
povedal po úspešných 
voľbách doc. Ing. 
Habánik, PhD. 

Počas diskusie aka-
demickej obce, zvola-
nej z príležitosti volieb 
rektora a predstavenia kandidáta na rektora, odznelo viacero 
pozitívnych a podporných vyjadrení doc. Ing. Habánikovi, 
PhD. zo strany študentov aj zamestnancov  univerzity. Svoju 
jednoznačnú podporu  mu vyjadrili  tiež dekani  všetkých  
štyroch fakúlt, ktorí mu deklarovali svojím postojom 
a podporou, že rektor s dekanmi  na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne tvoria jeden tím. 

www.tnuad.sk 20.03.2013 
pomocná evidencia 123/1/2013 
 
Už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 28. marca 

2013 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – učiteľov 
a majstrov odbornej výchovy  zo stredných škôl v pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v priestoroch Strednej 
odbornej školy podnikania v Trenčíne, ktorým odovzdal 
„Ďakovné listy predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu“. V štyridsiatich 
piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja 
pôsobí momentálne 
2.135 pedagógov, 
ktorí vzdelávajú vyše 
22.500 žiakov. Ich 
práca je mimoriadne 
náročná a okrem 
neustáleho dopĺňania 
vzdelania vyžaduje 
nevšednú mieru tr-
pezlivosti a psychic-

kej odolnosti každého učiteľa. 
Ďakovné listy prevzali títo pedagógovia: 
- Ing. Janka Fedorová – Stredná odborná škola v Pruskom, 
- RNDr. Jozef Topor z Gymnázia  v Púchove,  
- Ing. Alena Loduhová z Obchodnej akadémie v Považskej 

Bystrici,  
- Ing. Elena Kulichová zo Spojenej školy v Novákoch,  
- Mgr. Mária Oravcová zo Strednej odbornej školy 

strojníckej v Považskej Bystrici,  
- Mária Pjatriková zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Púchove,  
- Bc. Miroslava Zajíčková zo Strednej odbornej školy 

sklárskej v Lednických Rovniach,  
- Mgr. Eva Páleníková zo Strednej odbornej školy v Starej 

Turej,  
- Mgr. Alica Kubalová z Gymnázia v Dubnici nad Váhom,  
- Ing. Dušan Granát zo Strednej priemyselnej školy 

v Považskej Bystrici,  
- Ing. Jozef Jakube zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Prievidzi,  
- Ing. Ivana Šimovcová zo Strednej odbornej školy na 

Piešťanskej ul. v Novom Meste nad Váhom,   
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- Mgr. Štefan Kotras zo Strednej odbornej školy podnikania  
v Trenčíne,  

- Mgr. Ľubomír Strinka z Gymnázia v Považskej  Bystrici,  
- Ing. Carmen Scholtzová zo Strednej odbornej školy 

v Považskej Bystrici,  
- PhDr. Ivana Mráziková zo Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne,  
- Ing. Ľubica Lašová zo Strednej odbornej školy 

v Pruskom,  
- Ing. Mária Orságová zo Spojenej školy  v Partizánskom,  
- Ing. Bohuslav Kutiš zo Strednej  odbornej školy 

v Bánovciach nad Bebravou,  
- Mgr. Viera Verešová zo Strednej odbornej školy J. Ribaya 

v Bánovciach nad Bebravou  
- PaedDr. Renáta  Bieliková z Krajského centra voľného 

času v Trenčíne. 
www.tsk.sk 28.03.2013 
pomocná evidencia 131 
 
Rada mládeže Trenčianskeho kraja v spolupráci s  Mladými 

priateľmi Európy a Trenčianskou univerzitou Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne pripravili konferenciu pre mladých štu-
dentov v Trenčíne. 

Konferencia sa uskutočnila dňa 23. apríla 2013 pod záštitou 
rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing. Jozefa Habánika, 
PhD., ktorá niesla názov 
„Mladí Európania - 
európske občianstvo“, 
ktorá bola určená pre-
dovšetkým mladým ľu-
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ďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štúdium. Cieľom 
konferencie bolo priniesť komplexný obraz o problematike z 
rôznych uhlov pohľadu od expertov, poskytnúť overené 
informácie a fakty od tých, ktorí sa problematike profe-
sionálne venujú a umožniť diskutovať s hosťami na tému, 
ktorá sa ich bytostne dotýka. Oboznámiť študentov o mlá-
dežníckej participácii a politike na rôznych úrovniach a 
poskytnúť im všeobecné informácie o voľbách do kraja a 
Európskeho parlamentu.  

Úvod patril konferencie patril rektorovi Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefovi 
Habánikovi, PhD., ktorý poďa-
koval študentov stredných škôl 
Trenčianskeho kraja, že prijali 
pozvanie na túto konferenciu. 
Zoznámil so štruktúrou pracovísk 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. Za posledné obdobie 
prešla univerzita viacerými zmenami, najmä, aby sa priblížila 
k študentom a plnila celospoločenské úlohy. Vyjadril pres-
vedčenie, že témy konferencie oslovia všetkých prítomných 
a v prípade, že vznikne voľný časový priestor, môžu prezrieť 
všetky objekty univerzity.  

Na konferencii vystúpili odborníci na občiansku parti-
cipáciu a politiku na 
rôznych úrovniach sprá-
vy. „Medzi rečníkmi 
budú docent Pavol 
Hrivík, ktorý predstavil 
Európske občianstvo 
a európsku integráciu. 
docent PaedDr. Jozef 
Božík, PhD., Ondrej 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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Gallo z Rady mládeže Slovenska, Silvia Štefániková a  
Mária Pavlačková, ktoré predstavili ponuky Iuventy a 
Európskej únie pre mladých ľudí v oblasti participácie, 
vzdelávania a dobrovoľníctva. Celý priebeh konferencie sa 
niesol v apolitickom duchu.  

www.sme.sk 21.04.2013  
pomocná evidencia 183/1/2013 
 
Výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov základných 

škôl, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2013, poukázali na kva-
litné vzdelávanie našimi pedagógmi, ale aj záujem o dosiah-
nutie, čo najlepších výsledkov pre vstup na stredoškolské 
štúdium. 

V ôsmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín sa testovania zúčastnilo 396 deviatakov. V ma-
tematike dosiahli úspešnosť 67,99 %, čo je v porovnaní 
s celoslovenským výsledkom o 7,92 % lepšie. Počet získaných 
bodov je 13,60, čo predstavuje vyšší počet o 1,59 bodu.  

Test zo slovenského jazyka a literatúry  napísali mladí 
Trenčania na 72,78 % úspešnosti, čo je o 5,27 % lepšie, ako 
bol slovenský priemer. V počte bodov presiahli priemer Slo-
venska o 0,35 bodu. 

Na porovnanie uvádzame výsledky celoslovenského tes-
tovania žiakov 9. ročníka základných škôl. Do testovania bolo 
prihlásených vyše 42.200 deviatakov z 1.455 základných škôl. 
Po prvýkrát boli testovaní aj deviataci, ktorí sú vzdelávaní už 
podľa Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle obsahovej 
reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009.  

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 223/1/2013 
 
V areáli výstaviska Expo Trenčín sa v dňoch 24. až 25. 

apríla 2013 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže 
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autonómnych robotov „Trenčiansky robotický deň“ s cie-
ľom spopularizovať vedu a techniku medzi žiakmi základných 
a stredných škôl. Na podujatí organizátori privítali mimo-
riadne vzácnu osobu – amerického vedca slovenského pôvodu 
Ladislava Emanuela Rotha, ktorý sa podieľal na realizácii 
vesmírnych projektov Apollo, Mariner a Viking. Na podujatí 
prednášal o nasadení a úspech robotických sond.  

Do Trenčianskeho robotického dňa sa zapojilo 30 zá-
kladných a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Študenti 
súťažili v štyroch kategóriách. Najpočetnejšie bola obsadená 
kategória „Driver A“ s 34 robotmi, z ktorej si prvé miesto 
a cenu primátora Mesta Trenčín odniesol Peter Ondrejovič 
zo Strednej odbornej školy Handlová. V druhej kategórii 
„Driver B“ prvé miesto a cenu riaditeľa Strednej odbornej 
školy Pod Sokolicami v Trenčíne získal Ondrej Stratený zo 
Strednej odbornej školy Handlová. V kategórii „Stavebnice“ 
zvíťazili a cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
získali bratia Jakub a Matej Mazúrovci zo Základnej školy 
Mariánka ul. v Prievidzi. V kategórii „Free Style“ zvíťazil 
a cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky získal Patrik Štefka zo Strednej prie-
myselnej školy v Myjave.  

Spoločnosť Elso Philips Service s. r. o. udelila špeciálnu 
cenu Tomášovi Adamčíkovi zo Strednej odbornej školy v 
Dubnici n/Váhom. Spoločnosť ABB s.r.o. udelila špeciálnu 
cenu Róbertovi Rindákovi zo Strednej odbornej školy v Tren-
číne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 262/1/2013 
 
V budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 

Trenčíne sa dňa 26. apríla 2013 uskutočnilo Gastrodivadlo s 
názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a zorganizovali 
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žiaci z odboru Hotelová akadémia ako praktickú časť matu-
ritnej skúšky. 

Pôda školy sa na jeden večer premenila do prostredia  
mesta Verona, kde bol príbeh umiestnený jeho tvorcom. Hos-

tia mali možnosť 
sa hneď pri vcho-
de zastaviť na 
dobovom trhu, 
ochutnať pálen-
ku a vstúpiť do 
dobovo vyzdobe-
nej sály. Tam ich 
čakal nezabudnu-
teľný zážitok v 

podobe divadelného predstavenia „Rómeo a Júlia“ v podaní 
animačného tímu, ktorý predviedol päť dejstiev tohto nad-
časového diela Williama Shakespeara. 

 Úžasné jedlo a dobré vína z Talianska, ako aj nefiltrované 
pivo dotvorili atmosféru dobového večera. Na prekvapenie 
hostí sa osud „Rómea a Júlie“ neskončil tragicky a dokázal 
tak, že sila lásky je väčšia ako nepriazeň osudu. 

Večer mal veľký úspech a trieda 5. HB si vyslúžila 
obrovský aplauz. „Takéto veci nezažívame každý deň. Bol to 
jedinečný zážitok,“ zhodnotil jeden z hostí. Veľká vďaka patrí 
aj pedagógom, ktorí celý tím odborne viedli.  

www.sme.sk 12.05.2013  
pomocná evidencia 248/1/2013 
 
     Knižnica Posádkového klubu v Trenčíne bola dňa 9. má-

ja 2013 miestom vernisáže výstavy fotografií študentov 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod názvom „Európske 
metropoly na Dunaji“. V úvode vernisáže vystúpil so svojimi 
hudobnými kreáciami Ján Ančic a potom sa k prítomným 
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prihovorila stredoškolská profesorka Mgr. Ingrid Finkeová, 
ktorá prítomným priblížila cesty realizácie projektu pod 

názvom „Európske metropoly na Dunaji“. 
Tento projekt sa začal realizovať od 
decembra 2012 a uskutočnil sa vďaka 
programu „Školy pre budúcnosť Nadácie 
Orange“, aby sa podporil talent, kreativitu, 
umelecké cítenie a vlastné zručnosti 

študentov a pedagógov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 
Študenti prostredníctvom fotografií na výstave prezentovali 
zachytené momenty kultúrneho prostredia a atmosféru troch 
európskych hlavných miest – Bratislavy, Viedne a Budapešti. 
Fotografie mapovali každodenný život a architektúru týchto 
miest.  

Treba konštato-
vať, že projekt pod-
poril flexibilitu 
a rozvoj jazyko-
vých zručností štu-
dentov pri návšte-
ve Viedne a Buda-
pešti a dal priestor 
ich fantázii a origi-
nalite pri zhotovení fotografií. V päťmesačnom časovom 
priestore sa podarilo študentom za pomoci pedagógov stvárniť 
príbeh troch metropol na Dunaji spojených spoločnou histó-
riou.  

Záverom treba dodať, že vernisáž výstavy fotografií 
študentov sa stala súčasťou osláv Dňa Európy podporená 
Informačným centrom Europe Direct Trenčín. Súčasne boli 
ocenené najlepšie fotografie študentov – Kristíny Rigasovej, 
Denisy Olivovej a Márie Gorelíkovej, ktoré hodnotili učite-
lia školy z predložených osemdesiatich fotografií.  

Mgr. Ingrid Finkeová 

ocenení študenti 
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vlastné poznámky 
pomocná evidencia 239/1/2013, 240/1/2013  
 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa               

13. mája 2013 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval 
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rek-
tora Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. Doc. Ing. Jozef Ha-
bánik, PhD. vo svojom príhovore vyjadril, 
že cíti veľkú zodpovednosť pred Akade-
mickou obcou Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá mu pros-
tredníctvom svojich zástupcov v Akade-
mickom senáte vyjadrila jednomyseľnú 
podporu a zároveň ubezpečil pána prezi-

denta, že „Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod 
jeho vedením má ambíciu uspoko-
jovať rastúce nároky hospodárskeho 
a spoločenského prostredia na kvalitu 
poskytovaného vzdelávania v európ-
skom vysokoškolskom priestore a byť 
pripravená obstáť v konkurenčnej sú-

ťaži, ako aj obstáť v komplexnej akreditácii v roku 2014 ako 
verejná vysoká škola univerzitného 
typu.“  

Slávnostný akt vymenovania sa 
uskutočnil podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) 
Ústavy Slovenskej republiky, na návrh 
ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky doc. 
PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. aj za 
jeho osobnej účasti a účasti ďalších 
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hostí generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl prof. Ing. 
Petra Plavčana, viceprezidenta Slovenskej rektorskej konfe-
rencie – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., predsedu 
Slovenskej rady vysokých škôl prof. Ing. Viktora Smieška, 
PhD. a predsedu Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prof. Ing. 
Ľubora Fišera, DrSc. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 258/1/2013 
 
Dňa 17. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy matu-

ritných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
v Posádkovom klube Trenčín. V úvode privítala prítomných 

návštevníkov, študentov a rodičov a potom 
zhodnotila prospech študentov riaditeľka školy 
Mgr. Mária Vilkovská. Ako prvú zhodnotila 
maturitnú triedu Kataríny Mikušincovej, ktorú 
tvorili odevné dizajnérky a scénické kostymér-
ky. Konštatovala, že tieto učebné odbory mali 

veľmi vysokú úroveň návrhov a aj kvalitu ich spracovania. 
Boli veľmi aktívne, zapájali so do mnohých súťaží. Boli 
úspešné v súťaži „Mladý tvorca“, „Módna línia mladých“, 
zapojili sa v súťaži 
„Hviezdoslavov Kubín“ 
a mnohých usporiada-
ných módnych prehliad-
kach. Najúspešnejšími 
študentmi z triedy boli 
Michaela Bulejková, 
Júlia Štefančíková, Zu-
zana Zajacová, Kristína 
Cibuľová a ďalšie dievčatá. Vystavené diela boli umiestnené 
v priestoroch Art synagógy a mestskej veži. Ďalej bola hod-

Mgr. Mária Vilkovská 
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notená trieda Lenky Mičovej - Vicenovej, ktorú tvorili štu-
denti učebného odboru osobnej reklamy. Ako vyznamenané 
boli Soňa Mládková a Martina Mokrá. Ich maturitné práce 
boli vystavené v priestoroch kina Metro. Na prácach ďalšej 
triedy, ktorú tvorili mladí grafici, boli najúspešnejšie štu-
dentky Viera Volfová, Adriana Daneková a Katarína Jáno-
šíková. Študenti propagačnej grafiky boli z triedy Petry Né-
methovej vykazovali počas štúdia veľmi dobrú úroveň. Ich 

maturitné práce boli vys-
tavené v priestoroch 
Trenčianskeho múzea. 
Úspešnými študentmi 
boli Milan Pleva, Ivana 
Kováčiková, Katarína 
Hagarová, Andrea Vere-
šová a ďalší študenti. 
Trieda Ingrid Finkeovej 

prezentovaná učebným odborom fotografický dizajn. Zúčast-
nili súťaží usporiadanými v rámci prehliadky „HoryZonty“ 
a súťažnej výstavy „Amfo“. Úspešnými študentmi boli Domi-
nika Judáková, Marcela Bieliková, Emília Mindárová, Vero-
nika Prekopová, Zuzana Šimáková a Katarína Vávrová. 
Poslednou hodnote-
ným bol učebný od-
bor propagačné výt-
varníctvo pod vede-
ním triednych učite-
liek Viery Chleba-
novej a Dagmar 
Straňákovej, kto-
rých diela boli ve-
rejnosti prezentova-
né v Galérii M. A S. Bazovského. Ich diela, to je koncert 
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rôznorodosti. V triede bolo deväť vyznamenaných žiakov 
a ich štúdium bolo spájané účasťou na viacerých súťažiach 
vyznačujúcich sa veľkou kreativitou. Na koniec svojho prí-
hovoru poďakovala rodičom za podporu svojim deťom počas 
štúdia a vyzvala prítomných na prehliadku vystavených matu-
ritných prác žiakov.  

V závere podujatia sa predstavili v kultúrno – športovej 
akadémii študenti školy – maturanti, čím sa tak dôstojne 
rozlúčili so svojou školou. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 280/1/2013 
 
Dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho 

samosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad pre 
región“, zame-
ranej na podpo-
ru a rozvoj štú-
dia cestovného 
ruchu. 

Súťaž jedno-
tlivcov bola pos-
tavená na indi-
viduálnej pre-
zentácii kon-
krétneho pro-
duktu, výstupu z 

projektu, ktorý študent navrhol, pripravil a zrealizoval sám, 
alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov, ako napr. 
film, multimediálna prezentácia, informačná alebo propagačná 
brožúra, výsledky prieskumu a pod.  
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Základným cieľom bolo podporiť rozvoj a skvalitnenie pre-
zentačných a komunikačných zručností študentov. Predmetom 
súťaže bol návrh na produkt cestovného ruchu, čo je základný 
kameň ponuky každej destinácie alebo každého subjektu 
cestovného ruchu. Program aj súťaž sú akreditované Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
ako celoročný program v prvom rade na stredných školách.  

Hlavným organizátorom 
súťaže bola organizácia Ju-
nior Achievement Slovensko, 
ktorú v Trenčíne zastupoval 
Mgr. Marián Beluško. Part-
nerom pre krajské kolo bol 
Trenčiansky samosprávny 
kraj. Súťažiacim žiakom sa 
za vedenie prihovoril riaditeľ 
Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Vladi-
mír Buzalka. Vo svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že 
stredné školy sa v rámci učebného odboru „podnikanie 
v cestovnom ruchu“ snažia kvalitne pripraviť študentov na 
prácu v oblasti cestovnom ruchu, ktorá je stále náročnejšia a 
vyžaduje si lepšie pripravených odborníkov. Tvorba projektov 
a aktívnym zapájaním sa študentov do súťaží obohacuje teo-
retické vyučovanie, ktoré prináša študentom priame poznanie 
praxe a nové skúsenosti. 
Súťažiaci: 
1. Vanesa Musilová, Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 

7, Levice 
2. Silvia Marečková, Stredná odborná škola, Trokanova 3, 

Myjava 
3. Denisa Godálová, Stredná škola, organizačná zložka 

Obchodná akadémia, Nám. SNP Partizánske 

víťazi krajského kola 
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4. Adela Šimonová, Stredná škola, organizačná zložka 
Obchodná akadémia, Nám. SNP Partizánske 

5. Martin Šuňal, Stredná škola, organizačná zložka Obchodná 
akadémia, Nám. SNP Partizánske 

6. Simona Masariková, Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 

7. Nikola Vrabcová, Obchodná akadémia, Fr. Madvu 2, 
Prievidza 

8. Simona Blahová, Stredná odborná škola podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín 

9. Petra Pišná, Stredná odborná škola podnikania, 
Veľkomoravská 14, Trenčín 

Odborná porota pracovala v tomto zložení: 
- predsedníčka poroty PaedDr. Sylvia Maliariková, vedúca 

oddelenia cestovného ruchu, poverená vedením odboru 
medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja; 

- členka poroty PhDr. Mária Izraelová, referentka odde-
lenia cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja; 

- členka poroty Ing. Jana Kvasnicová, referentka odboru 
školstva Trenčianskeho samosprávneho kraja;  
Odborná porota po zhodnotení vystúpení súťažiacich v 

krajskom kole súťaže „Môj nápad pre región“ rozhodla o ich 
umiestnení takto: 
1. miesto Denisa Godálová, za projekt „Deň plný prekva-

pení“; učiteľ: Ing. Anna Foltánová, Obchodná akadémia 
Partizánske; 

2. miesto Martin Šuňal, za projekt „Lesná cesta Oslany – 
Ľubianka“; učiteľ: Ing. Anna Foltánová, Obchodná aka-
démia Partizánske; 
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3. miesto Nikola Vrabcová, za projekt „Pád? Tak s nami“; 
učiteľ: Mgr. Stanislav Malega, Obchodná akadémia Prie-
vidza 

3. miesto Simona Blahová, za projekt „Prezentácia židovskej 
kultúry – Trenčín“; učiteľ: Ing. Marcela Šimíčková, 
Stredná odborná škola podnikania Trenčín; 
Mgr. Vlasta Henčelová, Trenčiansky samosprávny kraj 
pomocná evidencia 295/1/2013 

 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa dňa 29. mája 

2013 stala miestom slávnostného otvorenia „Centra exce-
lentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, ktoré 
vzniklo spojením výskumných aktivít pracovných kolektívov 
– Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v 
Košiciach, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave a Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka na dosiahnutie synergického efektu s presahom do spo-
lupráce medzi priemyslom, vzdelávacími a výskumnými inšti-
túciami.   

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej 
republiky Ing. Milan Cagala, CSc., riaditeľ Ústavu anorga-

nickej chémie 
Slovenskej aka-
démie vied prof. 
RNDr. Pavol 
Šajgalík, DrSc., 
zástupca riadite-
ľa Ústavu mate-
riálového výsku-
mu Slovenskej 
akadémie vied 
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prof. RNDr. Ján Dzusza, DrSc., riaditeľ Agentúry štruktu-
rálnych fondov Európskej únie Ministerstva školstva, vedy 
výskumu a športu Slovenskej republiky RNDr. Marian Kos-
tolanyi, predseda Rady vysokých škôl prof. Ing. Viktor 
Smieško, PhD., projektový manažér Centra excelentnosti 
keramiky, skla a silikátových materiálov a prorektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan Ga-
lúsek, PhD. a ďalší hostia. 

Slávnostný príhovor predniesol rektor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
V jeho úvode vyjadril spokojnosť, že sa mohli všetci prítomní 
stretnúť pri tak významnej príležitosti ako je otvorenie Centra 
excelentnosti keramiky, skla a silikátových materiálov. Uni-
verzita chce ponúknuť študentom vzdelávanie v atraktívnych 
študijných programoch a takto ich uplat-
nenie na integrovanom trhu práce. Ne-
možno oddeliť vzdelávanie od vedy 
a výskumu a od transféru vedeckých 
poznatkov do priemyslu a služieb. „Som 
rád, že univerzita aktívne ako prijímateľ 
či ako partner v spojený so Slovenskou 
akadémiou vied a jej ústavmi pripravila projekt a úspešne 
realizovala Centra excelentnosti keramiky, skla a silikátových 

materiálov. Je zá-
kladná vedecko-
technická bunka, 
ktorej úlohou na.-
pomáhať rozvoju 
služieb a skvalit-
ňovaniu edukačné-
ho procesu na uni-
verzite. Cieľom 
našej univerzity je 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik 
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poskytovať kvalitné vzdelávanie, ale na druhej strane musí 
byť modernou, flexibilnou konkurencie schopnou univerzitou 
v európskom meradle, ktorá pri napĺňaní svojho cieľa a posla-
nia bude napomáhať celospoločenskému, všeobecnému, hos-
podárskemu a sociálnemu rozvoju slovenskej ekonomiky“, 
povedal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V ďalšej časti prího-
voru rektor Habánik spomenul vízie a stratégiu slovenského 
vysokého školstva 
do roku 2020, aby 
univerzity v Bratisla-
ve, Žiline, Nitre, Tr-
nave vytvorili jedno 
výskumno-vývojové 
centrum, akýsi tech-
nologický inkubátor, 
ktorý by napomáhal 
rozvoju priemyselnej základne Trenčianskeho kraja na celom 
Považí. Trenčianska univerzita A. Dubčeka prechádza v súčas-
nom období zásadnými systémovými zmenami a ten kto sa 
týmto zmenám neprispôsobí, ten nebude mať u nás priestor. 
Dnešným dňom sa začína nové obdobie rozvoja Trenčianskej 

univerzity A. Dub-
čeka. Na príhovor 
rektora Trenčian-
skej univerzity A. 
Dubčeka doc. Ing. 
Jozefa Habánika, 
PhD. nadviazali 
s príhovormi poz-
vaní hostia. Ako 
prvý vystúpil pred-

seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH, ktorý vyjadril úprimnú radosť nad realizáciou 
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projektu, ktorým je Centrum exceletnosti keramiky, skla 
a silikátových materiálov, ktorý takto sa stáva dôležitým 
krokom na to, aby sa univerzita stala so zvýšenou vedecko-
výskumnou hodnotou a stala sa atraktívnou pre študentov, 
ktorých zaujímajú technické smery. Ďalej pokračoval so 
svojím príhovorom prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 
Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc., ktorý vyjadril 
spokojnosť nad tým, čo počul z prejavu rektora univerzity, 
keď po dlhých rokoch počul kompletnú koncepciu múdru 
víziu do budúcnosti. Je to prvá lastovička k naštartovanej 
vedecko-výskumnej práci, pretože sa zdalo, že už nevieme nič 
tvoriť. Ďalej vystúpil riaditeľ Agentúry štrukturálnych fondov 
Európskej únie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 
Slovenskej republiky RNDr. Marian Kostolanyi, ktorý 
vyjadril svoje poznatky po nástupe do funkcie v závere 
minulého roka, keď sa nedodržiavali termíny a nebola dobrá 
komunikácia s realizátormi projektov. Sľúbil, že v rámci 
dokončovania projektov sa bude všetko riešiť rýchlejšie. 
Riaditeľ Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie 
vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
vo svojom príhovore vyjadril poďako-
vanie za pomoc pri realizácii projektu 
Centra exceletnosti, najmä prístrojovým 
vybavením a treba sú len dve veci a to za 
prvé nájsť kvalifikovaných pracovníkov, 
ktorí budú za týmito prístrojmi sedieť 
a nájsť spoločnú reč akademickej obce s priemyselnými part-
nermi. Zástupca riaditeľa Ústavu materiálového výskumu 
Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Ján Dzusza, DrSc. 
ocenil zriadenie Centra excelentnosti, pre ktorého zabezpe-
čenie museli často cestovať do Nemecka, Veľkej Británie, 
Francúzska, aby sa mohli realizovať významné experimenty. 
Budeme aj v budúcnosti upevňovať tieto kontakty, ale vybu-

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 
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dovaním kvalitného technického zázemia v Trenčíne 
a Košiciach ich intenzita poklesne. Predseda Rady vysokých 
škôl prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. povedal, že bol pri 
zrode Fakulty mechatroniky na Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka. I napriek pošramotenej povesti univerzity v minu-
lom roku, že sa podarí vedeniu univerzity napraviť realizáciou 
významných projektov. Projektový manažér Centra excelent-
nosti keramiky, skla a silikátových materiálov a prorektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Dušan 

Galúsek, PhD. potom všetkým prítom-
ným priblížil štruktúru Centra exce-
letnosti pre keramiku, sklo a silikátové 
materiály, spomenul náklady, ktoré boli 
použité na nákup kvalitných prístrojov 
v hodnote takmer 4 milióny eúr. Zaují-
mavou kapitolou bolo zoznámenie s 

rozsahom a obsahom experimentov a ich využitie v priemysle. 
Snahou pri zriaďovaní centra bolo, aby sa stalo svojím vyba-
vením atraktívnym pre zahraničných partnerov. Vyslovil pote-
šujúci fakt, že 
v centre sa už pl-
nia zámery, pre 
ktoré bolo zriade-
né, keď v súčasnej 
dobe školia 16 
doktorandov zo 16 
inštitúcií. 

Po prejave rek-
tora Trenčianskej 
univerzity Alexan-
dra Dubčeka pozdravoch hostí sa celé slávnostné zhromaž-
denie odobralo do budovy rektorátu, kde sa uskutočnilo pred 
vstupom do Centra exceletnosti keramiky, skla a silikátových 

doc. Ing. Dušan Galúsek, PhD. 

pred strihaním stuhy zľava – doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 
DrSc.  
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materiálov na druhom poschodí prestrihnutie symbolickej 
stuhy rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. a riaditeľom Ústavu 
anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 

Pavlom Šajgalíkom, 
DrSc. Potom si hostia 
prehliadli jednotlivé 
pracoviská a určení za-
mestnanci priblížili čin-
nosť jednotlivých prís-
trojov a zariadení. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 
293/1/2013    

 
Dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst „Zborníka 
absolventov Uni-
verzity tretieho ve-
ku v Trenčíne“, 
v ktorom boli vy-
tlačené príspevky 
tohoročných jeho 
absolventov. 

Po privítaní 
účastníkov slávnost-
ného aktu moderá-

torkou Zuzanou Starostovou, osobitne rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, 
PhD., prorektorku pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Martu Kianicovú, 
prodekantku pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Fa-
kulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
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čeka PhDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD., PhDr. Vladimíra 
Meluša PhD. z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, predsedníčku Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne Mgr. An-
nu Prokešovú a pod-
predsedu Akadémie 
tretieho veku v Tren-
číne Ing. Jozefa 
Mikloša. 

Slávnostný prího-
vor predniesol rektor 
Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. V úvode svojho prího-

voru konštatoval, že študenti Univerzity 
tretieho veku patria medzi najskúsenejších 
našej univerzity. Konzultácie s vami sú 
príležitosťou pre každého pedagóga, 
nakoľko môže konfrontovať svoje pozna-
nie s vedomosťami ľudí s bohatými život-
nými skúsenosťami. Uviedol, že jeho per-

spektívou je integrovať Univerzitu tretieho veku s Akadémiou 
tretieho veku, ktorá má dlhoročnú tradíciu v našom meste. 
Konštatoval, že príspevky do zborníka si prečíta pred ich 
daním do tlače a že sa mu veľmi páčili, lebo majú pre každého 
čitateľa veľký význam. Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
vo svojej ďalšej časti príhovoru predniesol svoje vízie, ktoré 
by chcel v najbližšom období zrealizovať na zlepšenie 
vzdelávania Univerzity tretieho veku. Predovšetkým chce: 
- pripraviť novú učebňu; 
- uviesť do života nový projekt vzdelávania, schválený Mi-

nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
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republiky, ktorý je pokrytý schválenými finančnými pros-
triedkami; 

- rozšíriť lektorský zbor z mimo akademického prostredia; 
- spolupracovať pri vzdelávaní seniorov Univerzity tretieho 

veku s Akadémiou tretieho veku; 
V závere svojho príhovoru zaželal všetkým absolventom 

veľa zdravia v ďalšom živote. 
V ďalšej časti programu vystúpila prodekanka pre vedu, 

výskum a medzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Zdenka Kraj-
čovičová, PhD., ktorá sa podieľala na recen-
zii Zborníka Univerzity tretieho veku Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, aby 
ho stručne priblížila. Vieme, že pri realizácii 
zborníka to vôbec nebolo jednoduché, že vás 
to stálo veľa úsilia. Pri vydaní zborníka treba 
poďakovať za veľkú pomoc zo strany pána rektora, tímu pani 
prorektorky pri jeho vydaní.     

Sériu príhovorov ukončila predsedníčka Krajskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová, 
ktorá vyzdvihla spojenie vzdelávania seniorov Akadémie tre-
tieho veku a Univerzity tretieho veku s cieľom skvalitnenia 
vzdelávania seniorov. Poďakovala všetkým tým, ktorý pripra-
vujú tento skvelý program.  

Záver oficiálnej časti 
programu patril pokrs-
teniu Zborníka Univer-
zity tretieho veku Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, ktorí 
vykonali rektor Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. 

PhDr. Zdenka Kračovičová, PhD. 
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Ing. Jozef Habánik, PhD. a prodekanka pre vedu, výskum 
a medzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka PhDr. Zdenka Krajčovičová, 
PhD. Krstiacim médiom bol sekt Hubert. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 353/1/2013 
 
 Dňa 19. júna 2013 sa v priestoroch Fakulty sociálno-eko-

nomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Alexandra Dub-
čeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska na                
4. ročníku „Celoslovenskej malej vedeckej konferencie 

mimoriadne nada-
ných žiakov“, aby 
prezentovali svoje 
ročníkové práce. 
V úvode konferen-
cie pozdravil prí-
tomných účastníkov 
konferencie rektor 
Trenčianskej uni-
verzity  Alexandra 

Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vyjadril ra-
dosť nad tým, že mohol privítať všetkých na akademickej 
pôde univerzity.   

Priblížil objekt, v ktorom sa konferencia konala, že to bola 
predtým základná škola, ktorú niektorí tu prítomní učitelia 
v minulosti navštevovali. Vyjadril svoje presvedčenie, že 
viacerí z dnešných účastníkov konferencie si nájde cestu k štú-
diu na Trenčianskej univerzita  Alexandra 
Dubčeka v zaujímavých odboroch. Potom sa 
k prítomným prihovorila riaditeľka Základnej 
školy Trenčín, Kubranská ulica Mgr. Marta 
Kákošová, ktorá predstavila prítomných hostí 

PhDr. Laznibatová, CSc.  
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viceprimátora mesta Trenčín JUDr. Rastislava Kudlu, 
autorku projektu „Aprogen“ PhDr. Jolanu Laznibatovú, 
CSc. a dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-
čianskej univerzity  Alexandra Dubčeka doc. Mgr. Sergeja 
Vojtoviča, DrSc. 

Mimoriadne nadaní žiaci s IQ nad 130 majú na Slovensku 
možnosť rozvíjať svoj talent a vysoký intelekt na základných 
školách, ktorí aplikujú v rámci vzdelávania žiakov alterna-
tívny program edukácie nadaných  -  „Aprogen“. Organizáto-
rom  4. ročníka celoslovenskej malej vedeckej konferencie 
mimoriadne nadaných žiakov bola tento rok Základná škola 
Trenčín, Kubranská ulica a záštitu nad konferenciou prevzal 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

V tento deň sa stretlo takmer 50 mimoriadne nadaných detí, 
z 21 základných škôl z celého Slovenska, medzi nimi aj dvaja 
Trenčania Timur Tománek a Matej Kleman ktorí v štyroch  
sekciách prezentovali svoje ročníkové práce.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 354/1/2013 
 
Stalo sa už príjemnou tradíciou, že v závere školského roka 

sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretávajú 
účastníci prehliadky a regionálnej súťaže o najlepší stredo-
školský časopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. Tohto-
ročné podujatie zorganizovalo Krajské centrum voľného času 
v Trenčíne vo štvrtok 20. júna 2013. 

Aj tentoraz porotcovia Vlasta Henčelová, hovorkyňa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja,  Ľuboslava Sedláková, novi-
nárka a Michal Bujna, redaktor televízie Markíza  hodnotili 
inovatívny  tvorivý prístup študentov pri tvorbe časopisov, ich 
štruktúru, pestrosť a príťažlivosť. Pri hodnotení týchto atribú-
tov stanovili poradie víťazov spomedzi 16 účastníkov. 
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Prvé miesto obhájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na 
Gymnáziu v Považskej Bystrici,  na druhom mieste skončil ča-
sopis „Cellula“ z autorskej dielne študentov zo Strednej zdra-
votníckej školy v Trenčíne, z tretieho miesta sa opäť tešili štu-
denti Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, 
ktorí pripravujú časopis „SOS“. Tri mimoriadne štvrté miesta 
za veľký krok vpred porota udelila časopisom „Veget“  z 
Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, „Spektrum“ zo Strednej odbor-
nej školy Farská ul. v Bánovciach nad Bebravou a „Teens“ z 
Gymnázia Myjava. 

Na záver nechýbala zaujímavá debata, rady členov poroty, 
ale najmä vzájomná konfrontácia práce a výmena skúseností 
nádejných novinárov.  

Tradične sa hovorilo o zázemí vzniku samotných časopisov.  
Nie sú to len finančné, ale komplexné  podmienky, dôvera 
a tolerancia vedenia škôl, umožnenie tvorivého prístupu štu-
dentov a slobodného vnímania diania a publikovania. Jednotli-
vé časopisy sa hodnotiaca komisia snažila hodnotiť kom-
plexne, do úvahy sa brala dobrá architektúra strán, obsah, ale 
aj formu, pretože toto všetko súvisí s úrovňou novín a časo-
pisu. Ako prvé vždy upúta čitateľa grafické stvárnenie. Preto 
sú mimoriadne dôležité grafické schopnosti jeho tvorcov – 
dizajnérov. Niekde je to v rukách profesionálov, inde amaté-
rov, čo už porota ťažko posúdi. Pod grafickým stvárnením sa  
samozrejme skrýva samotný obsah novín a to je pri hodnotení 
to najpodstatnejšie. Prvoradá je sviežosť, súčasnosť, pestrosť, 
vyváženosť, novinársky talent autorov článkov i fotografií, 
tvorivý, inovatívny prístup k tvorbe novín, ich štruktúra, ru-
briky, titulky. Tieto atribúty sme brali do úvahy pri stanovení 
poradia a pri výbere konečných víťazov. 

Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, v akých podmienkach sa-
motné noviny vznikajú.  Nie sú to len finančné podmienky, ale 
aj zázemie v škole, prístup profesorského zboru, dôvera 
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a tolerancia vedenia, umožnenie tvorivého prístupu študentov 
a slobodného vnímania diania a publikovania. 

www.tsk.sk 15.04.2013 
pomocná evidencia 370/1/2013 

 
Stalo sa tradíciou, že Mesto Trenčín na záver školského 

roka oceňuje vždy najlepších žiakov zo základných škôl Mesta 
Trenčín, teda tých, ktorí svojou úspešnou prípravou dosiahli 
výborných výsledkov na olympiádach prírodovedných pred-
metov, športových a umeleckých súťažiach v rámci okresu, 
kraja a štátu. Nebolo tomu inak ani  tento rok, keď dňa 20. jú-
na 2013 z rúk primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda 
Rybníčka prevzali ocenenia „Detská osobnosť“ títo trenčian-
ski žiaci a kolektívy žiakov: 
A)  Športové súťaže: 

1) Kategória gymnastický štvorboj družstiev 
Ocenenie v kategórii A) prevzalo družstvo chlapcov v 
zložení: Adam Makara, Adam Pandoš, Patrik Chro-
miak, Róbert Ambrož a Filip Minárik Základnej ško-
ly, L. Novomeského za získanie prvého miesta v kraj-
skom kole; 
Pripravovala: Mgr. Alena Suchomelová 

2) Kategória gymnastický štvorboj družstiev 
Ocenenie v kategórii A) prevzalo družstvo dievčat 
v zložení: Marcela Hagarová, Ella Bartošíková, Natá-
lia Brezanová, Ľubica Capáková a Petra Paulínyová, 
Základnej školy, Hodžova ul. za získanie prvého miesta 
na školských majstrovstvách Slovenskej republiky 
Pripravovali: Mgr. Katarína Paulínyová, PaedDr. 
Iveta Vachová 

3) Kategória gymnastický štvorboj 
Ocenenie v kategórii B) prevzalo družstvo dievčat, 
Základnej školy, Hodžova ul. v zložení: Michaela Mo-
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košová, Nasťa Vrábelová, Klára Paulínyová, Ema 
Stachová,  Klaudia  Lehmanová  a  Michaela Haga-
rová za získanie prvého miesta na školských maj-
strovstvách Slovenskej republiky 
Pripravovali: Mgr. Katarína Paulínyová, PaedDr. 
Iveta Vachová 

4) Kategória športová gymnastika - jednotlivci 
Ocenenie prevzala Marcela Hagarová zo Základnej 
školy, Hodžova ul. za prvé miesto v Slovenskom pohári 
v športovej gymnastike 
Pripravovala: Mgr. Katarína Pavlíčková 

5) Kategória florbal 
Ocenenie prevzal za družstvo žiakov Základnej školy, 
Hodžova ul. jeho kapitán Erik Smolka, za prvé miesto 
na majstrovstvách Slovenskej republiky 
Tréner: Mgr. Patrik Zelenka 

6) Kategória futbal 
Ocenenie za družstvo žiakov AS U12 Základnej školy, 
Ul. L. Novomeského prevzal jeho kapitán Adam Lauri-
nec, za prvé miesto na medzinárodnom turnaji v Brne 
Tréner: Mgr. Miroslav Karas,  Michal Vereš 

7) Kategória hokejbal 
Ocenenie za družstvo žiakov Základnej školy, Hodžova 
ul. prevzal jeho kapitán Marek Hecl, za prvé miesto na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky  
Tréner: Mgr. Pavol Bratranec                                                                                                                        

8) Kategória bedminton  
Ocenenie družstva bedmintonu Základnej školy, 
Kubranská ul prevzali Oliver Kožár a Matúš Meliš za 
druhé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
Tréner: Petr Ludík  
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9) Kategória cezpoľný beh 
Ocenenie družstva žiakov prevzali Viktor Škultéty, 
Martin Šulek, Martin Vatrt zo Základnej školy, Ul. 
Na dolinách za prvé miesto v krajskom kole 
Tréner: Mgr. Roman Bakoš    

10) Kategória karate, jednotlivci 
Ocenenie prevzala Simona Prpičová, zo Základnej 
školy, Ul. Na dolinách za prvé miesto na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky 
Trénerka: PaedDr. Lenka Beňová  

11) Kategória hádzaná 
Ocenenie za družstvo žiačok Základnej školy Hodžova 
ul. prevzala kapitánka Katarína Kostelná za druhé 
miesto v krajskom kole hádzanej 
Pripravovala: Mgr. Eva Bacová 

B) Kategória  základných umeleckých škôl                                                    
1)  najlepší výtvarník 

Ocenenie prevzal Tadeáš Cimprich zo Základnej  
umeleckej školy K. Pádivého 
Vyučuje: Mgr. Eva Kulhánková 

2)  najlepší inštrumentalista 
Ocenenie prevzal Ondrej Valach zo Základnej ume-
leckej školy K. Pádivého za prvé miesto na celoslo-
venskej súťaži v hre na saxofón v Starej Ľubovni 
Vyučuje: Ludvík Soukup 

3)  najlepší tanečníci 
Ocenenie prevzali Andrea Ševčíková, Mária Beňová, 
Alexandra Šestáková, Denisa Hertlová zo Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého za popredné umiestnenia 
na celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou 
Vyučuje: Janett Strhárska 
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C) Súťaže zamerané na umenie, literatúru a hudbu 
1) Najlepší Slávik Slovenska – 2. kategória 

Ocenenie prevzala Emma Ďuríková zo Základnej 
školy, Ul. Dlhé Hony za víťazstvo v okresnom a kraj-
skom kole „Slávik Slovenska“ v 2. kategórii 
Pripravovala: Mgr. Renáta Fabová 

2) Najlepší Slávik Slovenska – 3. kategória 
Ocenenie prevzala Sára Šteiningerová Základnej školy, 
Ul. Dlhé Hony za prvé miesto v okresnom kole  a druhé 
miesto v krajskom kole „Slávik Slovenska“ v 3. kategó-
rii 
Pripravovala: PaedDr. Miroslava Kaliňáková 

3) Najlepší recitátor 
Ocenenie prevzala Gréta Olexíková zo Základnej 
školy, Bezručova ul. za v prvé miesto v okresnom 
a krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 
Pripravovala: Mgr. Zuzana Ivanovičová 
 

D) Predmetové olympiády a postupové súťaže vyhlásené 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky 
1) Najlepší chemik 

Ocenenie prevzal Daniel Beďatš zo Základnej školy, 
Veľkomoravská ul. za prvé miesto v krajskom kole 
chemickej olympiády 

   Pripravil: Mgr. Tomáš Nebus 
2) Najlepší technici v technickej olympiáde 

Ocenenie prevzali Marcel Zverbík a Jakub Varta zo 
Základnej školy Bezručova ul. za prvé miesto v okres-
nom kole a druhé miesto v krajskom kole technickej 
olympiády 

   Pripravila: Ing. Jana Kyselicová 
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3) Najlepší olympionik v anglickom jazyku – 
kategória 1C anglofónni 
Ocenenie prevzala Karolína Bystrická zo Základnej 
školy, Ul. Dlhé Hony za prvé miesto v celoslo-
venskom kole olympiády v anglickom jazyku v kate-
górii 1C, anglicky hovoriacich 

   Pripravila: PaedDr. Eva Kličková 
4) Najlepší olympionik v anglickom jazyku – 

kategória 1B  
Ocenenie prevzala Laura Žilinčanová  zo Základnej 
školy, Bezručova ul. za prvé miesto v okresnom 
a krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 
v kategórii 1B 

   Pripravila: Mgr. Alena Pišková 
5) Najlepší fyzik a najlepší olympionik v nemeckom 

jazyku 
Ocenenie prevzal Ján Hunák zo Základnej školy, Ul. 
Dlhé Hony za prvé miesto v krajskom kole fyzikálnej 
olympiády a za prvé miesto v okresnom a krajskom 
kole olympiády v nemeckom jazyku 

   Pripravili : Mgr. Michal Galko, Mgr. Eva Valacho-
vá 

 
E) Mimoriadna detská osobnosť 

Ocenenie prevzala Paulína Podskubová zo Základnej 
školy Dlhé Hony za získanie titulov Najlepší matematik, 
Najlepší geograf, Najlepší biológ, Najlepší olympionik 
v dejepise, Najlepší rétor v krajských súťažiach. 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 282/1/2013    
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Dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 
ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žiakov 

základných a stredných 
škôl Trenčianskeho kraja 
za školský rok 
2012/2013.  

Slávnostné podujatie 
začalo výstrelom z dela, 
ktoré odpálil člen sku-
piny Wagus Ladislav 
Sekerka a pokračovalo 

sa v Delovej bašte Trenčianskeho hradu slávnostným zhro-
maždením spojené s oceňovaním najlepších žiakov. Prítom-
ných hostí, žiakov, študentov a ich učiteľov privítal v pries-
toroch Trenčianskeho hradu pán Váhu a Ta-
tier Matúš Čák Trenčiansky, ktorého pos-
tavu stvárnil Miloš Križan. Program po-
kračoval slávnostným príhovorom pred-
nostky Krajského školského úradu v Tren-
číne Mgr. Ivety Kováčikovej, ktorá v úvo-
de svojho príhovoru pripomenula, že v živote človeka sú 
momenty, ktoré sa natrvalo zapíšu do knihy spomienok. 
Takýto moment nastal i dnes, keď sme sa stali svedkami 
významnej udalosti. Stalo sa už tradíciou, že v čase, keď sa na 
všetkých školách pomaly hodnotí končiaci školský rok, 
stretávajú sa tí najlepší žiaci a študenti Trenčianskeho kraja 
v historických objektoch Trenčianskeho hradu, aby ich výni-
močné výsledky dosiahnuté vo vedomostných, záujmovo – 
umeleckých a športových súťažiach boli ocenené a tiež poďa-
kovali aj za ich prípravu učiteľom, trénerom a rodičom. Všetci 
ako tu sedíte viete, že každá ľudská bytosť túži po úspechu 
a aby ho dosiahol závisí od schopností, ktoré každému 
človeku sú dané pri jeho narodení. Preto niekto dokáže vnímať 
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a rozlišovať farby, tvary, 
tóny a pod. Iný má zas vy-
vinuté psychomotorické 
schopnosti, ktoré mu uľah-
čujú pohyb pri práci, športe. 
Umelecké schopnosti umož-
ňujú lepšie interpretovať 
hudobnú skladbu, alebo 
namaľovať obraz. Všetci máte niektorý z týchto predpokladov, 
ktorý však musíte svojím úsilím, pravidelným tréningom 
rozvíjate a vedie vás k najvyšším métam. Dnes mám veľkú 
radosť, že som stretla výnimočných a a talentovaných ľudí, 
ktorým želám do budúcna veľa zdravia a úspechov.  

Po slávnostnom príhovore odovzdal prednosta Obvodného 
úradu v Trenčíne Mgr. Juraj Gerlicy s prednostkou Krajské-
ho školského úradu v Trenčíne Mgr. Ivetou Kováčikovou 

ocenenia pozvaným žiakov 
a ich učiteľom. Slávnostnú at-
mosféru doplnili svojím vystú-
pením niektorí vyznamenaní 
žiaci ukážkami z karate, tanca 
a prednesu z prózy, ako aj čle-
novia skupiny Wagus a v histo-
rických kostýmoch študentky 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Ocenenie prevzali:  
- Ocenenie prevzal Jozef Mesiarkin zo Základnej školy 

Duklianska ul. Bánovce nad Bebravou za získanie prvej 
ceny v zápasení Majstrovstvách Slovenska v rokoch 2010, 
2011, 2012, 2013 

     Tréner: Miroslav Janega 
- Ocenenie získal Matej Pribiš z Gymnázia v Myjave za 

prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády 
a v medzinárodnom kole, ktoré sa konalo v Tbilisi získal s 

ocenená Paulína Bzduchová zo ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne 
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projektom s názvom „Quality of individual water sources 
and its influence on their possible usage“ zlatú medailu  

     Pripravil: PaedDr. Ľuboš Vydarený  
- Ocenenie prevzala Paulína Podskubová zo Základnej ško-

ly Ul. Dlhé hony, Trenčín za vynikajúce úspechy v tomto 
školskom roku  2012/2013, z ktorých je nutné spomenúť 
prvé miesto v celoslovenskej Olympiáde z dejepisu, tretie 
miesto v celoslovenskej súťaži Štúrov a Dubčekov réto-
rický Uhrovec, tretie miesto v celoslovenskej Olympiáde 
z geografie 

     Pripravila Mgr. Mária Szalayová. 
- Ocenenie prevzal Andrej Kubíček zo Strednej 

priemyselnej školy v Dubnici n/Váhom za druhé miesto v 
slovenskom finále v rámci súťaže „Globálna podnikateľská 
výzva“ organizovanej Junior Achievementom, z ktorého 
postúpil do celosvetového finále v talianskom Turíne, kde 
umiestnil na treťom  mieste 

     Pripravil: Ing. Michal Jančo 
- Ocenenie prevzal Samuel Petrov Základnej školy 

Duklianska ul. v Bánovciach nad Bebravou za prvé miesto 
v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou „Predná-
šam teda som“ a druhé miesto v celoslovenskej súťaži „Štú-
rov a Dubčekov rétorický Uhrovec“   

     Pripravila Mgr. Iveta Mutňanská 
- Ocenenie prevzal Maroš Huličiak z Gymnázia Považská 

Bystrica za mimoriadne úspechy v enviromentalistike, 
z ktorých možno spomenúť : 
- získanie prvého miesta v medzinárodnej súťaži českých 

a slovenských stredoškolských a vysokoškolských štu-
dentov „Bádateľ“,  

- získanie mimoriadnej ceny za environmentálny projekt v 
súťaži  „Scientia Pro Futuro“,  ktorej udelenie bolo spo-
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jené s vyslaním žiaka na medzinárodnú súťaž žiackych 
bádateľských projektov zameranú na environmentálne 
vedy v New Yorku.  

- získanie prvého miesta v súťaži „Mladý talent Považskej 
Bystrice“ v sekcii veda a technika,  

- stal sa držiteľom plakety sv. Gorazda udelenej minis-
trom školstva Slovenskej republiky za reprezentáciu 
Slovenska v medzinárodných súťažiach.  

- ocenenie primátora Považskej Bystrice za bádateľskú 
činnosť a vzornú reprezentáciu mesta na celoštátnych 
a medzinárodných  súťažiach  

- ocenenie riaditeľkou Gymnázia Považská Bystrica pre 
najúspešnejšieho  maturanta roka. 
Pripravil Mgr. Ľubomír Strinka  

- Ocenenie prevzala Alica Niková zo Základnej školy s Ma-
terskou školou Svinná, členka Karate klub Trend v Bánov-
ciach nad Bebravou  
- za získanie titulu Majsterka Slovenska 2013 v kumite 

jednotlivcov, kategórii dievčat 5. - 7. ročných 
     Tréner Peter Bežák 
- Ocenenie prevzala Soňa Niková zo Základnej školy 

s Materskou školou Svinná, členka Karate klub Trend 
v Bánovciach nad Bebravou  
- za päťnásobné získanie Majsterky Slovenska 

     Tréner Peter Bežák 
- Ocenenie prevzal Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne  
- za prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej olym-

piády kat. B,  
- za prvé miesto v celoslovenskom kole biologickej 

olympiády projektová časť  
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- za druhé miesto na medzinárodnej biologickej olympiáde 
v kat. B v Turecku a bol nominovaný na medzinárodnú 
olympiádu v biológii vo Švajčiarsku. Získal certifikát, 
diplom a cenu prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského za najlepší prezentovaný vedecký projekt 

     Pripravovala RNDr. Bernarda Luptáková 
- Ocenenie prevzala Karolína Bystrická zo Základnej školy 

Dlhé Hony v Trenčíne za prvé miesto v celoslovenskej 
olympiáde v anglickom jazyku 

     Pripravila PaedDr. Eva Kličková 
- Ocenenie prevzal Juraj Malinčík z Gymnázia V. B. 

Nedožerského v Prievidzi  
- za bronzovú medailu na 44. ročníku Medzinárodnej 

chemickej olympiády (ICHO) vo Washingtone; 
- v školskom roku 2012/2013 získal tretie miesto v celo-

slovenskom kole chemickej olympiády kategórii A);  
- a zúčastnil sa výberového sústredenia na nasledujúci 

ročník ICHO 
     Pripravil PaedDr. Miroslav Kozák  
- Ocenenie prevzal David Slamka z výtvarného odboru 

Základnej umeleckej školy v Starej Turej  
- za získanie Zlatej medaily na prehliadke detskej výt-

varnej tvorby v Číne dielkom „Jarný dážď“;  
- a za ocenenie na medzinárodnej výtvarnej súťaži „ Cyril  

a Metod“ v Prahe, ktorá bola vystavená v kláštore svätej 
Anežky v Prahe.  
Pripravovala Mgr. Miroslava Lacová 
 

- Ocenenie prevzala Lucia Vaňová z výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy v Starej Turej  
- za získanie „Certifikát za kreatívnu prácu“ na pre-

hliadke detskej tvorby v Číne;   
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- na celoslovenskej súťaži „Deti v záhradke“ – Bratislava 
z 1635 prác získala jednu z hlavných ocenení v kategórii 
základných umeleckých škôl  

- a na celoslovenskej súťaži „Aká bude Európa 2012“ 
získala  prvé miesto 

    Pripravovala Mgr. Miroslava Lacová 
- Ocenenie prevzal Ľubomír Opatovský zo Strednej 

odbornej školy v Novom Meste nad Váhom  
- za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže 

v programovaní  ZENIT, kat. A) strojárstvo; 
- a stal sa absolútnym víťazom súťaže ZENIT.  

Pripravovala Ing. Anna Streitzigová 
 

- Ocenenie Dagmar Marqueritte Budd z Piaristickej 
spojenej školy Františka Hanáka, organizačnej zložky 
Piaristického gymnázia F. Hanáka v Prievidzi  
- za prvé  miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže 

„Biblia očami detí“;  
- prvé miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže 

Vták roka 2012 s témou „Včelárik zlatý“;  
- za prvé miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži 2012 

Save the Frogs! Art Contest, ktorú organizuje americká 
charitatívna organizácia zameraná na ochranu 
obojživelníkov.  
Pripravila PhDr. Monika Kováčiková 
 

- Ocenenie prevzala Veronika Jančeková zo Základnej 
školy v Pružine  
- za prvé miesto vytvorením „Knihometra“, ktorým 

stvárnila všetky knihy, ktoré doteraz prečítala;  
- na okresnom kole „Slávik Slovenska“ získala druhé 

miesto.  
Pripravila Mgr. Miroslava Kristínová 
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- Ocenenie prevzala Terézia Sčasnovičová zo Strednej 
umeleckej školy Trenčíne  
- za reliéf na tému „Posolstvo sv. Cyrila a Metoda“, ktorý 

bol vyhodnotený  ako najlepší v celoslovenskej súťaži 
„Dielo tvojich rúk“; 

- za prvé miesto v celoslovenskej súťaži „Integrácia 2013“ 
- za prvé miesto v celoslovenskej súťaži „Kreativita mla-

dých grafikov“.  
Teréziu pripravila akad. mal. Marta Potfajová 
 

- Ocenenie prevzal Ján Kuchta zo Základnej školy 
Mládežnícka ul. v Púchove  
- za prvé miesto na Celoslovenskej včelárskej súťaži 

v Kráľovej pri Senci;  
- za druhé miesto na Celoslovenskej včelárskej súťaži 

v jednotlivcoch;  
- za štvrté miesto na Medzinárodnej súťaži v Prahe; 
- dvojnásobné víťazstvo včelárskej súťaže „Cena Kolo-

mana Novackého“.  
Pripravila Mgr. Eva Kováčová  
 

- Ocenenie prevzala Lucia Mokrášová zo Športového 
gymnázia Trenčín, keď v ankete o najúspešnejšieho špor-
tovca Športového gymnázia Trenčín za rok 2012 bola 
vyhlásená ako najlepšia športovkyňa. 
     Pripravil PaedDr. Milan Sulety 
 

- Ocenenie prevzal  Peter Toth zo Základnej školy Veľké 
Uherce za prvé miesto v celoslovenskej súťaži Biologickej 
olympiády v kategórii geológia;   

      Pripravila RNDr. Daniela Balažková 
 

- Ocenenie prevzal Ľuboš Preťo zo Základnej školy Veľké 
Uherce za tretie miesto Majstrovstvách Slovenska v skoku 
do výšky.  
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      Pripravil Mgr. Jaroslav Koctúr 
 

- Ocenenie prevzala Michaela Fojtíčková z Gymnázia M. 
R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom za získanie prvého 
miesta v celoslovenskom kole súťaže žien a dievčat 
v umeleckom prednese „Vansovej Lomnička“ 

      Pripravila Mgr. Dana Uhríková  
 

- Ocenenie prevzala Nina Chovančeková zo Základnej 
školy Ul. J. A. Komenského v Púchove za šesťnásobnú 
majsterku Slovenska v mažoretkovom športe v júni 2013 

       Pripravila Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 383/1/2013  
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

plánuje nákup 14 prístrojov za 2,6 miliónov eúr. Takýmto 
spôsobom chce rozšíriť svoju technickú infraštruktúru pre 
rozvoj vedy a výskumu. Škola na projekte spolupracuje s 
Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde by mali umiestniť päť 
prístrojov. Hlavnou súčasťou pripravovaného projektu je 
zakúpenie diagnostického zariadenia pre cievny systém v 
hodnote asi 2,2 miliónov eúr. 

„Ide o prepojenie vedeckovýskumných kapacít Fakulty 
zdravotníctva, akademických a vedeckých pracovníkov s 
lekármi, ktorí pracujú v nemocnici s tým, že pacientov 
vyšetríme najmodernejšími prístrojmi a zároveň sa stávajú 
súčasťou veľkého výskumného projektu,“ informoval rektor 
univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka už vyhlásila na nákup verejné 
obstarávanie, obálky s ponukami by mali otvoriť 14. augusta 
2013. 

Hlavnou súčasťou projektu bolo zakúpenie diagnostického 
zariadenia pre cievny systém v hodnote asi 2,2 milióna eúr. 
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Tento rádiologický prístroj slúži na podrobné zisťovanie stavu 
krvného riečiska veľkých i najmenších ciev. Zistenie stavu 
riečiska a ciev umožňuje zvoliť optimálny liečebný postup a 
monitorovať ho. „Očakávame, že prístrojové vybavenie jednak 
pomôže Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ale na druhej strane 
zvýši výskumnú kapacitu a potenciál Fakulty zdravotníctva 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a celej univerzity,“ 
povedal doc. Ing. Habánik, PhD. 

Projekt by mal byť financovaný zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie prostredníctvom Operačného programu 
„Výskum a vývoj“, 5 % z celkovej sumy pôjde z rozpočtu 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 

www.sme.sk 03.07.2013  
pomocná evidencia 428/1/2013 
 
Stimulovať u detí od útleho veku chuť vzdelávať sa bol 

hlavný cieľ projektu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne pod názvom „Trenčianska detská 
univerzita“. Projekt bol určený žiakom prvého stupňa 
základných škôl vo veku od šesť do 12 rokov, ktorý sa 
uskutočnil od 19. do 21. augusta 2013.  

Pre najmenších vysokoškolákov bol pripravený bohatý 
trojdňový program upravený na vekovú hranicu účastníkov. 
Začínali ako praví vysokoškoláci, ktorí prešli imatrikuláciou, 
zaujímavými prednáškami, na ktorých sa dozvedeli ako 
funguje univerzita, prednáškami z fyziky interpretovanými 
hravou formou a množstvom iných aktivít ako napríklad súťaž 
v kreslení. 

V rámci „Trenčianskej detskej univerzity“ absolvovali jej 
účastníci prehliadku špecializovaných laboratórií, exkurziu v 
sklárňach v Nemšovej a Lednických Rovniach. Po absolvo-
vaní trojdňového štúdia účastníci sa zúčastnili slávnostnej 
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promócie, na ktorej dostali diplomy o absolvovaní štúdia na 
„Trenčianskej detskej univerzite“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 483/1/2013 
 
Študenti sú našimi partnermi a kolegami! – s takýmto 

heslom prevzal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  post rektora 
na Trenčianskej 
univerzite Alexan-
dra Dubčeka. Pos-
tupne sa toto heslo 
stáva skutočnosťou 
a rektor neustále ro-
bí kroky smerom 
k skvalitneniu pros-
tredia pre študentov 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
V máji 2013 univerzita začala s rekonštrukciou priestorov 

v budove B) a s prípravou nového študentského centra. 
Vznikne tak prvý unikátny otvorený priestor pre študentov 
o rozlohe približne 85 m² členený na pracovnú a oddychovú 
časť, ktorý bude doplnený o samostatnú presklenú zasadačku. 
Súčasťou študentského centra bude aj technická miestnosť 
a štúdio pripravovaného študentského rádia študentov, ktoré 
bude zdieľať priestory presklenej zasadačky.   

Samotné študentské centrum má v sebe ambíciu spojiť pod 
jednou strechou mimoškolské aktivity orientované na 
študentské mobility, neformálne prednáškové priestory pre 
zaujímavých motivačných speakerov, úspešných absolventov, 
mladých podnikateľov, priestor pre študentské firmy a start up 
spoločnosti. Priestor bude samozrejme poskytnutý aj malým 
inovačným firmám z Trenčína vo forme cowor-kingu, ktoré 
môžu spolupracovať s našimi študentmi. Vytvorí sa jedinečný 
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kreatívny priestor, ktorý dopomôže našim aktívnym študen-
tom v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. 

V prípade dodržania harmonogramu prác je otvorenie no-
vého študentského centra plánované na začiatok akade-
mického roka 2013/2014. Postupne bude vybavené funkčným 
dizajn nábytkom, základnou prezentačnou technikou, tla-
čiarňou s kopírkou 
a rýchlym wifi pripo-
jením. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 
525/1/2013 
 
Trenčianska univer-

zita Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne sa v rámci politiky kvality pripravuje na 
získanie certifikátu ECTS Label do roku 2015. Tento prestížny 
certifikát udeľuje Európska komisia v Bruseli pre vysoké 

školy, ktoré spĺňajú 
prísne kritéria na 
realizáciu štúdia po-
dľa zásad ECTS, čo 
znamená medzinárod-
ný aspekt uznania 
získaného vzdelania a 
kompetencií absol-
venta. Na prerokovaní 

tohto závažného dokumentu sa zúčastnil aj generálny riaditeľ 
sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy výskumu 
a športu Slovenskej republiky prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

zľava – prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., doc. Ing. Jozef Habánok, PhD. 
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Politika kvality Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne vychádza z požiadaviek normy ISO 9001 
prepojenej so smer-
nicami ESG. V sys-
téme kvality uni-
verzity bude imple-
mentovaný systém 
manažérstva kvality 
podľa požiadaviek 
ISO 9001 so zame-
raním na vzdeláva-
nie, ktoré upresňuje Medzinárodná pracovná dohoda IWA 2.  

Po implementácii politiky kvality na všetky súčasti bude 
systém manažérstva kvality Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne spĺňať všetky kritéria medzinárodne 
uznávanej univerzity s dosahovaním požadovaných výsledkov 
kvality vzdelávania, ekonomicky bude znižovať svoje náklady 
na správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne 
zaznamenávané a univerzita sa na základe výsledkov všetkých 
činností a spätnej väzby bude neustále zlepšovať, a tým si 
udrží krok s aktuálnymi medzinárodnými trendmi v oblasti 
vzdelávania. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 536/1/2013 
 
Od nového školského roka 2013/2014 pribudne v Mater-

skej škole Ulica na Dolinách v Trenčíne špeciálna trieda pre 
deti so špeciálnymi potrebami v oblasti výchovy i vzdelávania. 
Viaceré materské školy v Trenčíne integrujú deti do svojich 
tried, čo je to však náročné z rôznych hľadísk a o prijatí 
dieťaťa nakoniec rozhoduje riaditeľka. Rodičia môžu 
nadobudnúť pocit, že škôlka nechce ich dieťa integrovať. V 
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súčasnosti mesto zisťuje záujem rodičov o zriadenie takejto 
špecializovanej triedy a umiestnenia ich detí v nej.  

Integrovaná či špeciálna trieda bude fungovať denne len 
dopoludnia. Rodičia, ktorí majú záujem, môžu kontaktovať 
mesto a prihlásiť svoje dieťa. Do triedy by mali byť prijaté 
najmä deti s „ľahšími“ diagnózami ako je ADHD syndróm, 
narušená komunikačná schopnosť a podobne. Deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú bežne 
integrované v triedach materských škôl v Trenčíne. Prijatie 
dieťaťa do predškolského zariadenia je vždy na zvážení a 
rozhodnutí riaditeľky, nakoľko integrácia je vždy veľmi 
náročná na personálne i materiálno-technické zabezpečenie.  

Zriadenie triedy je závislá od diagnóz detí a od ich potrieb 
v oblasti výchovy či vzdelávania Najčastejšími problémami, 
ktoré pri integrácií detí so syndrómom ADHD vznikajú, že 
deti na seba pútajú pozornosť a vyrušujú. Učiteľ by mal často 
meniť aktivity a tým udržiavať pozornosť dieťaťa, napríklad 
upreným pohľadom. Takisto treba vymyslieť niečo, za čo ho 
môže učiteľ úmyselne chváliť, lebo ostatným deťom začne po 
čase prekážať, že ich niekto stále vyrušuje. Integrácia má 
význam najmä pre zdravé deti, ktoré sa naučia komunikovať s 
ľuďmi, ktorí sú „iní“ a rozvíja v nich citlivosť.  

Čo spôsobuje ADHD syndróm:  
* poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou  
* ľahkú rozptýlenosť vonkajšími podnetmi,  
* problémy s počúvaním a plnením príkazov, 
* problémy s udržaním pozornosti,  
* dieťa sa vrtí a neobsedí. Nedokáže ostať na jednom mieste; 
* najskôr reaguje na podnet a až potom premýšľa,  
* zapája sa do nebezpečných aktivít, kde si môže ublížiť,  
* malá sebaúcta a značná frustrovanosť,  

Čo spôsobuje ADD syndróm: 
* má problémy s udržaním pozornosti  
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* má rovnaké príznaky ako sú pri ADHD syndróme, ale dieťa 
sa neprejavuje agresívne, 

* dieťa sa prejavuje ako plachý samotár. 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 562/1/2013 
 
V pondelok 19. augusta 2013 o 9,00 hod.  uskutočnil rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. oficiálne otvorenie „Trenčianskej detskej 
univerzity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ 
v Trenčíne za účasti profesora Stanley Cupu Mariána Hossu, 

oblečeného vo vysokoškolskom 
talári, ktorá sa konala v priesto-
roch Fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka. Prí-
tomné deti, keď ho zbadali skoro 
vyskočili z kože od radosti. Prí-
tomnosť športovca na otvorení 
„Trenčianskej detskej univerzity“ 
komentoval rektor univerzity doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD. takto: „Keď sme pripravovali štvrtý 
ročník „Trenčianskej detskej univerzity“, premýšľali sme, akú 
zmenu urobiť oproti minulým rokom. Pretože sa s Mariánom 
Hossom poznáme roky a nie po prvý raz priniesol do Trenčína 
Stanley Cup, pozvali sme ho,“ povedal rektor doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. Reakcia detí prekvapila aj jeho. „Tajili sme 
jeho prítomnosť do poslednej chvíle, deti sa veľmi tešili.“ Ako 
sa cítil Marián Hossa v úlohe profesora Stanley Cupu, keď 
povedal, že „ako profesor Stanley Cupu som sa aspoň na 
chvíľu cítil múdry. Priznal však, že talár by bežne nosiť 
nechcel. Bolo mi v ňom veľmi teplo, preto rektorovi 

malí vysokoškolák preberá imatrikulačný list z rúk 
profesora Stanley Cupu Mariána Hossu 
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nezávidím. Príjemne bolo sedieť oproti deťom v aule a vidieť 
ich reakcie.“ 

Trenčianska detská univerzita je určená malým študentom – 
žiakom  základných škôl vo veku od 6 do 12 rokov, 
prostredníctvom ktorej chce univerzita stimulovať deti chuť 
vzdelávať sa. Od pondelka 19. augusta až do stredy 21. au-
gusta 2013 si takmer 120 malých študentov vyskúšalo  štu-

dentský život na Tren-
čianskej univerzite Ale-
xandra Dubčeka v Tren-
číne. Malí vysokoškoláci 
absolvovali zaujímavé 
prednášky, v ktorých sa 
napríklad dozvedeli aj to 

ako funguje vysoká škola, čo robiť, aby ma nebolieval  chr-
bátik, kde sa podeli králi a kráľovné, čo skrýva voda a ďalšie 
zaujímavé témy prispôsobené veku 
malých študentov. Pre študentov 
Trenčianskej detskej univerzity  
boli tiež pripravené ukážky seba-
obrany, športové popoludnie „hra-
vo – zdravo“,  prehliadka špeciali-
zovaných laboratórií na našej uni-
verzite, ale aj exkurzia v sklárňach 
 Nemšová, Lednické Rovne, ex-
kurzia Strednej odbornej škole 
letecko-technickej a  v Leteckých opravovniach Trenčín. Ako 
praví vysokoškoláci absolvovali tiež tradičné vysokoškolské 
obrady a to slávnostnú imatrikuláciu a záverečnú promóciu 
študentov. 

Slávnostný imatrikulačný sľub zložil aj jeden z malých 
vysokoškolákov, ktorému Marián Hossa odovzdal osobne 
pamätný imatrikulačný list a po skončení slávnostného aktu 

radosť na tvárach detí z prítomnosti Mariána Hossu 
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všetci malí študenti dostali od Mariána Hossu kartičku s jeho 
fotografiou, na ktorej drží slávnu trofej Stanley Cup. Marián 
Hossa poprial malým študentom veľa úspechov a tí pri jeho 
odchode z auly nadšene skandovali jeho meno. 

vlastné poznámky 
Nový čas 21.08.2013 
pomocná evidencia 570/1/2013, 574/1/2013, 580/1/2013 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD. v januári 2013 vyhlásil „Súťaž o 
cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch súťažných kate-
góriách, do ktorej sa študenti mohli zapojiť sami, alebo ich 
mohli navrhnúť ich pedagógovia. 

Odborná komisia rozhodla o víťazoch v jednotlivých 
súťažných kategóriách takto: 
- v prvej súťažnej kategórii za najlepší nápad zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie života študentov získala Bc. 
Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na 
skvalitnenie a spríjemnenie štúdia na Fakulte špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v druhej súťažnej kategórii pre najlepších študentov dok-
torandských študijných programov získal za výnimočnú 
publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe 
doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove 
Ing. Karol Kováč; 

- v tretej súťažnej kategórii pre najlepších študentov baka-
lárskych, inžinierskych a magisterských študijných pro-
gramov získal študent Luboš Jurovatý; 

- v štvrtej súťažnej kategórii za významnú umeleckú tvori-
vú činnosť získal Bc. Filip Ferianec za obraz Alexandra 
Dubčeka; 
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zľava –predseda vlády SR R. Fico, rektor doc. Ing. J. Habánek, PhD. 

Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutočnilo 23. septembra 
2013 v Posádkovom klube Trenčín na otvorení nového 
akademického roka 2013/2014.  

Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne sa teší z množstva projektov, hlavne v prvej a štvrtej 
súťažnej kategórii a ďakuje všetkým aktívnym študentom 
univerzity, ktorí sa zapojili do súťaže a v druhej a tretej 
kategórii reprezentovali univerzitu svojimi výsledkami.  

www.tnuda.sk 11.07.2013 
pomocná evidencia  537/1/2013  
 
Slávnostné otvorenie nového akademického roka na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí 
medzi významné akade-
mické obrady, ktoré sa 
tradične uskutočňujú za 
prítomnosti zamestnan-
cov a študentov univer-
zity, ďalej rektorov slo-
venských a zahranič-
ných vysokých škôl 
a významných predsta-
viteľov spoločenského 

a politického života. Nebolo inak ani pri otvorení akade-
mického roka 2013/2014 dňa 23. septembra 2013. Tento deň 
bol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka výnimoč-
ný, pretože na osobné pozvanie rektora 
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. prijal 
účasť na slávnostnom otvorení predseda 
Vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. 
Róbert Fico, CSc.  

Predseda vlády Slovenskej republiky 
vo svojom príhovore akademickej obci 
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zvýraznil odkaz Alexandra Dubčeka, ktorého menom je 
nositeľom Trenčianska univerzita, ako významná vzdelávacia 
a vedecko-výskumná inštitúcia. „Každý v živote môže urobiť 
chyby a zísť z cesty, ale každý musí mať aj právo na nový 
pokus a nový začiatok. Chcem svojou prítomnosťou na 
otvorení nového akademického roka podporiť nové vedenie 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a 
obhájiť právo tejto univerzity na život aj perspektívu do bu-
dúcnosti. Dokážte to vy, vysokoškolskí pedagógovia aj vy, 
študenti, aký veľký je ľudský potenciál univerzity, dokážte 
výsledkami pedagogickej a vedeckej práce a študenti výsled-
kami v štúdiu, ako si vážite svoju Alma mater“.  

Okrem iného vyzdvihol aj prínos generácie štúrovcov k 
pozdvihnutiu vzdelanosti v Trenčíne a celom regióne. Trenčín, 
toto osvietené mesto, dalo Slovensku rod Štúrovcov. S Tren-
čínom a širšie s Trenčianskou župou bol spojený život a dielo 

Ľudovíta Štúra, ktorého 
dvojsté výročie si pripo-
menieme v roku 2015. 
Želal by som si, aby táto 
Štúrova dvestoročnica 
bola veľkou vedeckou 
príležitosťou pre Tren-
čiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka v Tren-

číne, aby ste sa jej ujali na vedeckej konferencii. Veď Štúr bol 
jazykovedec, novinár, filozof aj poslanec a praktický politik.  

Ako dodal premiér, „nosiť meno Alexandra Dubčeka je 
veľký záväzok. Bol to práve predvídavý a odvážny Dubček a 
jeho politický suputník Július Turček, ktorí tu v meste Trenčín 
začali spoločne obrodný proces prebudenia slovenskej a 
neskôr aj českej spoločnosti v roku 1963. Ten vyústil do 
Bratislavského predjaria v rokoch 1963 a 1964 a až potom do 
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Pražskej jari v roku 1968,“ zdôraznil predseda vlády s tým, že 
celý slobodomyseľný pohyb odštartoval práve humanista Ale-
xander Dubček. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vo svojom príhovore 
spomenul, že „na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne sa pre akademický 
rok 2013/2014 prihlásilo 2062 
študentov. K 31. augustu 2013 
sa zapísalo do prvého ročníka 
1089 študentov, čo je 52,81 % 
podiel zapísaných z celkového 
počtu prihlášok. Do 31. októbra 
2013 na základe vydaných rozhodnutí o prijatí a prebie-
hajúcich zápisov očakávajú počet zapísaných študentov do 
prvého ročníka na úrovni 1270, čo je mierny pokles oproti 
roku 2012/2013, kedy bolo zapísaných 1414 študentov. Už 
tradične najväčší záujem o štúdium bolo v študijných progra-
moch zameraných na ľudské zdroje a personálny manažment, 
fyzioterapiu, servis a opravy automobilov, strojársku techniku 
a materiálové inžinierstvo. V posledných piatich rokoch narás-
tol počet absolventov vysokých škôl na Slovensku o 24 %. 
Najmenší počet absolventov vysokých škôl však zaznamenal 
práve Trenčiansky samosprávny kraj. Nie vždy treba zohľad-
niť výlučne len počet absolventov, ale aj ich kvalitu a podiel 
uplatnenia na trhu práce. Trenčiansky kraj sa percentom 
vysokoškolsky vzdelanej populácie radí na predposledné 
miesto. Práve to je aktuálnou výzvou pre našu univerzitu, 
ktorá má potenciál podporiť regionálnu tvorbu domáceho 
hrubého produktu o 6 až 9 %,“ doplnil rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. 

rektor doc. Ing. J. Habánek, PhD. 
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Súčasťou slávnostného ceremoniálu 
bolo aj odovzdávanie Ceny rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne, ktorú v tomto roku 
získala za vynikajúce výsledky v pu-
blikačnej činnosti medzinárodného 
významu a vyhodnotenie Akademickou 
agentúrou ARRA ako tretia najúspeš-
nejšia profesorka v Slovenskej republike 
prodekanka pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy Fakulty priemyselných technoló-

gií prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.  
Novinkou na slávnostnom otvorení nového akademického 

roka bolo pravdepodobne v celej histórii univerzity udelenie 
Ceny rektora aj študentom za výnimočné aktivity prospie-
vajúce  rozvoju „Alma mater“.  

Odborná komisia rozhodla o víťazoch v jednotlivých 
súťažných kategóriách takto: 
- v prvej súťažnej kategórii za najlepší nápad zameraný na 

skvalitnenie a spríjemnenie života študentov získala Bc. 
Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na 
skvalitnenie a spríjemnenie štúdia na Fakulte špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v druhej súťažnej kategórii pre najlepších študentov 
doktorandských študijných programov získal za výnimočnú 
publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe 
doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove 
Ing. Karol Kováč; 

- v tretej súťažnej kategórii pre najlepších študentov 
bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných 
programov získal študent Luboš Jurovatý; 

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
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- v štvrtej súťažnej kategórii za významnú umeleckú 
tvorivú činnosť získal Bc. Filip Ferianec za obraz 
Alexandra Dubčeka; 
Slávnostnú atmosféru  spríjemnilo prítomným spevácke 

vystúpenie  Veroniky Kosáčovej – študentky Fakulty zdra-
votníctva  a Bc. Tomáša Vaňu – študenta Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov. 

www.tnuad.sk 23. septembra 2013 
pomocná evidencia 692/1/2013 

 
Dňa 27. augusta 2013 

sa uskutočnilo zasadnutie 
Správnej rady Trenčian-
skej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne. 
Správna rada, ktorú viedol 
jej predseda MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH. 

rokovala v zmysle schváleného  programu.  Predmetom roko-
vania bola Výročná správa o činnosti a hospodárení  Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne za rok 
2012,  Politika kvality vzdelávania a  Správa audítora. 
V diskusii k jednotlivým 
bodom programu  rokova-
nia, okrem členov  Správ-
nej rady, zaujal svoje sta-
novisko rektor aj doc. 
Ing. Jozef Habánik, 
PhD.  

Členovia Správnej ra-
dy  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
podporili zámery rektora v oblasti kvality  poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania, zavádzania nových moderných 

zľava – Ing. M. Cagala, MUDr. P. Sedláček, MPH, doc. Ing. J. Habánek 
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informačno-komunikačných technológií a  v príprave a kreo-
vaní nového Technologického a  študentského centra  Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tnuad.sk 28.09.2013 
pomocná evidencia 694/1/2013 
 
Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby 
im predstavil, ako sa môžu zapojiť do projektu. Študenti môžu 
získať podporu zo strany našej univerzity, ako aj podnikov, 

praktické 
skúse-

nosti, ne-
nahradi-

teľné 
zručnosti, 

ale aj kon-
takt s po-

tenciálnym zamestnávateľom. 
Hlavným zámerom národného projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ bolo nadviazanie 
spolupráce  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne a ďalších slovenských vysokých škôl s podnikovou 
sférou v siedmich krajoch  Slovenskej republiky – Trenčian-
skom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Bansko-bystric-
kom, Prešovskom a Košickom. Cieľovou skupinou národného 
projektu sú vysokoškolskí  študenti na všetkých troch 
stupňoch - bakalári, magistri, inžinieri, doktorandi a projekt 
 potrvá do októbra 2015. 
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V rámci prezen-
tačného dňa projektu, 
ktorý sa konal v dňa 
1. októbra 2013 na 
 Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne, sa 
študenti oboznámili 
s možnosťou priame-
ho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré bude 
prebiehať formou krátkodobých exkurzií, alebo dlhodobých 
vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch 
či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne 
odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. 

V rámci projektu budú na 
vysokých školách, okrem iného, 
vytvorené výučbové školiace 
centrá praxe vybavené študij-
nými pomôckami vo vybraných 
študijných programoch. Súčas-
ťou národného projektu je vyt-
vorenie výučbových základní 
priamo na vysokých školách, 
ktorých cieľom je priblížiť 
prostredie vysokých škôl pod-
mienkam praxe. 

Na prezentačnom dni sa zúčastnili významné firmy ako 
Continental Matador Rubber, BOST SK, Continental Matador 
Truck Tires a Matador holding. 

„Myslíme si, že prepojenie štúdia s praxou je veľmi cenné a 
dôležité. Už teraz dostávame avíza od jednotlivých priemy-
selných zväzov akých absolventov by do praxe potrebovali. 
Do tohto projektu sa budeme zapájať aktívne, aby sme zvýšili 
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uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce“, uvie-
dol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  

 „Je nám cťou prizvať do národného projektu našich 
vážených partnerov a privítať na úvodnom dni prezidenta 
Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. 
Milana Cagalu, CSc. a člena Prezídia - viceprezidenta pre 
stratégiu a rozvoj Združenia bezpečnostného a obranného 
priemyslu Slovenskej republiky Ing. Viliama Dubovického“, 
uviedol ďalej rektor. 

Cieľom národného projektu je prispôsobovať vysokoškol-
ské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť sys-
témové prepojenie vy-
sokých škôl s podniko-
vou sférou tak, aby ab-
solventi vysokých škôl 
mohli nadobudnuté 
kompetencie okamžite 
využiť v podnikovej 
praxi s pozitívnymi 
dopadmi na hospodár-
sky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie 
za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich 
študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude 
aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a 
zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia. 

www.tnuad.sk 02.10.2013 
pomocná evidencia 693/1/2013 
 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vyme-

noval v utorok 22. októbra 2013 nových profesorov vysokých 
škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj 
prorektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy 
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan 
Galúsek, PhD., menovaný v odbore anorganická technológia 
a materiály.  

Na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci boli prítomní 
štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
Štefan Chudoba, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
Libor Vozár a predseda Rady vysokých škôl Slovenskej 
republiky Viktor Smieško.  

Prezident Ivan Gašparovič prítomným vysokoškolským 
pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich 
profesionálnej kariére. Vo svojom príhovore pripomenul, že 
profesori sú kľúčovou kategóriou vysokoškolských učiteľov, 
na nich sa okrem iného viaže právo garantovať vysokoškolské 
študijné programy, lebo ak pribudne profesor, rozšíri sa 
ponuka študijných programov. „Obrazne možno povedať, že 
profesori sú soľou a korením v živote každej vysokej školy. 
Dnešný deň je teda sviatkom aj všetkých vzdelávacích usta-
novizní, na ktorých pôsobíte,“ uviedol prezident.  

www.tuni.sk 23.10.2013 
pomocná evidencia  999/1/2013 
 

Pred vstupom do Základnej školy Trenčín, Kubranská ul. 
boli sme denne svedkami situácie, kedy deti prichádzajúce  
z autobusovej zastávky, boli po zídení z chodníka ohrozované 

okolo idúcimi autami, 
ktorými rodičia privá-
žali deti do školy.  

Nebolo sa kde vyh-
núť, deti mohli ísť po 
asfaltovej ceste pre autá 
alebo po autami roz-
rytom trávnatom chod-
níku, ak to vôbec, tak 

bolo možno nazvať. Z trávnika vyčnievalo 7 kmeňov zo 
nový chodník lemovali žiaci školy pred jeho sprístupnením 



424 
 

zrezaných stromov. Keď základná škola dostala prostred-
níctvom matky žiačky tejto školy informáciu o možnosti po-
dať projekt v ich firme, ktorá by ho mohla zafinancovať nový 
chodník z vlastných zdrojov, škola neváhala. Projekt bol poda-
ný na firmu Johnson Controls a  vedenie školy  netrpezlivo 
čakalo na výsledok. Všetko napokon dobre dopadlo, keď škola 
v júli 2013 dostala od firmy Johnson Controls oznámenie, že 
jej žiadosť bola kladne vybavené a na jej bankový účet 
posielajú 1.000 US dolárov, čo bolo  asi 757 eúr. 

Možno niekto povie, že sa z toho veľa nedá urobiť, ale my 
sme sa aj tomu málu potešili. Firma Johnson Controls pri 
podpise zmluvy si stanovila podmienku, že priznané peniaze 
sa môžu použiť iba na 
nákup materiálu a všet-
ky práce bolo treba uro-
biť svojpomocne.  

Vďaka firme Kera-
ming, Stafis, stavebnej 
firme pána Masára, 
členom stolnotenisové-
ho klubu, zamestnan-
com Johnson Controls,  
rodičom a zamestnancom školy sa dokázal vybudovať pre deti 
chodník s bezpečným prístupom do školy. Pracovalo sa po 
popoludniach, cez soboty až do večera, keď rodičia prišli po 
práci. Keď sa ukladali posledné kúsky zámkovej dlažby už za 
tmy, pán školník zapol svetlá na aute, a tak sa chodník 
dokončil. Treba poďakovať všetkým tým úžasným ľuďom, 
ktorých nadchla táto myšlienka a neváhali aj vo svojom 
voľnom čase pomôcť škole. Symbolickú stuhu prestrihol 
vedúci útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Jozef Baláž a vlastník pozemku pod chodníkom pani Marta 
Švábová. 

symbolickú stuhu prestrihol Mgr. Jozef Baláž a Marta Švábová  



425 
 

príspevok Mgr. Marty Kákošovej, riaditeľky školy 
pomocná evidencia 720/1/2013 

 
V dňoch 26. až 28. októbra 2013 počas konania výstavy 

„Jahrada“ na trenčianskom výstavisku Expo Centrum pos-
lucháči Technickej uni-
verzity v Bratislave pred-
stavili širokej verejnosti 
svoje formule. Boli to 
výsledky univerzitnej sú-
ťaže medzi študentský-
mi kolektívmi, ktorého 
cieľom bolo skonštruo-
vať vozidlo na elektric-
ký pohon, konštatoval 

doktorad zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. 
Rastislav Toman a ďalej pokračoval, že vyvinutý prototyp 
formuly je veľmi výkonný stroj. Má zrýchlenie, ktoré zodpo-
vedá bežnému modelu 
Lamborghini. Pri realizácii 
prototypu bolo náročné fi-
nancovanie projektu, pre-
tože financie si naháňajú 
sami. Nás študentov reali-
zácia jedného projektu stálo 
desaťtisíc eúr, avšak ich 
kolegovia zo zahraničných 
univerzít sú podporení sponzormi tisíckami až miliónmi eúr. 
Napriek tomuto handicapu, slovenskí vysokoškoláci im smelo 
konkurujú, čo dokladujú aj štvrtým miestom na súťaži v Špa-
nielsku, kde ich predbehli len univerzity s astronomickým. 
rozpočtami. 

Trenčianske noviny 28.10.2013 
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pomocná evidencia 798/1/2013 
 

Kongresová sála Úradu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja sa dňa 7. novembra 2013 zaplnila študentmi stredných škôl 
z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa začalo 
dvojdňové podujatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 

pre študentov stredných 
škôl z celého Trenčian-
skeho kraja, ktoré už piaty 
rok organizuje Europe 
Direct Trenčín. 

Celé podujatie sa počas 
dvoch dní nieslo v zna-
mení poskytovania no-
vých informácií, ktorých 
cieľom bola snaha ukázať 

študentom možnosti, ktoré sa im ponúkajú a ktoré môžu 
ovplyvniť ich smerovanie do budúcnosti.  

Cieľom podujatia bolo informovať mladých ľudí Tren-
čianskeho kraja o organizáciách pracujúcich s mládežou, pos-
kytnúť im informácie o možnostiach pre mladých, ktoré dané 
organizácie ponúkajú, ako aj informácie o Európskej únii, 
inštitúciách Európskej únie 
a o možnostiach, ktoré mô-
žu využiť ako mladí euro-
občania. 

Na podujatí sa zúčastnili 
a prezentovali svoju čin-
nosť organizácie pracujúce s 
mládežou a zastrešujúce 
mládež v Trenčianskom kra-
ji i v rámci Slovenskej republiky - Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu, Jef Slovakia, Európsky dialóg, ESN, 
Slovenská debatná asociácia, Europe Direct, Eurodesk, Kom-
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prax, Erasmus+, MvA, Študentská rada stredných škôl, Žiacke 
školské rady, Trenčianska nadácia, Inex Slovakia či Verejná 
knižnica M. Rešetku v Trenčíne.   

Prvý informačný deň podujatie otvoril riaditeľ Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzalka. 
Na druhý deň medzi mladých zavítala poslankyňa Európskeho 
parlamentu Katarína Neveďalová a Róbert Hajšel z Infor-
mačnej kancelárie Európskeho parlamentu. 

Študentom boli poskytnuté na podujatí rôzne brožúry a 
informačné materiály o Európskej únii. V prvý deň si študenti 
vyskúšali svoje vedomosti z oblasti Európskej únie. 

www.tsk.sk 07.11.2013 
pomocná evidencia 821/1/2013 

 
 

Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne 
v novembrových dňoch začali rekonštruovať za 154-tisíc eúr. 

Budova, kde done-
dávna sídlila Ve-
rejná knižnica M. 
Rešetku, tak dosta-
ne novú fasádu 
a nové okná. Ide o 
jednu z najväčších 
mestských inves-
tícií v tomto roku 
2013. „Základnú 

umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne navštevuje vyše 
jedentisíc dvesto detí. Donedávna v budove na Námestí SNP 
sídlil len hudobný odbor. Ostatné odbory boli roztrúsené po 
celom meste. Tanečný a literárno-dramatický odbor mal svoje 
pôsobisko v kine Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu. Výtvarný 
odbor mal svoje pôsobisko na Hviezdoslavovej ulici v pries-
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toroch bývalého Centra voľného času. Od marca roku 2013 sa 
tak podarilo sústrediť všetky odbory pod jednu strechu. 

Je na mieste sa o budovu postarať. Verím, že ak budú 
priaznivé podmienky, všetky práce ukončíme do troch me-
siacov,“ uviedol trenčiansky primátor Mgr. Richard Ryb-
níček na stránke mesta. 

www.sme.sk 11.11.2013  
pomocná evidencia 830/1/2013 
 
Slovenskí žiaci si v minulom školskom roku 2012/2013 

priniesli 6 zlatých, 25 strieborných a 20 bronzových medailí z 
13 medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží. 
V silnej konkurencii rovesníkov z mnohých štátov uspeli v 
meraní vedomostí napríklad z matematiky, fyziky, infor-
matiky, chémie či biológie.  

Najviac sa darilo našim žiakom na 25. Medzinárodnej 
olympiáde v informatike, ktorá sa konala v austrálskom 
Brisbane, kde získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu 
bronzovú medailu. Rovnako dve zlaté medaily získali 
slovenskí zástupcovia aj na 7. Medzinárodnej olympiáde 
mladých výskumníkov v gruzínskom Tbilisi. Spomedzi žiakov 
boli najúspešnejšími Eduard Batmendijn z Cirkevného 
gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Jakub Šafin z 
Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Obaja získali 
zhodne zlatú medailu na medzinárodnej olympiáde v 
informatike a bronzovú medailu na medzinárodnej 
matematickej olympiáde. Hneď tri strieborné medaily získal 
Lukáš Janošík z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, keď 
Slovensko úspešne reprezentoval na medzinárodnej biolo-
gickej olympiáde, medzinárodnej olympiáde environmen-
tálnych projektov a na olympiáde Európskej únie v prírodných 
vedách. Z dievčat uspela Nikola Illášová z Gymnázia J. 
Hronca v Bratislave, ktorá získala pre Slovenskú republiku 
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dve strieborné medaily z 26. ročníka Medzinárodného turnaja 
mladých fyzikov a 15. ročníka Rakúskeho turnaja mladých 
fyzikov. V minulom školskom roku získali naši žiaci 2 zlaté, 
19 strieborných a 30 bronzových medailí.  

www.topky.sk 11.11.2013  
pomocná evidencia 837/1/2013 
 
V dňoch 14. a 15. novembra 2013 sa uskutočnil  na tren-

čianskom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných príle-
žitostí pod názvom „Job Forum 2013“, ktorý prilákal na 
záujemcov o prácu nielen z Trenčína, ale z celého Tren-
čianskeho kraja. Mnoho ľudí chodilo už aj s pripravenými 
životopismi, zaujímali sa u firiem o ponúkané pracovné prí-
ležitosti, v sprievodnom programe si vypočuli prednášky od 
odborníkov. Niektorí si nechali poradiť, ako napísať životopis, 
motivačný list, otestovali si jazykové znalosti. 

Nad odbornou úrovňou veľtrhu dohliadalo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a odborní 
garanti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, Inštitút 
zamestnanosti, Slovenský živnostenský zväz a Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Súbežne s veľtrhom pracovných príležitostí v rovnakom 
termíne bol organizova-
ný aj 15. ročník výstavy 
stredných škôl pod náz-
vom „Stredoškolák“, 
ktorú otvoril predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. 
Na výstave sa prezen-

tovali domáce, ale aj české stredné školy, gymnáziá, učilištia a 
vzdelávacie zariadenia z celého Slovenska. Študenti spolu 
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s vyučujúcimi na výstave poradili a nasmerovali žiakov zá-
kladných škôl k správnemu výberu strednej školy. Zároveň si 
mohli návštevníci možnosť zakúpiť rôzne výrobky vyrobené 
žiakmi stredných škôl. 

Súčasťou sprievodného programu bola aj súťaž o „Najlepší 
exponát výstavy“, do ktorej bolo prihlásených 13 výrobkov. 
Ocenenie získala:  
- odlievacia panvica, ktorej 

autormi boli Richard Galko, 
Adrián Kubáň a Adam Hu-
sár zo Strednej priemyselnej 
školy v Dubnici nad Váhom, 
artefakt „La Bohéme“ od au-
torky Nátálie Horňanskej zo Strednej odbornej školy 
sklárskej v Lednických Rovniach;  

- učebná pomôcka inteligentnej elektroinštalácie z autorskej 
dielne Adama Kovára a Milana Zemka zo Strednej 
odbornej školy v Starej Turej;  
učebná pomôcka – PLC od autorov Pavla Binčíka a Filipa 
Kopeckého zo Strednej odbornej školy Pod Sokolicami  
v Trenčíne.  

- osobitnú „Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH získal exponát „Pro-
gramovateľný a samoučiaci sa pohybový systém pre 
mobilné roboty“, ktorého autorom bol Martin Dodek zo 
Strednej odbornej školy na Bzinskej ul. v Novom Mesto 
nad Váhom. 

www.sme.sk 15.11.2013 
pomocná evidencia 850/1/2013 
 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou ško-
lou Karola Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 19. a 20. 
novembra 2013 44. ročník regionálnej súťaže v speve ľudo-
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vých piesní „Trenčianske hodiny“. 
Napriek sťaženým podmienkam spôsobených rekonštruk-

ciou budovy Základnej umeleckej 
školy sa súťaže  zúčastnilo 58 
dievčat a chlapcov z 22 základ-ných 
škôl Trenčianskeho regiónu, ktorí 
pred odbornou porotou zaspie-vali 
116 slovenských ľudových piesní. 
Odborná porota v zložení Slávka 
Švajdová, Žofia Sekerková a Ľu-
bica Kršáková hodnotili intonáciu 
a rytmus piesní, ale i celkový ume-
lecký dojem súťažiacich detí.   

Výsledková listina zo dňa 19. novembra 2013: 
1. kategória   

1) Janka Koníčková – Dolná Súča 
      Oskar Bobošík – Trenčín, L. Novomeského 
2) Renáta Petrášová – Trenčín, Východná  
3) Alexandra Kudláčová – Trenčín, Bezručova  

2. kategória 
1) Petra Trúnková – Dolná Súča 
     Kristína Múdra – Drietoma 
2) Darius Štefánek – Horné Srnie 
     Juraj Čapák – Dolná Súča 
3) Veronika Rácová – Trenčín, V. Predmerského 
     Sofia Chorvátová – Chocholná – Velčice 

          čestné uznanie  Gréta Olexíková – Trenčín, Bezručova 
3. kategória 

1) Simona Lengvarská – Trenčín, L. Novomeského 
2) Michaela Szturcová – Trenčín, Bezručova 
3) Martina Janišová – Trenčín, Hodžova 

 
Výsledková listina zo dňa 20. novembra 2013 
1. kategória  

1) Gabriela Sedláčková – Trenčianske Stankovce 
2)  Natália Hrušovská – Trenčianske Stankovce 
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3)  Mária Novosadová – Trenčín, sv. Andreja-Svorada 
          Alica Laurincová – Horná Súča 
2. kategória 

1) Sabína Fraňová – Trenčianske Stankovce 
     Tomáš Lendvay – Trenčín, Dlhé Hony 
2) Alexandra Behranová – Trenčianske Stankovce 

  Urban Zahumenský – Trenčín, Dlhé Hony 
3) Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony 
     Alžbeta Reháková – Trenčín, sv. Andreja-Svorada 

  čestné uznanie  Jozef Chupáč – Horná Súča 
3. kategória  

1) Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
2) Kristián Ovádek - Trenčín, Dlhé Hony 
3) Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 
prspevok Mgr. Ľubici Kršákovej 
pomocná evidencia 962/1/2013 

 
Dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci 

a rodičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica Na 
dolinách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome Detského 
mestečka v Zlatovciach. 

Prítomných hostí na 
slávnostnej akadémii pri-
vítal moderátor podujatia 
Mgr. Art. Juraj Kvasni-
ca, osobitne vedúceho 
útvaru školstva  Mestské-
ho úradu v Trenčíne Mgr. 
Jozefa Baláža, zástupky-
ňu odboru školstva Ob-
vodného úradu v Trenčíne Mgr. Boženu Beníčkovú, poslan-
cov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne doc. Ing. Ota Bar-
boráka, CSc., Martin Barčák, Patrika Buriana, Bc. Tomá-
ša Vaňa, JUDr. Rastislava Kudlu, ako aj prítomných obča-
nov a žiakov. 
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Po tomto úvode vystúpil jeden 
z bývalých učiteľov školy Mgr. Ján Litva 
s recitáciou básne „Každý deň stretnúť 
človeka“ a po ňom so slávnostným prí-
hovorom vystúpila terajšia riaditeľka školy 
Mgr. Anna Plachká, v ktorom zhodnotila 

štyridsať ročnú cestu výchovy a vzdelávania mladej generácie. 
Ako povedala bol to mesiac september 1973, keď sa otvorili 
brány novej školy pre žiakov a učiteľov, ktorá bola súčasťou 
Detského mestečka. Tento model bol ojedinelý na Slovensku 
a v celej strednej Európe. Školu navštevovali deti s priro-
dzených rodín spolu s deťmi z detského domova Detského 
mestečka. Prvým riaditeľom bol PaedDr. Viktor Chovanec, 
CSc., ktorého po odchode do dôchodku vo funkcii vystriedala 
Mgr. Eva Masácová. V ďalšom funkčnom období na päť 
rokov vystriedala vo funkcii riaditeľa Mgr. Emília Tylan-
dyová a po nej ju od roku 2009 opäť vystriedala na funkcii 
Mgr. Eva Masácová. V roku 2002 sa oddelila základná škola 
od detského domova Detského mestečka. Od tohto termínu 
základná škola prešla pod priame riadenie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Detské 
mestečko prešlo pod priame riadenie Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Základná škola 
sa stala právnym subjektom v roku 2002 a zriaďovateľom sa 
stalo Mesto Trenčín, 
ktoré sa stará o školu 
nadštandartným 
spôsobom, vkladaním 
nemalých finančných 
prostriedkov do jej ob-
novy. Za všetkými ús-
pechmi školy na všet-
kých úsekoch je vidieť 

Mgr. Anna Plachká 
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veľmi dobrú spoluprácu združenia rodičov a priateľov školy 
a školskej rady.  

Po slávnostnom príhovore riaditeľky Mgr. Anny Plachkej 
sa v dvojhodinovom kultúrnom programe predstavili súčasní 
aj bývalí žiaci, v ktorom nechýbali spevy, ľudové tance, 
básničky, ukážky športových činnosti v karate a podobne, 
ktorým sa oficiálna časť programu skončila.  

Na záver pozvala riaditeľka školy Mgr. Anna Plachká 
pozvaných hostí, súčasných a bývalých učiteľov na stretnutie 
s poskytnutím rautu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 975/1/2013  
 
V stredu dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rektorom 
doc. Ing. Jozefom Habáni-
kom, PhD. pripomenuli 92. 
výročie narodenia Alexandra 
Dubčeka, významnej osob-
nosti slovenských a európ-
skych politických a spoločen-
ských dejín, ktorého meno 
univerzita hrdo nosí od roku 
2002 položením kytice kvetov k jeho buste, ktorá je 
umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy. V tento pamätný 
deň sa uskutočnilo aj druhé tohtoročné zasadnutie Vedeckej 
rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tuni.sk 27.11.2013 
pomocná evidencia 998/1/2013 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu-
bliky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Gorazda“ dvom 
študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a to Lukášovi Já-
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nošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 
Medzinárodnej biologickej olympiáde, Medzinárodnej olym-
piáde environmentálnych projektov a na Olympiáde Európskej 
únie v prírodných vedách. Zo všetkých troch súťaží priviezol 

domov striebornú 
medailu. Ďalší gym-
nazista Filip Ayazi 
bol ocenený za ús-
pešnú reprezentáciu 
Slovenska na Olym-
piáde Európskej únie 
v prírodných vedách 
so ziskom striebor-
nej medaily.  

Lukáš Jánošík si okrem toho pripísal na svoje konto v no-
vembri 2013 aj ďalšie významné ocenenia, keď na Celoštátnej 
súťažnej prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných 
škôl „Scienta Pro Futuro 2013“, kde získal hlavnú cenu cenu 
ministra školstva a postup na medzinárodnú olympiádu 
mladých vedcov do 20 rokov „Eguys“ v septembri 2014 vo 
Varšave. 

Info Trenčín 02.10.2013 
pomocná evidencia 995/1/2013 
 
Počet študentov zapísaných do prvých ročníkov na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzrástol 
medziročne o 13,9 %, informovala vedúca kancelárie rektora 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Ing. Mária 
Šedivá. 

V akademickom roku 2013/2014 bol celkový počet 
prihlášok 2.087, z toho počet skutočne zapísaných študentov 
bol 1.320, pričom v akademickom roku 2012/2013 bol počet 
skutočne zapísaných študentov 1.158. 
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Rovnako podľa nej medziročne rastie percentuálny podiel 
prihlášok na štúdium k zapísaným študentom 8,25 %. Počet 
zapísaných študentov v akademickom roku 2013/2014 pred-
stavuje 71,62 % z celkového počtu prihlásených, čo po-
tvrdzuje nemenný zámer uchádzačov študovať na Tren-
čianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

www.tnuad.sk 02.12.2013 
pomocná evidencia 1013/1/2013 
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Telesná výchova a šport 
Pred Vianocami sa v Trenčíne uskutočnil jubilejný 5. roč-

ník „Vianočného basketbalového turnaja“. V mestskej špor-
tovej hale na Sihoti sa odohralo behom jedného dňa jedenásť 
basketbalových zápasov. Podujatie prilákalo na tribúny pri-
bližne 400 divákov počas celého dňa, ktorí sa prišli pozrieť na 
zápasy 140 aktívnych basketbalistov, smečiarku exhibíciu 
a kúzelníka z loptou Martina Leca alias „Dat s da Show“ 
z Košíc. „Osvedčilo sa nám minuloročné zapojenie detí do 
turnaja a myslím si, že v Trenčíne pre mladých basketbalistov 
bol prvý krát organizovaný takýto turnaj s takým veľkým 
počtom hráčov.  

Hoci sa turnaj uskutočnil tesne pred Vianocami, veľmi 
potešila prítomnosť rodičov detí nielen z Trenčína, ale aj detí, 
ktoré pricestovali z Uherského Brodu, Trnavy, Nitry, 
Partizánskeho či Prievidze. Tradičný exhibičný zápas tento 
rok nahradila exhibícia smečovania do koša, na ktorú sa tešili 
hlavne deti. Divákov v hľadisku svojimi kúskami s loptou 
prišiel pobaviť kúzelník s loptou Martin Leco. To, čo tento 
rok predviedli chlapci na exhibícii smečovania sa už dlho 
nevidelo, lebo pobavili všetky deti a divákov. 

Hoci išlo iba o exhibičné smečovanie do koša, na základe 
potlesku a výskotu v hale víťazom sa stal domáci hráč TJ 
Štadión Trenčín Rastislav Mrázik za smeč do koša, kedy 
preskočil spoluhráča pod košom. 

Aj tento rok basketbalový klub TJ Štadión Trenčín ocenil 
na turnaji hráča Mateja Guza cenou „Klubový talent 2012“, 
z kategórie mladších žiakov.  

V turnaji minibasketbalistov zvíťazilo družstvo Uherského 
Brodu nad družstvom Trenčína 69:14. Za najlepšieho hráča 
turnaja minibasketbalistov bol vyhlásený Jakub Neděla 
z Uherského Brodu. 
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V turnaji basketbalistov kategórie mladších žiakov 
zvíťazilo družstvo Prievidze nad družstvom z Trenčína 49:41. 
Za najlepšieho hráča v tejto kategórii bol vyhlásený Nikols 
Halfon z Prievidze. 

V turnaji basketbalistov kategórie mužov zvíťazilo druž-
stvo Súčasné hviezdy nad družstvom Pizzéria Castello 
Trenčín 60:43. 

www.sme.sk 07.01.2013  
pomocná evidencia 9/1/2013 
 
Nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pavla 

Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej informačnej 
kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem toho sa kompletne 
vymenilo aj ozvučenie celého štadióna. 

Trenčianski fanúšikovia sa stretli s novým modelom v 
domácom zápase 
proti Piešťanom 
dňa 4. januára 
2013. Práce na 
výmene prebiehali 
od 2. januára  do     
4. januára 2013. 
„Nie je ľahké 
spustiť celoplošne 
nový systém,“ 

poznamenal  generálny manažér Dukly Andrej Kollár, ktorý 
priblížil možnosti, ktoré nová kocka prinesie. Povedal, „že je 
to podobný model, akým je vybavená aj košická Steel Aréna. 
Na obrazovkách kocky bude bežať hokejový prenos s mož-
nosťou záznamu – opakovanej situácie, aby aj tí fanúšikovia, 
ktorí sa náhodou zabudnú dlhšie pri pivku v bufete, mali 
možnosť vidieť zaujímavé momenty zápasu a neboli ukrátení 
o góly. V blízkej budúcnosti  by sme chceli používať na kocke 
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rôzne zaujímavé efekty, ktoré budú baviť fanúšikov. Verím, že 
nový prírastok na štadióne pomôže a povzbudí aj chlapcov na 
ľade, aby boli di-
váci spokojní ako 
z ich výkonu, tak 
aj zo zážitku sle-
dovania novej 
kocky.“  

Dňa 3. januára 
2013 večer bola 
spod strechy šta-
dióna zvesená sta-
rá kocka. Tá vydržala slúžiť hokejovému klubu skoro 15 
rokov, no v posledných mesiacoch prestávala fungovať jedna 
z jej štyroch stien. Zimný štadión v Trenčíne mal doteraz na 
účely súvisiace s kockou k dispozícii veľkoplošnú obrazovku 
pod tribúnou na sedenie za bránkou. Na nej bežali hokejové 
prenosy, či ďalšie informácie  pre fanúšikov. Nová kocka však 
prinesie oveľa ľahšiu prácu s týmto obsahom, ktorý uvidí celý 
štadión. Uvidí sa, čo sa urobí s veľkoplošnou obrazovkou. 
Mám v hlave niekoľko myšlienok, ako by sa dala využiť, ale 

prednostne musíme te-
raz všetko sústrediť na 
kocku,“ objasnil gene-
rálny manažér Dukly.  

Okrem výmeny sta-
rej kocky za novú preš-
lo kompletnou rekon-
štrukciou aj ozvučenie 
v priestoroch štadióna. 

 Vymenilo sa nanovo celé ozvučenie. Tí, ktorí chodia na 
zápasy vedia, že akustika zimného štadióna bola zlá, často 
nebolo hlásateľovi rozumieť, preto bolo najvyšší čas tento 
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nedostatok napraviť. „Nech hrá dobrá hudba a nech je počuť 
každé hovorené slovo,“ uviedol Andrej Kollár.  

Obrazovky novej kocky budú  vo veľkosti 2x3 metre, teda 
v rozmere, aký malá stará kocka všeobecne. Ozvučenie bude 
vynovené ôsmimi novými reproduktormi, ktoré by mali 
zlepšiť kvalitu zvuku v priestoroch štadióna. 

dukla.trencin.sk 04.01.2013 
pomocná evidencia 29/1/2013 
 
Začiatkom januára 2013 priniesli viaceré slovenské den-

níky informáciu, že extraligové mužstvo Dukly Trenčín má v 
rámci dlhu problémy i s exekučným konaním. To je vedené aj 
z iniciatívy bývalých hráčov Dukly Trenčín za nevyplatené 
mzdy. „Zastupujem dvoch hokejistov a z tohto titulu v 
súčasnosti prebiehajú dve exekučné konania voči Hokejovému 
klubu Dukly Trenčín. Sme v jednaní a riešime, akým spôso-
bom a dokedy by malo prísť k plneniu,“ povedal advokát 
týchto dvoch trenčianskych hokejistov JUDr. Ján Kanaba. 
Podľa jeho slov Dukla týmto hráčom dlží nezanedbateľne 
vysokú čiastku.  

Exekučné konanie môže mať za následok odobratie majet-
ku Dukly Trenčín a v tejto súvislosti sa hovorilo o zabavení 
vozidiel na úpravu ľadu, ktoré vlastní Dukla, no v prenájme 
ich má Mesto Trenčín. Podľa tvrdenia generálneho manažéra 
Dukly Trenčín Andreja Kollára sú rokovania v plnom prúde 
a nehrozí odobratie majetku klubu. Jedná sa o staršie dlhy, 
ktoré sa ešte nestihli vyrovnať. Dlh riešime s exekútorom 
v splátkovom kalendári. Vozidlá na úpravu ľadu sú v našom 
vlastníctve a exekútor je oprávnený nám na tento majetok 
siahnuť, no do konca januára 2013 túto situáciu určite vyrie-
šime,“ povedal Andrej Kollár. 

V súvislosti s nevyplatenými sumami však vzniká otázka, 
ako to bude s extraligovou licenciou, ktorej platnosť závisí aj 
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od plnenia dlhov voči hráčom. „Máme na dlžoby splátkové 
kalendáre a licencia určite nie je ohrozená,“ dodal Andrej 
Kollár. 

Spoločnosť Pro-hokej je riadiacim orgánom najvyššej 
slovenskej hokejovej súťaže a rozhoduje o udelení licencie. 
Riaditeľ Spoločnosti Pro-hokej Vladimír Paštinský povedal, 
že „Klub Dukly Trenčín podpísal s hráčom splátkový kalendár 
a nemá informácie od hráčov o nevyplatených mzdách a 
nedostal ani podnet na to, aby na túto situáciu reagoval. 
Takáto situácia je vo viacerých športových organizáciách, 
ktoré takisto musíme pochopiť a byť pri nich trpezliví.  

Hovorca Krajského súdu v Trenčíne Mgr. Roman 
Tarabus povedal, že dlžné sumy presahujú  70-tisíc eúr. Na 
okresnom súde  v Trenčíne boli podané tri žaloby, kde sa 
fyzické osoby  domáhajú zaplatenia sumy v celkovej výške 
28.185 eúr. V týchto troch konaniach okresný súd už vydal 
platobné rozkazy a proti dvom z nich žalovaný podal odvo-
lanie a v týchto veciach sa bude pojednávať. Na okresnom 
sude sú taktiež vedené tri exekučné konania, kde oprávnenými 
sú bývalí hráči Dukly Trenčín a predmetom je vymoženie 
sumy v celkovej výške 18 500 eur s príslušenstvom. V ďalších 
dvoch exekučných konaniach je oprávneným Sociálna pois-
ťovňa a predmetom je vymoženie sumy v celkovej výške 
6.687 eúr a 58 centov. 

Okrem toho reklamná spoločnosť Asaprint dala návrh na 
vydanie platobného rozkazu, v ktorom ide  o zaplatenie sumy 
vo výške 19.669 eúr a 66 centov. 

Trenčianske noviny 21.01.2013  
pomocná evidencia 43/1/2013 
 
Športová hala TC Púchov bola v dňoch 25. a 26. januára 

2013 dejiskom finálového halového turnaja majstrovstiev 
Slovenska vo futbale starších a mladších žiakov Štyri najlepšie 
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družstvá z celoslovenských kvalifikačných kôl bojovali 
o tituly. 

V kategórii starších žiakov vyhrali Trenčania, ktorí pre-
hrali iba jediný zá-
pas s družstvom 
Banskej Bystrice. 
Dramatický a vy-
rovnaný súboj 
o druhé miesto roz-
hodla pre seba 
Žilina, keď Trnavu 
pripravil o bronz 
jediný gól v zápase 

s Banskou Bystricou.  
V kategórii mladších žiakov boli suverénmi Žilinčania, 

ktorí vyhrali päť zo šiestich duelov a jediné body stratili 
remízou s druhými Michalovcami. Bronz získali chlapci zo 
Slovana Bratislava vďaka lepším vzájomným zápasom pred 
Zlatými Moravcami. Náš región vo finále zastúpený nebol, 
pretože v kvalifikačných kolách hrali iba mladší žiaci 
Dubnice, ktorí však vypadli v úvodnom kole. 
1. Trenčín          6          4          1          1          27:18   13 
2. Žilina              6          2          2          2          26:21     8 
3. B. Bystrica     6          2          1          3          16:25     7 
4. Trnava            6          2          0          4          17:22     6 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásení Samuel Vavruš 
z Trenčín a za najlepšieho strelca Filip Halgoš z Trenčín, 
ktorý nastrieľal 10 gólov. 

www.sme.sk 29.01.2013  
pomocná evidencia 47/1/2013 
 
Hokejová Dukla Trenčín už nečelí exekučným konaniam, 

vedenie extraligového klubu znížilo dlhy o 250-tisíc eúr. Tímu 
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sa v posledných dňoch navyše darí v Tipsport extralige, keď 
vyhral šesť zápasov v rade za sebou. „Situáciu sme dokázali 
stabilizovať, exekúcia sa rieši a uzatvorí podľa právnych 
noriem. Sezóna je finančne pokrytá, akcionári vložili do klubu 
ďalšie finančné prostriedky,“ uviedol generálny manažér 
klubu Dukla Andrej Kollár. 

Vedenie trenčianskej Dukly splatilo záväzky voči Sociálnej 
i zdravotným poisťov-
niam, daňovému úradu 
a dodávateľom. V tejto 
chvíli má nedoplatky 
len voči hráčom. Keď-
že sa museli vyplatiť 
nejaké čiastky vyplý-
vajúce z našich záväz-
kov, platy hokejistom 
mierne meškajú, ale 

chalani všetko dostanú. Sezónu máme vykrytú, čakáme už len 
na platby od sponzorov, ktorým ďakujeme, že napriek me-
dializovanej situácii okolo klubu nám zachovávajú svoju 
dôveru a získali sme aj ďalších nových obchodných part-
nerov,“ uviedol Andrej Kollár. 

V najbližšom čase sa bude riešiť situácia so zimným 
štadiónom v Trenčíne. Minulé leto sa hovorilo aj o jeho 
rekonštrukcii. Dukla má s Mestom Trenčín zmluvu o nájme do 
konca tejto sezóny. Podľa informácií primátor Mesta Trenčín 
chce predať zimný štadión do súkromných rúk, ale zatiaľ s 
nami o tom nikto nehovoril. Pevne verím, že všetci 
zainteresovaní, ktorí budú o Dukle rozhodovať, správne zvážia 
svoje rozhodnutia, aby Dukla nezanikla, doplnil Andrej 
Kollár. 

www.sme.sk 30.01.2013 
pomocná evidencia 48/1/2013 
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Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne patril počas 
víkendu 3. – 4. februára 2013 mladým krasokorčuliarom. 
Nádeje tohto športu sa tu zišli na pretekoch Slovenského 
pohára pod názvom „Veľká cena Trenčína“.  

Na ľad zimného štadióna vykorčuľovalo takmer stopäť-
desiat talentovaných krasokorčuliarov. Prevahu medzi prete-
kármi mali dievčatá, no našlo sa aj niekoľko chlapcov. Okrem 
reprezentantov zo Slovenska súťažili aj zástupcovia z Českej 
republiky. „S úrovňou, ktorá sa nám podarila dosiahnuť sme 
veľmi spokojní. Či už z organizačného hľadiska, tak aj výkony 
mladých pretekárov boli veľmi dobré. Nás ako zástupcov 
trenčianskeho krasokorčuliarskeho klubu teší, že všetci naši 
zverenci sa umiestnili do desiateho miesta,“ povedala jedna 
z organizátoriek podujatia Oľga Dobiášová. 

Najúspešnejšími Trenčiankami boli napokon Petra 
Rešetková a Bronislava Dobiášová, keď obe pretekárky vo 
svojich kategóriach zvíťazili. 

Výsledky trenčianskych krasokorčuliarov:  
- interpretačné korčuľovanie C:  

3. miesto Vladimíra Bičanovská,  
- staršie nádeje:  

5. miesto Adela Sluková, 10. miesto Nina Rapaičová,  
- mladšie nádeje:  

1. Petra Rešetková, 3. miesto Agáta Bačová, 7. miesto: 
Erika Balážová, 8. miesto: Zuzana Pelechová, 10. miesto 
Hana Martišková,  

- mladšie žiačky:  
10. miesto Ema Horná (hosťuje v Piešťanoch),  

- juniorky:  
1. miesto: Bronislava Dobiášová (hosťuje v Piešťanoch), 

- hviezdičky: 
2. miesto Máša Mošková. 
www.sme.sk 04.02.2013  
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pomocná evidencia 57/1/2013 
 
Trenčiansky futbal zanechal v jubilejnom dvadsiatom roč-

níku prestížnej ankety denníka Pravda a Slovenského futba-
lového zväzu „Futbalista roka 2012“ výraznú stopu, keď dňa 

4. februára 2013 za trénera uplynulého 
roka 2012 stal kormidelník AS Trenčín 
Adrián Guľa, najlepším hráčom za 
uplynulých dvanásť mesiacov Martin 
Škrtel a druhým najlepším futbalistom 
najvyššej domácej súťaže sa stal niek-
dajšia opora AS Trenčín David Depetris. 

Na druhom mieste medzi trénermi skončil tréner fut-
balového tímu Slovenska do 21 rokov Ivan Galád pred  
trénerom futbalového družstva FC ViOn Zlaté Moravce 
Jurajom Jarábkom. „Bez hráčov by som tu dnes nestál, mu-
sím preto poďakovať aj im. Nesmiem však zabudnúť ani na 
AS Trenčín, ktorý mi dal šancu trénovať. Verím, že nie som 
na tomto vyhlásení poslednýkrát. Odborníci ma hlasovaním 
milo prekvapili,“ uviedol Adrián Guľa.  

Odchovanca prievidzského futbalu Martina Škrtela objavil 
pre veľký futbal práve Trenčín. Nekompromisný stopér 
a dlhoročná opora Liverpoolu prežila pod hradom Matúša 
Čáka dorastenecký vek. 
Práve od Váhu zamieril 
Martin Škrtel už ako opora 
mužstva do ruského Petro-
hradu a následne do FC 
Liverpool.  

„Som šťastný, že som 
opäť vyhral túto anketu. My 
obrancovia to nemáme v podobných hlasovaniach ľahké. Aj 
tentoraz bola konkurencia veľká, veď Marek Hamšík patrí k 

Adrián Guľa 
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najlepším hráčom talianskej ligy. Chcel by som poďakovať 
manželke a synčekovi, rodičom a súrodencom. Nesmiem 
zabudnúť ani na spoluhráčov a trénerov. Verím, že rok 2013 
bude pre slovenský futbal ešte úspešnejší a fanúšikov pote-
šíme a splníme si vytýčený cieľ,“ povedal Škrtel.  

V kategórii o najlepších futbalistov Corgoň ligy skončil 
David Depetris zásluhou vydarenej jesene druhý za Vikto-
rom Pečovským z MŠK Žilina a pred Trnavčanom Miro-
slavom Karhanom zo Spartaka Trnava. Aldo Báez bol dva-
násty. Hlasy dostali aj dve jarné opory AS Trenčín celkovo 
jedenásty Lester Peltier a sedemnásty Filip Hlohovský. 

Tréner roka 2012 v SR: 1. Adrián Guľa (AS Trenčín) 38,                 
2. Ivan Galád (reprezentácia Slovenskej republiky do 21 
rokov) 36, 3. Juraj Jarábek (FC ViOn Zlaté Moravce) 27. 

Najlepší hráč Corgoň ligy v roku 2012: 1. Viktor Pečovský 
(MŠK Žilina) 66, 2. David Depetris (AS Trenčín) 40, 3. 
Miroslav Karhan (Spartak Trnava) 25, ..... 11. Lester Peltier 
(AS Trenčín - Slovan Bratislava) 3, 12. Aldo Baéz (AS 
Trenčín), ... 17. Filip Hlohovský (AS Trenčín - Slovan 
Bratislava) 

Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2012 - Cena 
Jána Popluhára: 1. Martin Škrtel (FC Liverpool/Angl.) 356 
bodov, 2. Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.) 340, 3. Marek 
Sapara (Gaziantepspor/Tur. - Trabzonspor/Tur.) 214,  

www.sme.sk 05.02.2013 
pomocná evidencia 55/1/2013 
 
Dňa 9. februára 2013 sa na Zimnom štadióne Pavla 

Demitru v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre 
mládež, ktorého súčasťou bol aj exhibičný duel legiend Dukly 
Trenčín spolu v mužstve so svojimi synmi proti seniorskému 
tímu Dukly. Celé podujatie naplnilo svoj program a po jeho 
skončení bolo vidno len úsmevy na tvárach zúčastnených. 
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Program začal dopoludňajším hokejovým turnajom, na 
ktorom sa zúčastnili družstvá RTVS, TV Markíza, Rádia 
Expres, Ho-kejPortál.net a Všeobecnej zdravotnej pois-
ťovne a hráčov Dukly Trenčín. Každé družstvo bolo dopl-
nené o mladé nádeje z Dukla Trenčín n.o. Systém turnaja 
sprevádzal duel každého s každým a od úvodného buly nešlo 
o výsledky, ale o zábavu. Víťaz však napokon musel byt urče-
ný a stalo sa ním mužstvo TV Markíza doplnené o mladých 
hráčov Dukly - Adama Bednára, brankára mládeže, či útoč-
níkov Lukáša Mrázeka, Samuela Honzeka, Dominika Ollého 
a Tomáša Lehockého. Na konci celého turnaja dostali deti od 

riaditeľa Du-
kly Trenčín 
n.o. Róberta 
Švehlu spo-

mienkové 
darčeky.  

Program 
pokračoval 

ďalej od 
14:30 h exhi-

bičným stretnutím hokejových legiend Dukly Trenčín a senio-
rov Dukly. Fanúšikovia si pri tejto príležitostí mohli pozerať 
na hru legiend, ktoré v minulosti  hrali v Trenčíne ako Jánoš, 
Stantien, Daňo, Rehák či Madový. Ťahákom však boli aj 
otcovské dvojice, ktorých počtom sa Dukla môže na Sloven-
sku určite pýšiť. Ide o Kollárovcov, Jakubíkovcov, Čachov-
cov, Pardavých, Jánošovcov, Daňovcov, Murínovcov, 
Kompasovcov, Bokrošovcov, Rehákovcov či  Haščákovcov. 
Na striedačke nechýbala trénerská legenda Jaroslav Walter, 
ktorý spolu s Pavlom Bratrancom vychovali takmer všetkých 
starších menovaných. Prítomní však boli aj bývalí hokejisti 
ako Zdeno Cíger, Ľubomír Sekeráš, Ján Zlocha, Marcel 
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Hanzal či Jaroslav Kóňa. „Retro Stars Dukla“ nakoniec 
porazili výber „Dukla Stars“ pomerom 12:8 v spomínanom 
exhibičnom dueli.  

Podujatie zhodnotil Róbert Švehla, keď povedal, že všetci 
sme mali z toho obrovský zážitok. „Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo zorganizovať takúto akciu. Bol som milo prekvapený 
zainteresovanosťou ako médií, tak aj našich detí do turnaja 
najmä teda tým, že si vytvorili svoje mužstvá, našli si čas 
a prišli. Mám z toho veľmi dobrý pocit,“ podal svoje stano-
visko k podujatiu Švehla, ktorý mal radosť aj z následných 
ohlasov zúčastnených. Tí, čo prišli, boli nadšení. Bolo o nich 
postarané a každý si následne vzal svoje pocity  z turnaja 
domov, takže majú aspoň pamiatku na tento deň. Samozrejme, 
touto cestou by som sa chcel poďakovať aj všetkým našim 
sponzorom, ktorí nám akciu podporili a pomohli nám uspo-
riadať takýto turnaj.  

Hlavná časť programu prišla popoludní, kedy sa na korčule 
postavili legendy Dukly Trenčín v tíme spolu so svojimi 
synmi a zmerali si sily v exhibičnom zápase so seniormi 
Dukly. Stará partia sa teda spojila opäť v jedno. „Večer sme 
spoločne zhodnotili len menšie sklamanie z toho, že prišlo 
menej ľudí, no na druhej strane som bol rád, že chalani sa 
prišli porozprávať a zabaviť. Verím, že sme všetci mali z toho 
zážitok, veď sme sa vrátili o niekoľko rokov dozadu a zaspo-
mínali na tieto časy,“ uviedol Švehla.  

Na svoje si prišli fanúšikovia bezprostredne na akcii, keď 
boli pre nich pripravené aj suveníry v podobe dresov 
z exhibičného zápasu legiend. Výťažok z dražby išiel na 
okamžitý nákup výstroje pre prípravku,“ ozrejmil Róbert 
Švehla.  

www.hcdukla.sk 11.02.2013 
pomocná evidencia 62/1/2013 
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Dňa 17. februára 2013 sa v Mestskej športovej hale na 
Sihoti uskutočnil už 14. ročník „Memoriálu Karola Borhyho“ 
za účasti Jednoty Trenčín, Dolnej Súče, Svinnej, Trenčianskej 
Teplej, Zamaroviec, Ivanoviec, Lednických Rovní a Záblatia. 
Víťazom turnaja sa stali futbalisti Záblatia. 

Futbalisti Zábla-
tia nenašli počas 
štyroch zápasov 
premožiteľa a vys-
triedali tak minulo-
ročného víťaza fut-
balistov z Dolnej 
Súče. Dramatickú 
zápletku mal až 

finálový boj, v ktorom síce Záblatie podstatnú časť zápasu nad 
Trenčianskou Teplou viedlo o dva góly, no zbabraným záve-
rom takmer prišli o prvenstvo, Rozhodnutie prinieslo až 
strieľanie zo značky pokutového kopu, v ktorom pevnejšie 
nervy prezentovali futbalisti zo Záblatia a zvíťazili 5:4. 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Mário Vondra zo 
Svinnej a za najlepšieho strelca Juraj Richtárech z Tren-
čianskej Teplej s nastrieľanými siedmimi gólmi. 

www.sme.sk 16.02.2013  
pomocná evidencia 69/1/2013 

 
Postoj Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slo-

venskej republiky k financovaniu športu a športových aktivít, 
je pre primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 
veľkým sklamaním, povedal na stretnutí s novinármi dňa                 
16. februára 2013. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček podrobil kritike vystú-
penie ministra školstva doc. PhDr. Dušana Čaploviča, 
DrSc., ktorý prejavil radosť z úspechu Slovana Bratislava 
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v Kontinentálnej hokejovej lige, pritom si neuvedomil, v akom 
stave sa nachádza slovenská hokejová extraliga. 

„Zdá sa, že štátu stačí, že Bratislava má moderný zrekon-
štruovaný hokejový štadión a tým, 
že je Slovan úspešným klubom 
v Kontinentálnej hokejovej lige 
a tým sa automaticky vyriešil hokej 
a hokejová infraštruktúra na Sloven-
sku,“ povedal Rybníček. Podľa neho 
je nezvládnuté financovanie športu 
na Slovensku a podľa neho tento 
postoj ministra školstva zabíja šport 

v regiónoch. 
Zaráža skutočnosť, že „na tlačovej konferencii minister 

Dušan Čaplovič povedal, že jeho ministerstvo dáva do športu 
33 miliónov eúr a samosprávy 122 miliónov eúr, tak sa teda 
pýtam, kto financuje slovenský šport? Z porovnania čísel je 
zjavné že sú to samosprávy,“ povedal Mgr. Richard Rybníček. 
Zároveň povedal, že pri ne-
podporovaní najvyššej ho-
kejovej súťaže na Sloven-
sku, môže nastať ďalší odliv 
sponzorov a celá liga môže 
byť ohrozená. 

Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky však 
žiaden problém v systéme 
financovania športu na Slovensku nevidí. „Vláda koncom 
decembra 2012 schválila koncepciu rozvoja športu, ktorá pri-
náša výraznú mieru efektivity do prerozdeľovania finančných 
zdrojov a zároveň kladie dôraz na to, aby si aj samosprávy 
stanovili jasné priority, ktorý športový klub alebo odvetvie 
budú podporovať aj z vlastných zdrojov,“ povedal hovorca 
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ministerstva školstva Michal Kaliňák a podľa neho je reakcia 
primátora Rybníčka na vyjadrenie ministra Čaploviča čudná. 
Ďalej pokračoval, že „pán primátor by si mal byť vedomý 
toho, že v prípade hokejového štadióna Slovanu Bratislava ide 
o hokejový stánok, ktorý neponúka len hokej pre fanúšikov 
tohto klubu, ale Kontinentálnu hokejovú ligu a jej medzi-
národný rozmer, čiže tú oblasť, ktorú pokrýva štát z hľadiska 
národných priorít, dodal Michal Kaliňák. 

Zimný štadión Dukly Trenčín Pavla Demitru je, ale podľa 
primátora v inej situácii, ktorá je totožná s inými klubmi 
v slovenskej extralige. Jeho činnosť bude mesto Trenčín aj 
naďalej financovať z vlastných zdrojov a ohlásený prenájom 
firme Altis Sport Pro, bude odložený po dohode primátora 

s členmi mestského 
zastupiteľstva o jeden 
rok. 

„V najbližšej hoke-
jovej sezóne bude 
hokejový klub Dukla 
Trenčín hrávať za 
jedno euro na zimnom 
štadióne v Trenčíne, 
ale chcem to urobiť 

len na jeden rok lebo mám záujem v tomto roku vyriešiť 
s poslancami aj s hokejovým  klubom, aby od budúceho roka 
prešiel zimný štadión po konci sezóny na prenájom sú-
kromnému investorovi, teda spoločnosti Altis,“ dodal primátor 
Mgr. Richard Rybníček. 

„My staviame na rozhovoroch s poslancami v mestskom 
zastupiteľstve, ktorí sú naklonení myšlienke, aby sme hrali 
dva roky v rovnakých podmienkach ako teraz. Tento zámer je 
pre nás veľmi pozitívny, pretože vieme, aká bude existencia 
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nášho klubu v horizonte dvoch rokov,“ povedal generálny 
manažér Dukly Trenčín Andrej Kollár. 

www.sme.sk 16.02.2013  
pomocná evidencia 70/1/2013 
 
V dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil v Micha-

lovciach medzinárodný hádzanársky turnaj starších žiačok 
„Enjoy handball cup“ za účasti šiestich družstiev Iuventa 
Michalovce „A“, Iuventa Michalovce „B“, ŠŠK SLŠ Prešov, 
MŠK Vranov nad Topľou, Karpaty Užhorod z Ukrajiny, MKS 
Olimpia Nowy Sacz z Poľska a Trenčína.  

Trenčianske hráčky mali turnaj dobre rozohratý, keď vy-
hrali tri prvé zápasy v 
skupine, keď až štvrtom 
zápase prehrali z druž-
stvom Iuventa Michalovce 
„A“ a napokon skončili v 
skupine na druhom mies-
te, ktoré bolo postupo-
vým miestom do semi-
finále. Semifinálový zápas 
s družstvom  z Vranova 
nad Topľou vyšiel Tren-
čiankam podľa očakáva-
nia, dievčatá sa dostali do 
psychickej pohody a poda-
li disciplinovaný výkon, ktorý sa skončil výhrou 15:8, te-
da rozdielom siedmych gólov vyhrali a postúpili do finále, 
v ktorom sa stretli so svojím premožiteľom zo skupi-
ny, družstvom Iuventy Michalovce „A“. Finálové stretnutie 
naplnilo všetky očakávania kvalitného zápasu. Trenčianky 
splnili do bodky všetky taktické pokyny a hrali fantasticky. 
Celý priebeh zápasu bol v ich réžii. Už v siedmej minúte 
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vyhrávali 5:0 a dievčatá nepoľavovali. V obrannej fáze hrali 
kompaktne, dievčatá si pomáhali a „brankárka“ Nika Trun-
ková čarovala v bráne. V útočnej fáze sa hralo rýchlo, vyni-
kali v individuálnych činnostiach a vychádzala aj koncov-
ka. Zápas zaslúžene vyhrali a záplava radosti dievčat bola 
neuveriteľná. Za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená 
Trenčianka Katarína Kostelná a za najlepšiu hráčku družstva 
HK Štart Natália Minárechová. 

Trenčianske noviny 25.02.2013 
pomocná evidencia 87/1/2013 
 
Pomoc Vlády Slovenskej republiky dáva všetkým futba-

lovým klubom väčší priestor na to, aby s jeho pomocou si 
zrekonštruovali svoj futbalový stánok, pričom časť peňazí by 
mala ísť od sponzorov. 

Jedným z futbalových štadiónov, na ktorého rekonštrukciu 
by mala prispieť aj Vláda Slovenskej republiky, je aj ten 
trenčiansky. Predseda predstavenstva a generálny manažér AS 
Trenčín Róbert Rybníček tento projekt víta a už teraz hovorí, 
že sa chce do neho zapojiť. Pomoc vlády dáva klubu väčší 
priestor na to, aby s jeho pomocou sa zrekonštruoval futbalový 
stánok, pričom časť peňazí by mala ísť od sponzorov. 

„V Trenčíne je situácia katastrofálna, takže sa do tohto 
projektu radi zapojíme tak, aby sa štadión zrekonštruoval a 
vznikol by tu nový moderný športový objekt,“ povedal Róbert 
Rybníček. 

Radnicu informácia o pomoci vlády futbalu taktiež teší, vo 
vyjadreniach je však zatiaľ opatrná. Konkrétnejšie sa k téme 
vyjadrí až po rokovaniach s domácim futbalovým klubom AS 
Trenčín a keď budú bližšie poznať vládny návrh. Je jasné, že 
na financovaní zámeru sa budú podieľať všetky futbalové 
kluby maximálne do výšky 10 až 15 % rozpočtu na daný 
štadión. Zvyšok finančných prostriedkov pôjde zo štátneho 
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rozpočtu a z rozpočtu samosprávy v pomere 60:40. Zre-
konštruované ligové futbalové štadióny bude potom Slo-
venský futbalový zväz na päť až 20 rokov bezodplatne vyu-
žívať na organizáciu zápasov reprezentačných družstiev Slo-
venskej republiky vo všetkých vekových kategóriách. 

www.sme.sk 02.03.2013 
pomocná evidencia 107/1/2013 
 
Dorastenci Dukly Trenčín v sezóne 2012/2013 vybojovali 

bronzové medaily. Mužstvo trénera Viliama Čacha napriek 
siedmej priečke po základnej časti bojovali do poslednej 
chvíle o finále. Napokon sa však tešili z bronzových medailí.  

Po základnej časti skončili na siedmej priečke, čo nedávalo 
príliš optimistické vyhliadky do play-off. Keď sa však dostali 
do play-off, tak chceli skončiť do štvrtého miesta. Ako 
povedal tréner „u chlapcov som pocítil nárast výkonnosti a náš 

celkový prejav na 
ľade bol oveľa lep-
ší, ako napovedá ta-
buľka. Problémom 
bolo, že nie vždy 
sme dobrú hru do-
kázali pretaviť do 
úspešného výsled-
ku. To, čo nám ne-
vyšlo v základnej 
časti sme zvládli 

v play-off. Kvalita tímu sa napokon v rozhodujúcej časti sezó-
ny prejavila naplno.“ 

V semifinále stopku vystavil víťaz základnej časti z Pre-
šova. S tímom zo Šariša odohrali päť zápasov a o postupe 
východniarov sa rozhodlo až v piatom zápase. Hráči si verili 
lebo v základnej časti ich porazili a dúfali, že sa to podarí aj 
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v semifinále. Vedeli sme, že majú kvalitných hokejistov, čo sa 
potvrdilo. Mrzel najmä tretí zápas, kde dostali nešťastný gól 
v predĺžení. 

Sériu bojov o bronz so Slovanom Bratislava hráči zvládli 
veľmi dobre, lebo našťastie sklamanie z prehry Prešovom 
netrvalo dlho a boli dostatočne motivovaní lebo nikto z nich 
nemal ešte dorasteneckú medailu. A preto bronz mal pre nich 
cenu zlata. Aj preto je niekedy lepšie byť tretí, ako porazený 
vo finále. 

www.sme.sk 09.04.2013 
pomocná evidencia 163/1/2013 
 
Pre Športový klub polície Trenčín bola táto už v poradí 13. 

sezóna krajskej hokejovej ligy a zdá sa, že 13 bola ich 
šťastným číslom. Partia poskladaná okolo dvojice najväčších 

hviezd Ľubomíra Sekeráša a Miloša 
Radosu sa zomkla v jednoliaty celok 
a zápas od zápasu predvádzali skvele 
výkony. Športový klub polície Trenčín  
prehral počas súťaže len dvakrát a to na 
ihriskách súpera v Považskej Bystrici 
a raz s Trenčianskymi Teplicami. Ako 
povedal tréner a manažér klubu Martin 
Smolka majstrovský titul bol darčekom 
k životnému jubileu kapitánovi a spolu-
majiteľovi klubu Milošovi Radosovi 

k jeho Abrahámovinám. 
Majstrovský titul získalo družstvo víťazstvom nad druž-

stvom Trenčianskych  Teplíc 12:5 (4:0, 3:2, 5:3), keď góly za 
víťazov dali: Sekeráš 3, Feranec 2, Fodrek 2, Kolínek, Škára, 
Bernát, Radosa, Volek – Nosek 3, Jelínek, Švec. 

Poradie:  
1. Športový klub polície Trenčín   12 záp. – 19 b,  

zľava – M. Radosa, Ľ. Sekeráš 
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2. Považská Bystrica  12 záp. - 16 b,  
3. Trenčianske Teplice  12 záp. - 9 b,  
4. Ilava  12 záp. - 4 b. 
www.sme.sk 15.04.2013 
pomocná evidencia 175/1/2013 
 
Futbalisti ruskej reprezentácie do osemnásť rokov sa stali 

víťazmi 23. ročníka medzinárodného turnaja hráčov do tejto 
vekovej kategórie „Slovakia Cup“. 

V piatkovom rozhodujúcom zápase dňa 12. apríla 2013 o 
celkové prvenstvo remizovali mladí Rusi so slovenskými 
rovesníkmi 1:1, zverenci Milana Malatinského by triumfovali 
iba v prípade víťazstva, pretože ruskí futbalisti mali lepšie 
skóre. Úvodný gól piatkového duelu v Trenčíne otvoril z 
pokutového kopu v 59. min Denis Davidov, tri minúty pred 
koncom riadneho hracieho času síce vyrovnal stredopoliar FC 
Nitra Matúš Bartošek, ale na celkový triumf to nestačilo. V 
druhom piatkovom stretnutí medzi „osemnástkami“ Nórska a 
Belgicka sa zrodila bezgólová remíza. 

Po zápase povedal Milan Malatinský, tréner SR „18“: 
„Tento záverečný zápas na turnaji bol z našej strany 
najkvalitnejší. Vyvarovali sme sa veľkých chýb. Pokiaľ ide o 
počet striel na bránku, tak v tejto štatistike sme boli lepší. S 
výkonom chlapcov som teda spokojný. Celkovo by som to 
zhodnotil, že to bol skvelý turnaj s výbornými mužstvami. Aj 
organizačne to bolo dobre zabezpečené. Pre nás to bola 
perfektná príprava na budúcoročné majstrovstvá Európy. 
Skončili sme na medailovej pozícii, každý úspech slovenského 
futbalu poteší. Mne najviac robí radosť, že tí chlapci majú 
charakter a ukázali aj kvalitu.“  

Konečná tabuľka: 
1. Rusko     3 1 2 0 6:5 5 
2. Slovensko 3 1 2 0 3:2 5  
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3. Nórsko    3 0 2 1 3:4 2 
4. Belgicko  3 0 2 1 2:3 2 

Individuálne ocenenia:  
Najlepší hráč: Denis Davidov (Rusko)  
Najlepší strelec: Denis Davidov (Rusko)  
Najlepší brankár: Libor Koníček (SR)  
Najlepší tréner: Milan Malatinský (SR)  
Cena fair-play: Nórsko 

www.sme.sk 12. 4. 2013  
pomocná evidencia 204/1/2013 
 
Primátori  miest Slovenska, v ktorých sa hrá hokejová 

extraliga sa na spoločnom stretnutí dňa 26. apríla 2013 
v Trenčíne zhodli na tom, že pokiaľ sa Vláda Slovenskej 
republiky a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
nebudú zaoberať zmenou financovania športovej infra-
štruktúry a daňovej legislatívy v oblasti športu, nedokážu 
ďalej spolu so sponzormi a fanúšikmi udržať pri živote 
hokejovú extraligu.  

Primátori nevylúčili, že sa sezóna 2013/2014 buď nezačne 
alebo nedokončí.  

Ďalej žiadali predstaviteľov Slovenského zväzu ľadového 

hokeja a Pro-Hokej, aby zaviedli taký systém, ktorý umožní, 
aby dorastenecké a juniorské tímy nevypadávali zo svojich 
súťaží, pokiaľ ich seniorské mužstvo hrá extraligu.  Zabezpečí 
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sa tak lepšie a zmysluplnejšie dopĺňanie seniorských mužstiev 
vlastnými odchovancami.  

Primátori by privítali, aby sa do financovania športovej 
infraštruktúry vo väčšej miere, okrem štátu zapojili aj vyššie 
územné celky. Toto stretnutie ukázalo, že dotácie našich miest 
na jednu hokejovú sezónu prevyšujú sumu 4 milióny eúr.  

Je nespravodlivé, aby boli mestá neustále obviňované 
z nedostatočnej podpory hokeju, resp. športu, ako takého. Bez 
podpory miest, sponzorov a fanúšikov by minimálne 
vrcholový šport už nemohol existovať.   

V nasledujúcich dňoch požiadajú primátori týchto miest 
listom o stretnutie s predsedom vlády Róbertom Ficom, 
ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, ako aj najvyšších 
predstaviteľov SZĽH a Pro-Hokeja.  

Rokovania sa zúčastnili primátori: Richard Rybníček 
(Trenčín), Stanislav Chovanec (Skalica), Andrej Hrnčiar 
(Martin), Miroslav Kusein (Zvolen), Remo Cicutto (Pieštany), 
Peter Gogola (Banská Bystrica), Igor Choma (Žilina), Jozef 
Dvonč (Nitra), Richard Raši (Košice), Anton Danko (Poprad)  

pomocná evidencia 213/1/2013 
 

Na slávnostnej akadémii 26. apríla 2013 
si pripomenuli zamestnanci, študenti a hostia 
30. výročie Osemročného športového 
gymnázia v Trenčíne v Posádkovom klube 
v Trenčíne. Prítomných hostí privítal bývalý 
študent tejto školy Mgr. Andrej Bartaloš. 
Uplynulých 30 rokov školy zhodnotil vo 

svojom príhovore riaditeľ školy Mgr. Jozef Pšenka. Ako 
povedal, škola v Trenčíne bola založená v roku 1982 ako 
druhé športové gymnázium po svojej sestre v Košiciach 
z názvom Internátne športová škola. Obe tieto školy vznikli 
na základe iniciatívy vtedajších športových funkcionárov 

Mgr. Jozef Pšenka 
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zachytiť talenty stredoeurópskych a východoeurópskych krajín 
a presadiť sa vo svetovom športe formou koncentrácie špor-
tovo talentovanej mládeže do nadštandardne vybavených 
športových škôl s využitím možností koordinovanej vzdelá-
vacej a športovej prípravy. Dodnes nikto nevymyslel a ani 
v blízkej budúcnosti nevymyslí model pre všestrannú prípravu 
športovo talentovanej mládeže. Potvrdzuje to aj súčasná 
situácia aj vo svetovom športe, keď štátne reprezentácie 
vyspelých a športovo rozvíjajúcich krajín sú založené na 
absolventoch športových škôl.  

Za tridsať rokov prešla škola mnohými náladami spoloč-
nosti, keď sa zažili silné, ale aj ekonomicky slabé obdobia, 
keď populačné silné 
ročníky, vystriedali 
slabé ročníky, keď po-
hybovo nadané roční-
ky so záujmom o ma-
sový a výkonnostný 
šport vystriedali roč-
níky s nepohybovými 
a komerčnými záujma-
mi. Prišla mládež ov-
plyvnená negatívny-
mi spoločenskými javmi. Začali miznúť športové ihriská na 
úkor obchodných stredísk. Začal sa zhoršovať zdravotný stav 
populácie. To má všetko za následok, že zo silného sloven-
ského športu sa stal športový trpaslík. Tieto argumenty nechcú 
počúvať najmä tí funkcionári, ktorí nemajú vzťah k športu 
a brať do úvahy, že práve školy s akoukoľvek  starostlivosťou 
o šport by mali dostať maximálnu podporu.  

Škola za uplynulých tridsať rokov vychovala 1.200 absol-
ventov, z ktorých 327 študentov sa zúčastnilo na najvyšších 
svetových a európskych súťažiach a 20 štartovalo na olym-

zľava: Lucia Mokrášová, Michal Bodorík a Mário Daško 
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športovci, ktorí sa umiestnili na 4. až 10. mieste 

pijských hrách. Športovci trenčianskej školy tvoria 10 % slo-
venskej reprezentácie. Pre budúcnosť je potrebné zintenzívniť 
spoluprácu so základnými a vysokými školami.  

Dnes pri tridsaťročnom bilancovaní úspechov školy treba 
spomenúť aj priestorové podmienky. Veď škola sa niekoľko 

raz sťahovala, me-
nili sa aj športo-
viská. Čo najviac sa 
škola snažila pre-
niesť do vlastných 
priestorov. Podarilo 
sa vybudovať krás-
ny športový areál 
za pomoci finan-

čných prostriedkov z eurofondov.  
Po vystúpení riaditeľa školy pozdravil účastníkov sláv-

nostnej akadémie rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a zaželal jubilujúcej 
škole veľa dobrých študentov a športovcov.  

Záver akadémie patril vyhláseniu najlepších športovcov 
Osemročného športového gymnázia v Trenčíne za rok 2012. 
Najvyššie ocenenia získali: 

1. Lucia Mokrášová, ľahká atletka, 
2. Michal Bodorík, vzpierač 
3. Mária Daško, cyklista  
Na ostatných miestach bez určenia poradia: 
- David Daniš, ľahká atletika, 36. miesto vo vrhu guľou 

na majstrovstvách sveta juniorov v Barcelone; 
- Viktória Bobotová, florbalistka, 6. miesto na majstrov-

stvách sveta do 19 rokov v Nitre; 
- Peter Čerešňák, hokejista, 6. miesto na majstrovstvách 

sveta do 20 rokov; 
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- Marko Daňo, hokejista, 6. miesto na majstrovstvách 
sveta do 20 rokov; 

- Patrik Žilka, triatlon, 8. miesto na majstrovstvá Európy 
juniorov Cross triatlon v Holandsku; 18. miesto na 
majstrovstvá Európy juniorov Duatlon v Holandsku; 

- ATC COOP, 7. miesto v extralige volejbale mužov; 
- Matúš Bodorík, na majstrovstvá sveta do 17 rokov 13. 

miesto v dvojboji vo vzpieraní, Košice; 
A úplne záver programu slávnostnej akadémie patril 

oceneniu úspešných absolventov školy, ktorí dosiahli 
vynikajúce športové výsledky na svetových, európskych 
a olympijských športoviskách. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 207/1/2013 
 
Svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme 

a Helsinkách mali možnosť sledovať slovenskí fanúšikovia aj 
na námestiach svojich miest. Takúto ústretovosť pocítili aj 
Trenčania, keď mohli fandiť slovenským reprezentantom 
priamo na Mierovom námestí, kde Mesto Trenčín zabezpečilo 
veľkoplošnú obrazovku. Prostredníctvom nej tak mohli vidieť 
všetky zápasy slovenských hokejistov.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 236/1/2013  
 

Dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli 
Základnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské kolo 
jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifutbale žiakov 
a žiačok 1. stupňa základných škôl. Do turnaja sa prihlásili 
futbalové tímy až z 970 základných škôl z celého Slovenska, 
z toho z Trenčianskeho kraja to bolo 112 škôl.  
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Patrónom futbalového turnaja bol úspešný slovenský fut-
balista Marek Hamšík, 
v súčasnej dobe hrajúci 
za taliansky klub SSC 
Neapol. Mc Donald´s 
Cup vyhlásilo Minis-
terstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slo-
venskej republiky spo-
ločne so Slovenským 
futbalovým zväzom 

a spoločnosťou Mc Donald´s, ktorá  je generálnym partnerom 
turnaja. 

V spolupráci s trenčianskou reštauráciou McDonald´s 
pripravili malým hráčov deň plný športových zážitkov 
a ďalších prekvapení. Turnaj otvoril slávnostným výkopom  
Ronald McDonald a počas celého dňa si svoje sily zmeralo 
osem  futbalových tímov, víťazov obvodných kôl. Do 
krajského kola postúpili futbalové družstvá zo základných škôl 
z Beluše, Nitrianskeho Rudna, Myjavy, Trenčína, Dubnice nad 
Váhom, Slatiny nad Bebravou, Považskej Bystrice a Chyno-
rian. 

Víťazom turnaja v Trenčíne sa stali hráči Základnej školy 
Slatina nad Bebravou, ktorí vo finálovom zápase zvíťazili nad 
družstvom Základnej školy Dubnica nad Váhom 3:0. Na tre-
ťom mieste skončilo družstvo Základnej školy Trenčín, 
Hodžova ul. Trenčín.  

Ceny najlepším trom družstvám odovzdali organizátori 
krajského kola spolu so zástupcami spoločnosti McDonald´s. 
Najlepšie tri družstvá dostali poháre, medaile a diplomy od 
generálneho partnera turnaja spoločnosti McDonald´s. Potešili 
ich aj kompletné sady futbalových dresov od spoločnosti 
Adidas a prekvapenia od spoločnosti Perfetti van Melle. 
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Víťazi ôsmich krajských kôl sa stretli vo veľkom finále 
v dňoch 27. a 28. mája  2013 na futbalovom štadióne v Nitre 
za účasti Mareka Hamšíka. Okrem trofeje Majstra Slovenska, 
ocenení a vecných darov bol určený pre družstvo majstra 
Slovenska výlet na zápas FC Neapol, v ktorom hrá Marek 
Hamšík, s možnosťou spoznať zázemie svetového futbalového 
klubu a štadióna a zažiť nezabudnuteľnú atmosféru zápasu 
talianskej ligy. 

www.sme.sk 16.05.2013  
pomocná evidencia 263/1/2013 
 
Za účasti 140 pretekárov, z toho 36 súťažiacich Trenčanov 

sa dňa 2. júna 2013 uskutočnil tradičný 9. ročník „Beh tren-
čianskou Brezinou“ za veľmi dobrého a pekného slnečného 
počasia. Výsledky: 
kategória mužov do 40 rokov: 

1. Košík Slavomír z Pruského, 
2. Štefina Štefan z Dubnice n/V. 
3. Forgáč Matúš z Dubodiela 

kategória mužov do 50 rokov: 
1. Rolko Róbert zo Žiliny 
2. Kováčik Ľuboš zo Žiliny 
3. Koledy Zdeno z Rajca 

kategória mužov do 60 rokov: 
1. Hrivnák Ján z Prievidze 
2. Sobek Miroslav z Púchova 
3. Polák Jozef z Hul 

kategória mužov nad 60 rokov: 
1. Kováč Miroslav z Trenčína 
2. Sviták Stanislav zo Žiliny 
3. Samec Milan z Partizánskeho 

kategória žien do 35 rokov: 
1. Kubínska Dagmar z Trenčína 
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2. Belianska Erika zo Štiavnika 
3. Bacová Lucia z Trenčína  

kategória žien do 35 rokov:: 
1. Drahovská Katarína z Piešťan 
2. Paulíniová Katarína z Martina 
3. Hudáková Jitka z Trenčína 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 316/1/2013 

 
Mesto Trenčín bolo v 57. ročníku „Okolo Slovenska“ eta-

povým mestom v 3. etape, ktorá merala 225,8 km. Bola to 
najdlhšia etapa, ktorej štart bol v Liptovskom Hrádku, ktorá 

mala šesť horských 
prémií  (Donovaly, 
Šturec, Vyšehrad-
né, Fačkovské se-
dlo, Čičmany a 
Homôlka). Celou 
etapou sprevádzala 
cyklistov nepria-
zeň počasia v po-
dobe dažďa a chla-
du. Hrdinom 3. 
etapy bol Nemec 

Patrick Sinkewitz, ktorý sa odhodlal k úniku za Ružomber-
kom pred prvou horskou prémiou na Donovaloch (68,4 km) k 
dlhému úniku. Bývalý jazdec tímov ProTour a spolujazdec 
Jana Ullricha vyhral päť vrchárskych prémií a získal biely dres 
s červenými bodmi. Na pelotón si vypracoval maximálne 
päťminútový náskok. Po Fačkovskom sedle (149,3 km) sa 
vydala Sinkewitza stíhať česko-španielska dvojica Jiří Hude-
ček a Víctor de la Parte. Tesne pod vrcholom Homôlky (191 

Sprava: Tretí v etape Maroš Kováč z Dukly Trenčín - Trek, víťaz Andrea Fedi z tímu 
Ceramica Flaminia a druhý v etape Sergey Nikolaev z tímu Itera Katusha 
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km) sa 130 km dlhá snaha o víťazstvo Sinkewitza skončila a 
vedúce trio v zjazde dostihol aj pelotón. 

V závere pretekov išlo hlavné pole vo vysokom tempe, čelo 
sa navzájom strážilo. 
Poslednú rýchlostnú pré-
miu v Dubnici n/V. vy-
hral Maroš Kováč 
z družstva Dukly Tren-
čín, ktorý získal cenné 
bonifikačné sekundy. 
Vo finiši doplatil Maroš 
Kováč na menšiu smolu, 
keď prišiel do Trenčína na prázdnej zadnej galúske, ktorá 
zapríčinila, že nemohol zaútočiť na prvé miesto. Na trati so 
šiestimi horskými prémiami sa napokon zvíťazil jazdec tímu 
Ceramica Flaminia Talian Andrea Fedi pred víťazom 2. etapy 
Sergejom Nikolajevom z Ruska a Marošom Kováčom z Dukly 
Trenčín Trek, ktorý potvrdil postavenie najlepšieho Slováka v 
celkovom poradí.  
Výsledky - v tretej etape pretekov Okolo Slovenska: 
1. Andrea Fedi (Tal.) Ceramica Flaminia 5:17:44 h,  
2. Sergej Nikolajev (Rus.) Itera Kaťuša,  
3. Maroš Kováč (SR) Dukla Trenčín Trek,  
4. Luc Hagenaars (Hol.) Metec,  
5. Jorne Carolus (Belg.) Lotto-Belisol,  
Celkové poradie po troch etapách:  
1. Petr Vakoč (ČR) Etixx-Ihned 14:14:01 h,  
2. Tim Mikelj (Slovin.) Sava +29,  
3. Maroš Kováč (SR) Dukla Trenčín Trek +36,  
4. Nicola Dal Santo (Tal.) Ceramica Flaminia +42,  
5. Sergej Nikolajev (Rus.) Itera Kaťuša + 44,8 

Sita 06.06.2013 
pomocná evidencia  325 /1/2013 

Talian Andrea Fedi z tímu Ceramica Flaminia sa stal víťazom v 3. etape: 
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Volejbalové družstvo COP Trenčín, ktoré pôsobí na Špor-
tovom gymnáziu v Trenčíne, sa v uplynulej sezóne zúčastnilo 
troch súťaží (extraligy mužov, I. ligy mužov oblasti západ a 
kadetskej ligy oblasti západ. Jednotlivé družstvá boli posta-
vené z 24 hráčov, z ktorých 22 študovalo na športovom 
gymnáziu. 

V mužskej extralige sa po predchádzajúcom ročníku tvorilo 
nové mužstvo. Do Nitry odišli Ludha, Galandák, Hláčik, 
Podstupka a Sťahuliak, do VT Bratislava Halanda, do Hu-
menného Mlynarčík, do Komárna Demčák a do Prešova 
Brajer. S aktívnou kariérou skončil Mrázik. Pred trénermi 
COP Trenčín bola pred sezónou neľahká úloha zakomponovať 
do extraligového družstva nových, mladých a neskúsených 
hráčov, ktorí mali hlavný cieľ v sezóne záchranu extraligovej 
súťaže v Trenčíne. Družstvo malo najnižší vekový priemer od 
vstupu do extraligy. 

V základnej časti 
družstvo Trenčína vy-
hralo iba jeden zápas, 
ale každým kolom sa 
jeho hra zlepšovala. Ká-
der tvorili hráči naro-
dení v roku 1995 a 
mladší, ktorí tvorili aj 
základ reprezentačného 
družstva kadetov, dopl-

nený o dvoch hráčov z ročníka 1994. 
V nadstavbovej časti družstvo dvakrát porazilo Žilinu a 

Starú Ľubovňu, dostalo sa do play off a zachránilo pre budúcu 
sezónu extraligovú súťaž pre Trenčín. V prvom kole play-off 
prehrali tri zápasy s finalistom z Humenného. V skupine o 5. 
až 8. proti Prešovu rozhodoval až zlatý set. V ňom viac 
rozvahy preukázali skúsenejší východniari. V zápasoch so 
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Starou Ľubovňou najmä pre choroby prehrali oba zápasy a 
sezónu ukončili ôsmi. 

V 1. lige nastupovali väčšinou hráči, ktorí v najvyššej 
súťaži nedostávali toľko príležitostí. Trenčania skončili na 
peknom šiestom mieste, kde okrem víťazného družstva z 
Komárna porazili každého súpera aspoň jedenkrát. 

V kadetskej základnej časti skončili volejbalisti COP na 
druhom mieste za Žilinou, čo im zaručovalo postup na 
finálový turnaj do Nového Mesta nad Váhom. Turnaj 
suverénne vyhrali, keď stratili iba set proti Humennému a stali 
sa majstrami Slovenska tejto kategórie. 

Na juniorskom finálovom turnaji hralo desať družstiev a po 
jasných víťazstvách v skupine a semifinálovom víťazstve proti 
družstvu VKP Bratislava finálový zápas proti dobre hrajúcej 
Nitre nevyšiel. Na turnaji hrali s kadetským výberom a 
záverečný zápas nezvládli hlavne psychicky a po prehre 1:3 
obsadili konečné druhé miesto. 

www.sme.sk 11.06.2013  
pomocná evidencia 341/1/2013 

 
Tohtoročný  6. ročník „Behu pre život“ organizovaný 

Nadáciou Tesco, vyvrcholil dňa 15. júna 2013 popoludní na 
Mierovom námestí v Trenčíne. Cieľom tohto ročníka bolo 

podľa manažérky spo-
ločnosti Tesco Ga-
briely Pavlikovskej 
vyzbierať 85.000 eúr 
na kúpu unikátneho 
prístroja NanoSight, 
ktorý pomáha pri vý-
voji nových diagnos-
tických metód pri 

onkologických ochoreniach pacientov z celého Slovenska. 
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Ako dodala, bežcov v tyrkysových tričkách z Trenčína a 
okolia prišiel na trať podporiť nový patrón behu pre mesto 
Trenčín, hokejový útočník Dukly Trenčín Ján Pardavý. 
Sprievodným podujatím bola aj autogramiáda s týmto zná-
mym hokejistom. On sám o akcii povedal „že je rád, keď 
môžem podporiť dobré veci, ako je Beh pre život. Verím, že 
sa v Trenčíne opäť postaví na štart viac ako tisíc ľudí 
ochotných pomôcť výskumu rakoviny.“ 

„Behu pre život“ sa zúčastnili pretekári bez rozdielu veku 
či fyzickej kondície vrátane rodičov s malými deťmi. Trasa 
bola aj tento rok zvolená tak, aby ju zvládol každý. Štart aj 
cieľ štvorkilometrového 
okruhu bol na Miero-
vom námestí. Regis-
trácia účastníkov behu 
sa uskutočňovala aj deň 
pred behom na Miero-
vom námestí v piatok 
14. júna od 12.00 do 
18.00 h a v deň behu 
15. júna od 11.30 h do 14.00 h na Mierovom námestí.  

www.sme.sk 12.06.2013  
pomocná evidencia 340/1/2013 
 
Dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček hráčov senior-
ského a juniorského družstva vo 
florbale 1. FBC Trenčín, ktorý 
v tohoročnej sezóne 2012/2013 zís-
kali tituly majstra Slovenskej repu-
bliky. V úvode prijatia prítomných 
hráčov primátorovi Mgr. Richardovi 

Rybníčkovi predstavil tréner Miroslav Sága. Po predstavení 
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hráčov sa k hráčom prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček. Zvýraznil skutočnosť, že florbal sa stal 
v Trenčíne jedným zo zaujímavých športov mládeže popri 
futbale a hokeji. Najväčšiu reklamu mestu robí šport a možno 
kultúra. Vy ste svojou hrou spravili to, že sa Trenčín stal 
florbalovou veľmocou, stali ste sa jeho najlepšou reklamou 
medzi občanmi a vo svete. Najdôležitejšie je, že robíte 
veľkému počtu spoluobča-
nov radosť, túto radosť in-
tenzívne prežívajú a ov-
plyvňujú ich správanie 
i pracovné nasadenie. Je to 
príjemný pocit, keď o vás 
čítam v novinách, alebo 
počúvam z médií. Chcem 
vám každému poďakovať za dosiahnuté výsledky poďakovať 
a vyjadriť úctu, čo pre šport robíte. Vážim si vás aj preto, že to 
čo robíte si vyžaduje disciplínu, odhodlanie a sebazaprenie a 
bez týchto vôľových vlastností sa vrcholový šport nedá robiť. 
Vaše úspechy sú pre nás občanov výzvou vytvárať podmienky 
pre vašu činnosť, predovšetkým, aby sa rozvíjala športová 
hala, aby sa získavali investícií na jej ďalší rozvoj, aby sa stal 

zo športovej haly 
dôstojnejší stánok. 
Treba pripome-
núť, že Trenčín trpí 
na je nedostatočnú 
športovú infra-
štruktúru. Moje 
slová potvrdzujú 
i vám známe sku-
točnosti akým je 
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katastrofálny stav zimného štadióna, futbalového štadióna 
i športovej haly.  

Záverom môjho príhovoru vám ďakujem za vašu úspešnú 
reprezentáciu mesta a prajem vám do budúcna veľa 
športových úspechov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 379/1/2013 
 
Počas víkendu 22. a 23. júna 2013 sa výber AS Trenčín do 

deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Sparta Brno Cup 
2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, lebo konkurencií 24 
družstiev obsadil tren-
čiansky výber prvé mies-
to. 

Turnaj začal bojmi v 
základných skupinách, 
kde postupne zdolali 
Nové Mesto nad Váhom, 
Pardubice a Jindřichův 
Hradec. Vo štvrtom zápa-
se však prišla nešťastná prehra so Znojmom aj keď chlapci 
hrali dobre. Všetko si vynahradili v poslednom zápase sku-
piny, keď deklasovali FC Svratka Brno. Skupinu chlapci z 
Trenčína vyhrali a postúpili do ďalších bojov o popredné 
umiestnenie. 

V ďalšej fáze turnaja prišla bezgólová remíza so Senicou.  
No chlapci ukázali hlad po góloch a následne zdolali Prostějov 
(3:0) a Třeboradice (9:0). V osemfinále vyhrali nad družstvom 
Tišnova hladko 4:1 a vo štvrťfinále vyhrali nad družstvom 
Kohoutovic pomerom 2:0. Semifinálový súboj bol predčas-
ným finále, pretože sa v ňom stretli dva najlepšie tímy. V 
skvelej atmosfére chlapci zdolali pražský Bohemians (3:0) a 
postúpili do finále.  
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„Deviatka“ ukončila svoju spanilú jazdu finálovým 
víťazstvom nad Jindřichovým Hradcom (4:1) a odviezla si tak 
domov zaslúženú trofej pre víťaza turnaja. Potvrdením domi-
nancie trenčianskych futbalistov bolo aj ocenenie pre 
najlepšieho strelca turnaja, ktoré získal Artur Gajdoš. 
„Chlapci predviedli výborný a kolektívny výkon, ktorý 
okorenili nejednou ukážkovou akciou,“ povedal po turnaji 
tréner Roman Rýdzi.   

Cennú trofej získalo družstvo AS Trenčín U9 v tomto 
zložení: Lapoš, Ovšonka, Gajdoš, Gogora, Zaťko, O. Nebus, 
Vyšlan, Bednár, Škultéty, Cobori, Ďorďai, tréner: Roman 
Rýdzi, Jakub Mojžiš 

vlastné poznámky  
pomocná evidencia 392/1/2013 
 
Družstvo AS Trenčín do dvanásť rokov si na záver sezóny 

vybojovalo druhé miesto na kvalitne obsadenom turnaji 
„Pannonia Cup“ v dňoch 22.  a 23. júna 2013 v rakúskom 
Eisenstadte. 

V konkurencii rakús-
kej špičky na čele s vie-
denskými Rapidom a 
Austriou, Sturmom Graz, 
Wiener Neustadt, Žili-
nou a ďalšími tímami sa 
nielenže nestratili, ale 

naopak spoločne so Žilinou dominovali v kvalite predvedenej 
hry. Jedinú prehru zaznamenali až vo finálovom stretnutí 
práve so MŠK Žilina (1:4). „Chalani si zaslúžia pochvalu za 
kvalitné výkony. Družstvo ukázalo, že ich herný prejav má 
stúpajúcu tendenciu. Potvrdili svoj talent a pracovitosť. Po-
chopili trenčiansku cestu napredovania a v každom momente 
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sa snažili o futbalové riešenie herných situácií,“ povedal po 
návrate z turnaja tréner Miroslav Karas. 

www.astn.sk 26.08.2013 
pomocná evidencia 393/1/2013  
 
Zápas druhého predkola Európskej ligy UEFA proti IFK 

Göteborg odohrá AS Trenčín s veľkou pravdepodobnosťou na 
futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. Definitíva padla v 
priebehu posledného júnového týždňa po dôkladnom zvážení 
všetkých dostupných faktov. „Prvou alternatívou bol pre nás 
domáci štadión na Sihoti. Pred pár dňami sme ešte stále dúfali, 
že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Emócie 
však treba dať bokom a pozrieť sa na celú vec racionálne. 
Veríme, že Dubničania nám vyjdú v 
ústrety pri zvládnutí organizácie toh-
to stretnutia. Vieme, že majú skúse-
nosti a ich pomoc a rady určite uvíta-
me. Ak by sme sa predsa len nedo-
hodli, čo ale nepredpokladáme, ďal-
šími možnosťami je pre nás Senec a 
Žilina,“ povedal generálny manažér 
AS Trenčín Róbert Rybníček.  

Mali sme veľa práce, aby sme 
futbalový štadión pripravili pre ligo-
vé súťaže v rámci Corgoň ligy. Av-
šak futbalový štadión v Trenčíne nie 
je spôsobilý na futbalové stretnutia, tak konštatovali inšpektori 
UEFA. Je to frustrujúci pocit, ktorý máme už od návštevy 
inšpektorov UEFA, ale musíme sa s tým vyrovnať.  

Investícia do prispôsobenia Mestského štadióna na Sihoti 
pre potreby druhého predkola Európskej ligy UEFA sa podľa 
prepočtov pohybuje od 40.000 do 50.000 eúr. Klub na to však 
financie nemá. Pred dvoma rokmi klub z vlastných zdrojov 
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preinvestovali do štadióna približne 300.000 eúr. Táto inves-
tícia by sa však investovala do niečoho, čo by bolo treba skôr 
zbúrať. Ani vlastník štadióna Mesto Trenčín dnes nie je v 
situácii, aby si tento luxus dovolilo. Preto sme zvoli lacnejšiu 
alternatívu a racionálnejšiu. Veríme, že aj mesto Trenčín nám 
v tejto veci pomôže. Dubnica je dostatočne blízko a zázemie 
štadióna je na takej úrovni, aby si naši fanúšikovia mohli 
vychutnať súboj proti Göteborgu. Dúfame, že rozhodnutie AS 
Trenčín všetci fanúšikovia pochopia a svojou prítomnosťou a 
hlasivkami poženú trenčianskych hráčov v Dubnici k postupu 
do ďalšieho kola,“ dodal Róbert Rybníček.  

www.astn.sk 28.06.2013 
pomocná evidencia 394/1/2013 
 
Silný ročník narodenia 1994, ktorý bol v posledných troch 

rokoch vždy druhý. Práve v poslednom roku dorasteneckej 
kariéry si to chceli zverenci trénera Ľuboša Nosického 
vynahradiť, čo sa im aj podarilo. Po jeseni boli síce opäť na 
druhom mieste, no skvelou jarou si zaslúžene odniesli 
majstrovský titul. Hoci mali štyri kolá pred koncom dlhodobej 
súťaže sedembodový náskok, ten sa vplyvom dvoch remíz 
pred hlavným konkurentom zo Žiliny stenčil iba na tri body. V 
poslednom zápase stačilo v Banskej Bystrici partii okolo 
kapitána Michala Ranka remíza, no o bránení a strachovaní 
sa o výsledok nepadla v kabíne ani zmienka. 

„Bol to posledný krok k vytúženému cieľu, na ktorý sme sa 
celú sezónu pripravovali ako jeden tím a ako jeden tím sme aj 
zvíťazili. Príprava na zápase prebiehala rovnako, ako pred 
ktorýmkoľvek iným stretnutím. Stále sme však mysleli na to, 
že práve tento duel odzrkadlí našu dlhodobú prácu,“ povedal 
po záverečnom stretnutí sezóny stredopoliar Matúš Opa-
tovský. 
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Po výhre 1:0 vypukla na štadióne v Banskej Bystrici veľká 
radosť trenčianskych hráčov, ich rodičov a trénerov. „Keď 
rozhodca odpískal koniec, zažili sme neopísateľné pocity. 

Oslavy začali v šatni 
a trvali aj počas 
cesty domov. Tento 
úspech je zásluhou 
našich skvelých tré-
nerov. V mene ce-
lého tímu by som im 
rád prejavil touto 
cestou vďaku,“ po-
vedal Matúš Opa-
tovský. 

Pre mnohých hrá-
čov sa titulom skon-
čil dorastenecký vek 
a zapojili sa do prí-

pravy s A – tímom. Napriek tomu chlapci zažili ešte jeden 
vrchol sezóny. Bolo to česko – slovenské finále, kde sa v Zlíne 
stretli s Mladou Boleslavou. Po góle Bera v 66. min. si titul 
odniesli futbalisti AS Trenčín. „Odohrali sme výborný zápas. 
Chalani si siahli na dno síl, ale predviedli svoje umenie a 
kvalitu,“ povedal tréner Nosický a pokračoval: „Boli sme 
aktívnejším a lepším mužstvom. Nebezpečné strely z diaľky 
vyslali Bero a Čentéš. V sieti však neskončili ani viaceré 
sľubné situácie v šestnástke súpera. Úvod 2. polčasu bol 
vyrovnaný, ale po štvrťhodine sme opäť prevzali taktovku a 
zaslúžene skórovali.“ 

www.sme.sk 24.06.2013  
pomocná evidencia 430/1/2013 
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„Deň Mladých filantropov“ organizovaný Trenčianskou 
nadáciou sa uskutočnil dňa 25. júna 2013. Pretekárov  privítala 
zamračená obloha a dážď. Počasie nie práve najvhodnejšie pre 
beh, ktorým chceli filantropi osláviť svoj deň. Pre filantropov 
čakala nenáročné dvojkilometrová trať na Ostrove v Trenčíne. 
Bežci štartovali pod starou krásnou vŕbou a pokračovali 
smerom k elektrárni, cez bývalú biketrialovú dráhu, okolo 
jazierka, smerom v Bašte a naspäť popri Váhu do cieľa - 
k Športhotelu. 

Aj napriek nepriazni počasia, kedy sme už ani nedúfali, že 
vôbec niekto príde, zišla sa malá skupinka bežcov. Medzi nimi 
športovci, bežiaci s plným nasadením, dievčatá reprezentujúce 
svoju školu, ale aj mamička na materskej dovolenke, ktorá 
prišla aj so svojimi maličkými ratolesťami. No a potešením 
bol Števo, bývalý člen skupiny Mladých filantropov, ktorý 
bral všetko s veľkou dávkou humoru a stal sa maskotom akcie. 

Víťazi dostali mi-
lé ceny a hoci bolo 
iba 10 bežcov oce-
ňovali sme kategó-
riu žien aj mužov. 

Neformálnu akciu 
sme spestrili aj dar-
čekmi pre bežcov 
v podobe tomboly. 
Odmenený odchá-
dzal každý bežec. 

Bezpečnosť pri akcii zabezpečovali dve zdravotnícke hliadky 
zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Tento rok nám 
síce počasie neprialo, ale určite nepokazilo dobrú náladu 
organizátorom a ani bežcom.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 416/1/2013 
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Strieborný medailista z Helsínk 2012 Dominik Graňák sa 
stal najlepším obrancom celej série a zároveň lídrom play-off 
KHL v plus/mínus hodnotení sezóne 2013/2014. „Víťazný 
pohár pricestoval vo 26. júna 2013 do Brna. S českými 
spoluhráčmi som sa dohodol na kompromise a najprv putoval 
do Trenčína. Po bohatom sprievodnom programe by mal odísť 
do Českej republiky v sobotu 29. júna 2013. Najskôr patril 

Filipovi Novákovi a po ňom 
aj Jakubovi Petružálkovi," 
uviedol Dominik Graňák. 

Napriek zdravotným pro-
blémom zažil odchovanec 
trenčianskeho hokeja dobrú 
sezónu, ktorej vyvrcholením 
bola obhajoba prvenstva v 
druhej najprestížnejšej klu-

bovej súťaži. „Vďaka skúsenostiam z minulého roka sme pos-
lednými bojmi v play-off prechádzali možno trošku ľahšie. 
Vedeli sme, čo treba urobiť pre to, aby sme sa dostali do 
finále. Bol som súčasťou výborného kolektívu na čele s 
trénerom Olegom Znaroksom,“ okomentoval úspešnú sezó-
nu. 

Tridsaťročný bek sa tak stal naj-
úspešnejším Slovákom v KHL a v 
súčasnosti prežíva najlepšie obdobie 
svojej kariéry. „Výsledkovo som v 
súčasnosti veľmi spokojný. Hokej ma 
baví a hrám ho pre radosť. Hrám v 
kvalitnom tíme, ktorý mi pripravil 
výborné podmienky,“ dodal Dominik 
Graňák. 

Cennú trofej nespustila z očí dvojica mladých Rusov, ktorí 
ju strážia na ceste Európou. Všeobecne však nie je stanovené, 
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čo sa s pohárom robiť smie a čo nie. „Niektorí spoluhráči fotia 
v pohári svoje malé deti. Iní zasa zvyknú z pohára niečo 
chutné zjesť, alebo vypiť. Ak ho nezničíme, môžeme si sním 
robiť čokoľvek,“ priznal deväťnásobný účastník majstrovstiev 
sveta. 

Dominik Graňák sa po náročnej sezóne ospravedlnil z 
tohtoročného svetového šampionátu, no od pondelka sa opäť 
zapojí do reprezentácie, keďže ho čaká olympijské hokejové 
leto vo Vysokých Tatrách. „Hokejové leto absolvujem prvý-
krát a myšlienka podujatia sa mi páči. Chýbať však budú 
aktuálne najväčšie osobnosti slovenského hokeja Zdeno Chá-
ra, Marián Hossa a Handzuš, ktoré hrali finále NHL. Som rád, 
že tam budem. Podobných príležitostí na spoločné stretnutie 
veľa nie je," uzavrel Dominik Graňák.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 424/1/2013 
 
Počas víkendu 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník už 

tradičného charitatívneho podujatia Hviezdy deťom, ktorý 
zorganizoval Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s 
neziskovou organizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agentúrou 
„Stars and Friends“. Mnohé deti, ale aj tí starší, mali možnosť 
stretnúť svoje športové vzory. 

Podujatie „Hviezdy deťom“ sa po tretí raz uskutočnilo na 
Mierovom námestí, kde bolo postavené ihrisko s umelou 

trávou. Po prvý raz v histórii 
tohto podujatia išlo o celo-
dennú akciu. Program štar-
toval už ráno o 9.00 h tur-
najom najväčších futbalových 
nádejí v kategórii do deväť 
rokov, na ktorom sa stretli 
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budúce hviezdy slovenského futbalu z Trenčína, Senice, 
Slovana, Nitry, Myjavy, Trnavy a Žiliny. 

Podujatie svojím spôsobom plnilo okrem športového aj 
charitatívne poslanie. Počas uplynulých štyroch ročníkov 
podujatia sa podarilo získať na charitatívne účely viac ako 
42.000 eúr. Tie putovali na 
konto rôznych sociálnych 
zariadení a individuálnym 
príjemcom. Všetci diváci, 
ktorí prišli na Mierove ná-
mestie mohli prispieť ľubo-
voľným obnosom do pripra-
vených kasičiek, ktoré mali pri sebe hostesky.  

Hlavný program štartoval tradične o 14.00 h. Futbalový 
turnaj športových osobností poskytol nevídanú koncentráciu 
hviezd slovenského športu, ktorý nezažijete na letnej, ani na 
zimnej olympiáde. Slovenskí futbaloví reprezentanti prišli na 
čele s Martinom Škrtelom, slovenskí hokejoví reprezentanti 
prišli s Tomášom Kopeckým, Mariánom Gáboríkom a drži-
teľom „Gagarinovho pohára“ Dominikom Graňákom. Po 
prvý raz sa predstavil výber slovenských športovcov so 
Zuzanou Štefečekovou, Pavlom Hurajtom a ďalšími. Deti 
sa mohli vyšantiť na veľkom množstve atrakcií, hier, no najmä 
v detskom športovom desaťboji. Po absolvovaní všetkých 
stanovíšť deti získali atraktívne ceny.  

Zloženie tímov na Hviezdy deťom 2013: 
Futbalisti: Martin Škrtel, Juraj Kucka, Albert Rusnák ml., 
Dominika Škorvánková, Alexandra Bíróová, Ľubomír Guldan, 
Pavol Farkaš (tím ešte dopĺňame) 
Hokejisti: Dominik Graňák, Andrej Sekera, Tomáš Kopecký, 
Tomáš Tatar, Marcel Hossa, Richard Lintner, Branko 
Radivojevič, Ivan Baranka, Mário Bližňák, Rastislav 
Pavlikovský, Marián Gáborík 
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Športovci: Richard Štochl, Peter Kukučka, Martin Rančík, 
Radoslav Rančík, Tomi Kid Kovács, Erik Vlček, Juraj Tarr, 
Pavol Hurajt, František Ogurčák, Tomáš Kmeť, Zuzana 
Štefečeková, Jana Mezeiová, Zuzana Tomčíková, Igor 
Šemrinec (brankár) 
AS Trenčín: Fanendo Adi, Damián Bariš, Gabriel Bezák, 
Daniel Bednárik, Tomáš Brigant, Peter Čögley, Ramón Da 
Silva, Marek Frimmel, Jakub Holúbek, Peter Kleščík, Peter 
Mazan, Róbert Mazáň, Karol Mondek, Adam Morong, Tomáš 
Malec, William Alves De Oliveira, Samuel Štefánik, Matúš 
Opatovský, Lukáš Skovajsa, Patrik Mišák, Miloš Volešák 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 391/1/2013 
 
Zverenkyňa Romany Havierovej (1. dan) Emma Kubišová 

z Karate klubu Európa sa dňa 15. júna 2013 zúčastnila                      
1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito Ryu karate federácie 
detí, kadetov, juniorov a seniorov v Nových Zámkoch. Za 
účasti výberu najlepších pretekárov Shito Ryu Asociácie 
z Ruska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska, Talianska a Slo-
venska sa po troch vyhratých kolách prepracovala do finále 
a napokon sa umiestnila na výbornom 2. mieste.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
pomocná evidencia 449/1/2013 

 
Národný šampionát vo florbale v kategórii juniorov sa 

uskutočnil v Mestskej športovej hale Trenčín v dňoch 14. – 
17. júna 2013. Titul Majstra Slovenska vo florbale v kategórii 
juniorov obhájili členovia juniorského družstva 1. FBC 
Trenčín, keď vo finálovom stretnutí porazili favorita turnaja 
ATU Košice 3:2. Úspech bol o to cennejší, lebo sa mohli tešiť 
zo štvrtého majstrovského titulu v rade v tejto kategórii.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
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pomocná evidencia 450/1/2013 
 
Nečakaného úspechu dosiahla stolnotenisová hráčka Kera-

ming – Kubran Trenčín Monika Marousková na Majstrov-
stvách Slovenska. V kategórii mladšie žiačky 
pod vedením trénera Dušana Zelmana vybo-
jovala so svojou spoluhráčkou Paulou Čer-
mákovou z Športového klubu stolného tenisu 
Karlova Ves bronzovú medailu vo štvorhre 
dievčat. Právo štartu na Majstrovstvách 
Slovenska má najlepších 24 dievčat na 
základe výsledkov bodovacích turnajov Slo-

venského pohára mládeže. Monika je v konečnom celoslo-
venskom rebríčku deviata.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
pomocná evidencia 451/1/2013 
 
Počas víkendu  25. - 26. mája 2013 sa konal v Banskej 

Bystrici najväčší hokejbalový turnaj v Európe „Országh Cup 
2013“ za účasti 32 tí-
mov z celého Sloven-
ska. Výber hráčov 
Trenčianskej hokejba-
lovej ligy pod názvom 
„Slovenský Orol Tren-
čín“ sa na 4. ročníku 
turnaja predstavil po 
prvýkrát a hneď v pre-
miérovom vystúpení sa 
im podarilo prebojovať až do finále, v ktorom získali 2. miesto 
a strieborné medaily. Výborné výkony trenčianskych hráčov si 
všimli aj organizátori turnaja, keď sa rozhodli udeliť im aj dve 
individuálne ceny.  
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Najlepším hráčom turnaja do 20 rokov sa stal Tomáš 
Nechala a najlepším útočníkom sa stal Milan Vozár. 

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
pomocná evidencia 452/1/2013 
 
Posledná súťaž „Austria Junior Open 2013“ v karate v ra-

kúskom Salzburgu v dňoch 22. – 23. júna 2013 priniesla 
Trenčiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, ktoré 

štartovali vo farbách Národ-
ného družstva Slovenska, 
zlaté medaily. Trio Veronika 
Kadlečíková, Klaudia Mič-
ková a Simonka Prpičová 
v súťaži družstiev Kata U18 
po víťazstve nad minulo-
ročnými víťazkami z Chor-

vátska vo finále porazilo aj domáce Rakúšanky a mohlo sa 
tešiť zo zlatých medailí. Veronika Kadlečíková sa predstavila 
ešte v súbojoch Kumite U18 do 48kg a získala svoju druhú 
medailu za tretie miesto.  

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
pomocná evidencia 453/1/2013 
 
Celkom 65 chlapcov a dievčat si 21. júna 2013 si zmeralo 

sily v šprinte na 60 metrov. Ako prví cieľom prebehli Richard 
Plevka (ml. žiaci), Michaela Pavleová (ml. žiačky), Lukáš 
Pavle (prípravka A), Adrián Niko (prípravka B), Petra Hanu-
liaková (prípravka A) a Tereza Chromiaková (prípravka B).  

Atletickú súťaž o najrýchlejšieho chlapca a najrýchlejšie 
dievča mesta Trenčín zorganizovalo občianske združenie 
Jednota Sokol Trenčín v spolupráci so Športovým gymnáziom 
Trenčín a s finančnou podporou mesta Trenčín. 

Info Trenčín 05.07.2013, str. 8 
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pomocná evidencia 454/1/2013 
 
Ženská hádzaná v Trenčíne vstáva z popola. Po dvojročnej 

prestávke sa družstvo Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín opäť 
vracia na hádzanársku mapu. O najbližších plánoch povedal 
prezident klubu Ján  Bakoš:  
Otázka: Pred dvoma sezónami ste ukončili pôsobenie vo 

WHIL-ke. Aký bol vtedy problém?  
Odpoveď:  Prevádzkovateľ športovej haly pre našu činnosť 

ponúkol podmienky, ktoré boli pre nás neúnosné. 
Najskôr sa jednalo o privysoký nájom, ktorý sa 
neskôr znížil, no stále sme neboli schopní zohnať 
toľko finančných prostriedkov. Z toho dôvodu 
sme sa presunuli do športovej haly na Jilem-
nického ulici. Tá však nevyhovovala normám 
hádzanárskeho zväzu. Výnimku dostali iba mlá-
dežnícke tímy. 

Otázka: Zmenila sa za ostatné mesiace situácia a máte 
k dispozícií halu, ktorá vyhovuje normám?  

Odpoveď: Po roku intenzívnych konzultácií sa situácia 
zmenila. Už rok trénujeme a hráme zápasy 
v mest-
skej 
športovej 
hale. Bol 
to ústre-
tový 
krok od 
Mirosla-
va Ságu aj mestských poslancov, aby sa 
v Trenčíne rozvíjal halový šport. Ženská hádzaná 
v Trenčíne chýbala. Ohlasy boli také, aby sa čím 
skôr obnovila. Smutné však je, že Trenčania nás 
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veľmi nechcú podporiť. Väčšinu finančných 
prostriedkov získavame mimo nášho regiónu. Aj 
touto cestou by sme radi oslovili ľudí, ktorí by 
mali záujem podporiť trenčiansku hádzaná, že ich 
radi privítame a umožníme im prezentovať sa. 
Sľubujem, že všetky finančné prostriedky budú 
použité na to, na čo majú byť. 

Otázka: Už minulý rok ste mali mestskú športovú halu opäť 
k dispozícií, prečo teda ženy nehrali ligovú súťaž už 
počas ročníka 2012/2013? 

Odpoveď:    Dôvod bol taký, že spoločnú reč sme našli až po-
čas minulého leta, keď už boli uzatvorené 
prihlášky do republikových súťaží. 

Otázka: Tvoríte nové družstvo. Kto bude jeho základom?  
Odpoveď:  Budú to v prvom rade bývalé dorastenky do-

plnené o tie súčasné. Nositeľom kvality by mali 
byť aj hráčky, ktoré už v minulosti Trenčín 
reprezentovali. Oslovili sme tie, pri ktorých sme 
verili, že by ponuku mohli akceptovať. Niektoré 
prestúpili do iných klubov, iné ukončili aktívnu 
činnosť. Predovšetkým sme sa spojili s Tren-
čiankami, ktoré sú mladým hráčkam vekovo čo 
najbližšie. Rátame s Peťou Ďuržovou Annou Má-
riou Birkušovou. Rozhovory prebehli aj s Moni-
kou Pojezdálovou a Zuzkou Kleščíkovou. 

Otázka: Do súťaže vstupujete s mladým kádrom. Aké sú 
ciele tohto kolektívu?  

Odpoveď: Cieľom je, aby sa kolektív zohral a nabral 
skúsenosti a aby sa stmelil a mohol pomýšľať s 
účasťou vo WHIL-ke.  

Otázka: Hovoríte o medzinárodnej súťaži WHIL. Aký je 
časový horizont, kedy by ste chceli byť opäť medzi 
česko-slovenskou elitou?  
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Odpoveď: Chceme byť späť v čo najkratšom čase, v hori-
zonte dvoch rokov. Všetko chce čas, dôležité je, 
aby sme boli schopní naplniť ekonomické nákla-
dy. Výdavky na cestovné sú vysoké, keďže súperi 
sú roztrúsení na veľkom priestore. Každoročne sa 
ma zástupcovia slovenských aj českých klubov na 
predsezónnom stretnutí pýtajú, kedy ku nám budú 
môcť opäť zavítať. Súperi ku nám chodili radi, 
pretože nevytvárame hustú atmosféru. 

Otázka: Kedy ste začali s prípravou na novú sezónu a pod 
koho vedením?  

Odpoveď: Úvod prípravy bol od začiatku júla a trénerkou sa 
stala pani Rajnohová. 

Otázka: Viete odhadnúť, akú kvalitu ponúka I. liga?  
Odpoveď: Tie družstvá poznám. Prím budú hrať juniorky 

Michaloviec s Interom a UDHK Nitra, ktorá v mi-
nulom ročníku hrala najvyššiu súťaž. Predpokla-
dáme v prvej sezóne po nútenej prestávke hrať 
lepší stred. 

www.sme.sk 15.07.2013  
pomocná evidencia 482/1/2013 
 

AS Trenčín s novým tré-
nerom Ľubošom Nosickým 
vstúpili prvým jesenným 
kolom na svojom futbalovom 
štadióne na Sihoti dňa 13. jú-
la 2013 s nevídaným apetí-
tom, keď svojho súpera FC 
Nitra nešetrili a nasúkali mu 

štyri góly, čím  potvrdil, že na súpera spod Zobora vedia za-
hrať.  
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Napriek snahe sa v prvom polčase obom mužstvám 
súvislejšie akcie príliš nedarili a aj niekoľko streleckých 
pokusov na oboch stranách, brankárov veľmi neohrozili. 
Trenčín sa snažil o svoju typickú kombinačnú hru, Nitra však 
dobre narúšala protivníkove akcie, smerom dopredu jej však 
chýbalo viac odvahy. V 34. min Ševčík z FC Nitra svoje 
snaženie zakončil iba strelou do vybiehajúceho brankára AS 
Trenčín Volešáka. Mierny tlak domácim pred polčasovou 
prestávkou vyniesol iba Adiho ofsajdový gól, takže na regu-
lárny presný zásah diváci museli počkať do druhého polčasu.  

Domáci futbalisti predviedli výborný vstup do druhého 
polčasu, keď zintenzívnili svoj nápor a dvakrát sa im podarilo 
prekonať súperovu obranu. Najprv v 48. min sa Štefánikova 
delovka z 25 metrov sa od brvna odrazila podľa posúdenia 
asistenta rozhodcu tesne za bránkovú 
čiaru a o päť minút neskôr Baézova 
hlavička našla na pätke voľného 
Adiho, ktorý sa pohral s brankárom i 
nervami fanúšikov a po malom 
kľučkovaní skóroval na 2:0. Hostia 
zostali z takéhoto vývoja zaskočení a 
v 62. min inkasovali tretíkrát, pretože 
Adi sa dravo prekliesnil až pred brán-
ku a nekompromisnou strelou pres-
trelil brankára FC Nitra Chudého. O 
ďalších desať minút zavŕšil Fanendo Adi svoj hetrik, keď 
umiestnenou strelou k žrdi obstrelil gólmana hostí a bolo 4:0. 
Zápas sa od tohto času zmenil na trenčiansku exhibíciu i 
ďalšiu ukážku dynamického útočného futbalu v podaní hráčov 
AS Trenčín. FC Nitra nebola v prvom dejstve odvážnejšia a po 
zmene strán už nemala nárok niečo v stretnutí dosiahnuť. Po 
zápase tréneri zhodnotili zápas takto: 
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Ľuboš Nosický (tréner Trenčína): „V prvom domácom 
zápase sme sa chceli pred fanúšikmi ukázať v dobrom svetle. 
Postupom času sme sa psychicky viac uvoľnili a najmä v 
druhom polčase sme predvádzali kombinačný futbal s 
množstvom pekných akcii. Mužstvo opäť ukázalo, že chce 
hrať ofenzívne a divákov potešilo štyrmi peknými gólmi. 
Samozrejme, že nezatvárame oči ani pred nedostatkami, ktoré 
sa budeme pokúšať odstraňovať a postupne sa posúvať stále 
viac vpred. Tento vynikajúci výsledok je pre nás povzbudením 
pred naším náročným vystúpením v Európskej lige.“ 
Ladislav Šimčo (tréner Nitry): „Na tento zápas sme si 
pripravili správnu hernú koncepciu. Pokým hrali moji zverenci 
disciplinovane a dodržiavali taktické pokyny, tak to bolo v 
poriadku. V prvom polčase sme predviedli celkom dobrý 
výkon a súpera sme prakticky nepustili do šance. Na začiatku 
druhého polčasu nás však načal nádherný gól domácich, na 
ktorý sme už nevedeli zareagovať. V tomto smere musím byť 
na hráčov kritický, pretože po jednom góle sa nemôžeme takto 
rozsypať, keď v nasej hre už viac nebola organizácia a ani 
disciplína. Výsledok je pre nás krutý, ale niektorí hráči si sami 
musia vstúpiť do svedomia, či v tomto dueli odovzdali 
maximum. V opačnom prípade nemajú v našom mužstve čo 
robiť.“ 

www.sme.sk 13.07.2013  
pomocná evidencia 484/1/2013 
 
Presne 53 rokov od zasadnutia výkonných výborov TTS 

Trenčín a TJ Odevy, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddie-
lov pod hlavičku TJ Jednota Trenčín. Pri tejto príležitosti sa na 
ihrisku TJ Opatová uskutočnil druhý ročník exhibičného stret-
nutia. Tento raz TJ Jednota vyzvala starých pánov Opatovej. 
Podujatie sa nieslo pod heslom „na históriu nemusíme len 
spomínať“.  
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Výber futbalistov TJ Jednoty bol tradične zložený z hráčov 
hrajúcich v trenčianskom regióne. Od začiatku zápasu hájili 
farby aj dvaja bývalí hráči TJ Jednoty Trenčín Poruban a Jozef 
Kačáni. Pozvanie do družstva prijala aj dvojica dievčat 
prvoligového tímu žien z Trenčianskych Teplíc, ktoré sa v hre 
rozhodne nestratili a svojimi technickými kúskami bavili 
prítomných divákov. 

Exhibičnému stretnutiu predchádzala spomienka a prierez 
histórie, ktorá sa začala písať 14. júla 1960. Moderátor podu-
jatia Jozef Liška pripomenul zúčastneným túto významnú 

udalosť z dejín fut-
balového Trenčína. 
Spomenul si na bý-
valých hráčov sláv-
neho klubu. Tak na 
žijúce legendy, ako 
i na tých, ktorí nás 
už opustili. 

Príjemným oži-
vením futbalového 

zápasu bola účasť Mirky Badžgoňovej a Lucie Belasovej z pr-
voligových Trenčianskych Teplíc,“ povedal organizátor a ma-
jiteľ ochrannej známky TJ Jednota Trenčín Marián Mušuta 
ml. Hoci majú organizátori podujatia tendenciu usporiadať 
futbalový zápas vždy v inom kúte trenčianskeho regiónu, zdá 
sa, že Opatová by sa mohla stať jej domovom na dlhšie ob-
dobie. „V prvom rade by som rád poďakoval domácemu 
oddielu za to, že sme mali možnosť odohrať tento druhý 
ročník na ich futbalovom ihrisku v ich výbornom futbalovom 
areáli.  Predseda domáceho oddielu pán Ľubomír Horný a ľu-
dia v čele miestnej telovýchovnej jednoty pomohli pripraviť 
výborné exhibičné stretnutie. A ak som uvažoval nad tým, že 
každým rokom by som chcel aby sa táto spomienková akcia 
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konala vždy v inej obci nášho kraja, pohrávam sa s myš-
lienkou usadiť túto akciu práve tu v Opatovej. Sú tu vytvorené 
ideálne podmienky, ako pre futbalistov tak i pre fanúšikov. 
Zápas skončil 4:3 v prospech TJ Opatová nad Váhom 3:4 
(1:1). 

Trenčianske noviny 22.07.2013 
pomocná evidencia 496/1/2013 
 
Dva slovenské kluby postúpili do tretieho predkola Európ-

skej ligy – AS Trenčín a MK Žilina. Oba góly AS Trenčín 
strelil legionár Fanendo Adi. Futbalisti AS Trenčín zvíťazili 
v pomere 2:1 v odvetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy 
UEFA dňa 25. júla 2013 v Dubnici nad Váhom nad švédskym 
IFK Göteborg. V treťom predkole sa AS Trenčín stretne s 
rumunským tímom Astra Giurgiu. 

Darilo sa aj Žiline, ktorú neodradil ani náskok Olimpije 
Ľubľana, ktorá prišla na Slovensko s náskokom 3:1, ale po 
výhre 2:0 postúpili Žilinčania, ktorí v treťom predkole stretnú 
sa s HNK Rijeka. 

AS Trenčín remizoval v prvom meraní síl v Helsingborgu 
0:0, čím si zabez-
pečil postup do 
ďalšej fázy konti-
nentálneho pohára. 
Skóre odvetného 
zápasu 25. júla 
2013, ktorý sa 
odohral v Dubnici 
otvoril v 15. min 
zápasu nigérijský 

legionár v drese AS Trenčín Fanendo Adi. Ten istý hráč dvad-
sať minút pred koncom stretnutia poslal Trenčín svojím dru-
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hým presným zásahom do dvojgólového vedenia, záverečnú 
podobu výsledku spečatil v 82. min hosťujúci Haglund. 

AS Trenčín nastúpilo v zostave: Volešák - Čögley, 
Rodríguez da Silva, Kleščík, Holúbek - Štefánik, Baéz (83. 
Bednárik), William (89. Bariš) - Mondek, P. Mazan (66. 
Frimmel) - Fanendo Adi. 

Po zápase povedali: 
- tréner AS Trenčín Ľuboš Nosický: „Postup do ďalšieho 

kola je odmenou pre všetkých hráčov za drinu a námahu, 
čo absolvovali. Všetci sa z toho tešíme a ďakujeme za 
podporu fanúšikom. V zápase sme sa snažili hrať aktívne. 
V prvom polčase sme boli nebezpeční vpredu a snahu sme 
premenili na vedúci gól. V druhom dejstve sme kontro-
lovali hru, škoda však, že sme nepremenili pokutový kop. 
V závere to boli nervy, no podarilo sa nám uspieť. Verím, 
že nás to povzbudí do ďalšej tvrdej práce.“ 

- tréner IFK Göteborg Mikael Stahre: „Gratulujem Trenčínu 
k postupu, jeho hráči podali výborný výkon. Pre nás to 
nebol dobrý večer. Prvý polčas sme nehrali dobre, nemali 
sme potrebnú kvalitu na lopte. V druhom to už bolo lepšie, 
ale nestačilo to. Musím vyzdvihnúť trenčianskych hráčov 
Baeza a Adiho. Neostáva mi nič iné, len pogratulovať 
súperovi.“ 
www.sme.sk 25.07.2013 
pomocná evidencia 513/1/2013 
 
Trenčín bude mať prvýkrát zastúpenie na finálovom turnaji 

žiackych mužstiev, keď medzi šesticu najlepších družstiev v 
tenise sa prebojoval Ostrov Trenčín. Stalo sa tak, že v 
najvyššej súťaži družstiev starších žiakov Západoslovenského 
regiónu RM – 1. sa stretlo šesť družstiev – Ostrov Trenčín, 
Tenisový klub Nitra, Tenisový klub Ratufa Levice, HTC 
Hlohovec, Tenisový Club EMPIRE Trnava a Tenisový klub 
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Kúpele Piešťany. Konečné poradie: 1. Trnava 10 b,                       
2. Trenčín 9 b, 3. Piešťany 8 b, 4. Nitra 7 b, 5. Levice 6 b,                 
5. Hlohovec 5 b. 

Podľa organizačného poriadku majstrovstiev Slovenska 
družstiev do finále 
postupujú vždy dve 
družstvá z každého 
regiónu. Keďže z 
druhého miesta sa 
na finálový turnaj 
prebojovali aj mla-
dí tenisti z Ostrov 
Trenčín, tak sa zú-
častnia celosloven-

ského finále prvýkrát v histórií družstiev v tenise žiakov či 
dorastencov. Finálový turnaj sa bude konať od 5. do 7. sep-
tembra 2013 na kurtoch Baníka Prievidza. 

www.sme.sk  21.07.2013  
pomocná evidencia 515/1/2013 

 
„Pre kapitána od nás, ktorí nikdy nezabudnú...“ Tieto slová 

vystihujú nezávislú občiansku inicia-
tívu fanúšikov vyhlásiť zbierku na 
zhotovenie pamätníka Pavla Demitru. 
Približne pred mesiacom (júl 2013) sa 
zrodilo v hlave Juraja Ďuriša urobiť 
niečo pre nášho kapitána, nezabud-
nuteľnú 38-ku, Paľa Demitru. Vytvoriť 
jeho pamiatke dôstojné miesto na 
Zimnom štadióne v Trenčíne, ktorý 
hrdo nesie jeho meno, ktorého si však 
na štadióne môžete pripomenúť najmä 
počas „Paľovej minúty“ pri každom 
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extraligovom zápase a pri provizórnom mieste pri hlavnom 
vchode s jeho fotografiou, narýchlo vytvorenom v deň tra-
gédie, ktoré bez zmeny funguje s puncom provizórnosti 
dodnes. Myšlienka vytvoriť niečo dôstojnejšie, ktorých sa 
zrodili už stovky či tisíce v hlavách mnohých z nás. Táto 
myšlienka sa realizuje s podporou Mesta Trenčín, združenia 
Supporters a so súhlasom Majky Demitrovej s rodinou. Pa-
mätník by mal byť umiestnený v priestoroch Zimného šta-
dióna Pavla Demitru v Trenčíne. Na konci júla 2013 bolo na 
účte vyše 2 tisíc eúr. „Vytvorili sme účet v banke, ktorého stav 
môže každý priebežne kontrolovať. Absolvovali sme rozhovor 
s primátorom Trenčína  Mgr. Richardom Rybníčkom ohľadom 
možnosti povolenia umiestniť pamiatku na mestskom pozem-
ku, resp. na mestskom štadióne s pozitívnym výsledkom, má-
me v pláne absolvovať ešte rozhovor s predsedom najsil-
nejšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve. 
Deklarovanie podpory Mesta Trenčín je pre nás dôležitá vý-
lučne z dôvodu, že pamätník by mal stáť na mestskom po-
zemku, prípadne v útrobách mestského zimného štadióna a 
bez súhlasu Mesta Trenčín, ako vlastníka nehnuteľnosti by 
takéto umiestnenie možné nebolo.  Budeme sledovať množ-
stvo financií, ktoré budú k dispozícii, aby sme vedeli, čo si 
môžeme dovoliť. Zatiaľ to nechávame v rovine pamätníka, 
návrhy budú odkonzultované s hlavným architektom mesta 
Trenčín a autorom pamätníka a predložené prispievateľom a 
Paľovej rodine. Rovnako tak zatiaľ nemáme určený časový 
harmonogram ukončenia zbierky a vytvorenia pamätníka či už 
to bude termín 2. výročia tragédie alebo deň nedožitých 
Paľových narodenín. V jednom z týchto dvoch termínov by 
sme chceli vyhotovenie pamätníka stihnúť. Veríme, že výsled-
kom bude dôstojný pamätník na tohto skvelého hokejistu,“ 
povedal jeden z organizátorov zbierky Tomáš Baláž.  

www.trencin.sk 06.08.213 
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pomocná evidencia 552/1/2013 
 
Zverenci trénera Ľuboša Nosického zohrali v Rumunsku 

odvetné futbalové stretnutie s Astra Giurgiu dňa 8. augusta 
2013, v ktorom sa predstavili v lepšom svetle ako doma. 
Dokonca pár minút pred záverečným hvizdom siahali na 
predĺženie. Zápas skončil remízou 2:2. Keďže prvý zápas AS 
Trenčín prehral 3:1, tak do play-off postúpil tím Astra 
Giurgiu.  

Trenčania bez dištancovaných Baéza a Bariša boli od za-
čiatku odvetného duelu v defenzíve. V domácom tíme síce ab-
sentoval Nigérijčan Fatai, napriek tomu mali hráči rumun-
ského mužstva viac loptu na kopačkách. Aktivitou hýril najmä 
kapitán Budescu: snažil sa rozohrávať i zakončovať. Volešák 
však najprv musel zachraňovať pred spoluhráčom Čögleyom. 
V dvanástej minúte si dal Budescu loptu ďaleko od nohy a na 
konci úvodnej štvrťhodiny z uhla nenamieril presne mace-
dónsky útočník Ivanovski. Futbalisti AS Trenčín sa snažili 
hľadať na hrote Fanenda Adiho, ale vysoké centrované lopty 

sťahoval brankár Lung. 
Ten sa vyznamenal v 22. 
min. keď Štefánik vysu-
nul Williama, no jeho 
pokus kryl spomenutý 
brankár Astry. Vzhľa-
dom na dvojgólové ví-
ťazstvo v prvom meraní 
síl neodkrývali domáci 

hráči obranné línie, boli však stále nebezpeční. Zambijčan 
Tembo nenašiel spoluhráčov v pokutovom území, Budescu 
mieril z priameho kopu nad bránku AS a nepresadili sa ani 
Seto a Ivanovski. V 45. min sa k strele z veľkej vzdialenosti 
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odhodlal trenčiansky stopér Kleščík a jeho projektil zlikvi-
doval brankár Lung. 

Po zmene strán stavili hráči slovenského tímu podľa očaká-
vania na ofenzívnu kartu, za bezgólového stavu im nič iné ani 
nezostávalo. Mondek strieľal vedľa, ďalšie príležitosti nezu-
žitkovali Fanendo Adi a Štefánik. Nigérijský kanonier hostí 
Adi sa nepresadil ani v 56. min, rovnako pochodil aj William. 
Z úvodu druhého polčasu prekvapení hráči Astry sa však 
spamätali a Ivanovski vyskúšal pozornosť Volešáka. Následne 
sa do dobrej pozície dostal Seto, v ostatnej chvíli odvrátil 
nebezpečie Čögley. Ofenzívu hostí posilnil striedajúci Van 
Kessel, potrebné góly v domácej sieti však neprichádzali po 
jeho ani následnom Hajradinovičovom príchode na trávnik. 
Do hry sa z lavičky dostal aj Tomáš Malec a priniesol 
oživenie. Talentovaný útočník vybojoval roh a po jeho zahraní 
hlavičkoval v 83. min Fanendo Adi do Lungovej siete a bolo 
0:1. Trenčín hral vabank, čo využil Ivanovski a vyrovnal. V 
závere odvetného duelu sa doslova roztrhlo vrece s gólmi. V 
88. min sa oprel do lopty striedajúci Gino van Kessel a poslal 
AS Trenčín opäť do 
vedenia. Hráčom 
AS Trenčín v tom 
momente chýbal je-
den presný zásah na 
predĺženie, ale malý 
zázrak sa napokon 
nekonal, lebo v 89. 
min vyrovnal hla-
vou Tembo a upra-
vil stav na nerozhodný stav 2:2, ktorý sa už nezmenil do konca 
zápasu. 

 As Trenčín hralo v zložení: Volešák - Čögley, Kleščík, 
Rodríguez da Silva, R. Mazáň - Bero (71. Hajradinovič) - 

Zápas sa hral na Národnom futbalovom štadióne v Bukurešti 
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Mondek (61. Van Kessel), William, Štefánik (80. T. Malec), 
Holúbek - Fanendo Adi. 

Po zápase hodnotili tréneri - Daniel Isaila, tréner Astry 
Giurgiu: „Vlastnou nepozornosťou sme si spôsobili nečakané 
problémy a pred záverečnou fázou sme čelili náročnej situácii. 
Teší ma, ako si s ňou moji zverenci poradili. Pred očakávaným 
záverečným tlakom súpera sme dokázali vsietiť gól na 2:2.“ 
Ľuboš Nosický - tréner AS Trenčín: „Po domácej prehre 1:3 
sme sa chceli pokúsiť streliť u súpera v odvete nejaký gól, 
ktorý by mohol zdramatizovať tento dvojzápas. My sme radi, 
že sa nám podarilo dva razy skórovať, ten gól na 2:1 pre nás 
bol na chvíľu kontaktný. Mali sme možnosť dostať sa do 
predĺženia, domáci však ukázali svoju kvalitu kontrovaním 
vyrovnávajúci gólmi. Odvetný duel hodnotím kladne, z našej 
strany to bol vydarený zápas. Po zmene strán sme zariskovali, 
dali dva góly a všetci videli zaujímavý záver duelu. Z účin-
kovania na európskej scéne si zoberieme veľa pozitívneho. 
My sme ukázali charakter, na čom sa dá stavať do budúc-
nosti.“ 

www.sme.sk 09.08.2013 
pomocná evidencia 554/1/2013 
 
Dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 

„Stanleyho pohár“ určeného víťaza pre Kanadskej hokejovej 
ligy v blízkosti domova 
svojich rodičov v mestskej 
časti Trenčín - Zlatovce 
a potešil sa z úspechu 
v kruhu svojich najbliž-
ších, kamarátov a spolu-
hráčov. Na oslave tentoraz 
nechýbal jeho brat 

Marcel. Podobne ako prvý raz, aj tento raz jedol z pohára 
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pirohy, najmä keď ich robila mama. Hoci pohár získal už po 
druhý raz, pocit z tohto triumfu nezovšednel. Vôbec to nebolo 
ľahké a o viac si to užívam. Ten pocit je stále nádherný. 

Na druhý deň 10.augusta 2013 priniesol Marián Hossa 
„Stanleyho pohár“ na Zimný štadión Pavla Demitru v Tren-
číne, kde začal svoju kariéru. K úspechu mu prišlo zablaho-
želať niekoľko tisíc fanúšikov. Marián Hossa sa na ľade zdržal 
len niekoľko minút. Počas príhovoru, ktorý skrátila zlá akus-
tika, sa poďakoval všet-
kým, ktorí prišli na zim-
ný štadión a vyzval ich, 
aby sa s trofejou odfotili. 
Fotili sa takmer dve ho-
diny. Tohoročný pohár 
získal tiež v drese Black-
hawks Chicago. Prvý 
krát tak bolo pred tromi 
rokmi a kedy trofej oslavoval s Tomášom Kopeckým. Tento 
rok sa radoval s Michalom Handzušom. 

Trenčianske noviny 12.08.2013 
pomocná evidencia 560/1/2013 
 
Slovenská reprezentácia florbalu mužov odštartovala prí-

pravu na bratislavskú kvalifikáciu Majstrovstiev sveta 2014 vo 
Švédsku za hranicami. Slováci sa vo Vidzeme's Olympic 
Centre v dňoch 12. – 15. septembra 2013, kde sa stretli 
s Nemeckom, Poľskom, Estónskom a domácim Lotyšskom. 
Na úvod prípravy čakala Slovákov kvalitná štvorzápasová 
previerka. V nahustenom programe mali Slováci možnosť 
preveriť silu Estóncov, svojho skupinového súpera v boji 
o postup na Majstrovstvá sveta 2014. 

Slovenskú reprezentáciu v Lotyšsku už nepovedie Ján 
Holovka, ktorý so seniorským výberom po 8. mieste na MS 
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2012 vo Švajčiarsku skončil. Vedenie Slovenského zväzu 
florbalu dalo dôveru trenčianskemu trénerovi Miroslavovi 
Ságovi. Nový tréner so skúsenosťami v mládežníckych repre-
zentáciách pôsobil najskôr v úlohe asistenta trénera Dušana 
Ondruša na Majstrovstvách sveta juniorov vo Švajčiarsku 
2007. Následne prevzal úlohu hlavného trénera v ďalšom 
cykle juniorskej reprezentácie s účasťou na Majstrovstvá sveta 
vo Fínsku 2009. Mladí Slováci na oboch majstrovstvách sveta 
skončili zhodne na 7. mieste. Po tom, čo sa vzdal viesť 
juniorský výber Slovenska, výrazne pomohol svojim 
trénerským umením v klube ŠK  1. FBC Trenčín. Na klubovej 
úrovni sa ako tréner tešil od roku 2005 zo zisku štyroch titulov 
majstra Slovenska v extralige mužov. Zlato získal i štyri krát 
po sebe aj medzi juniormi a taktiež spolu so svojimi zve-
rencami  tri krát prvenstvo v 1. lige mužov. 

 „Ponuka viesť národný tým prišla zo strany prezidenta 
zväzu Daniela Graneca. „Dlhšie som ju zvažoval“, povedal 
Miroslav Sága. Keďže nemáme už veľa času na prípravu, 
rozhodol som sa jeho ponuku akceptovať. Verím, že budem 
mať šťastnú ruku spolu s mojim realizačným týmom na výber 
kvalitných hráčov a vytvorenie po každej stránke silného 
kolektívu. Chceme dosiahnuť úspech v podobe postupu z kva-
lifikácie na majstrovstvá sveta, ktorá bude na Slovensku.“ 
povedal nový tréner seniorskej reprezentácie Miroslav Sága. 

 „Uvažujem pred odchodom do Lotyšska ešte nad krátkym 
zrazom v Trenčíne. Uvidíme či nájdeme priestor na repre-
zentačný zraz. Do realizačného týmu máme záujem získať aj 
skúseného, úspešného trénera z Česka, ktorý by mal byť 
poradcom slovenskej reprezentácie mužov.“ načrtol svoje tré-
nerské plány nový kormidelník slovenskej florbalovej repre-
zentácie. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 561/1/2013 
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Postaviť si svoj vlastný hokejový štadión je snom ne-
jedného profesionálneho hokejistu. Marián Gáborík sa stal 
prvým Slovákom, ktorý zo svojho vrecka obetoval viac ako 50 
miliónov korún nielen na výstavbu svojho „zimáku“ v Tren-
číne, ale hlavne na rozvoj hokeja. Práve haly súkromných 
investorov pomáhajú rozšíriť infraštruktúru zimných štadió-
nov a dodávajú im nový, moderný nádych. 

Marián Gáborík začal s výstavbou zimného štadióna v júli 
2004 a už o rok neskôr dňa 1. júla 2005 slávnostne otvoril 
nový prírastok v hokejovej rodine Gáboríkovcov - MG Rink s 
barom a reštauráciou. Samotný projekt ľadovej plochy a krytej 
hokejovej haly však bol pre jedného z najlepších slovenských 
hokejistov pôsobiacich v zámorskej NHL iba začiatkom. Pos-
tupom času sa celý komplex začal rozrastať a k zimnému 
štadiónu pribudol hotel, neskôr fitness centrum, soláriá a 
rozšírené parkovisko. Práve na podnet myšlienky organi-
zovania hokejových škôl počas letných prázdnin bolo výhodné 
mať všetko poruke priamo na štadióne. V roku 2013 sa usku-
točnil už 5. ročník hokejového kempu Mariána Gáboríka, 
ktorého úroveň sa neustále zvyšuje a pribúda aj nadšených 
záujemcov. 

Útočník Columbusu Blue Jackets hovorí o splnenom sne. 
„Zimný štadión bol naplnením jedného z mojich snov. V 
Trenčíne som robil svoje prvé hokejové kroky, učil sa prvé 
kľučky a strieľať góly. Som vďačný, že som dostal túto 
možnosť. Z vďaky za to, čo mi hokej dal, som chcel pomôcť 
aj ďalším chlapcom a dievčatám, aby mali podmienky pre 
plnenie svojich športových snov,“ uviedol na svojom webe 
ostrieľaný kanonier NHL. 

Od svojho otvorenia prešiel zimný štadión Mariána Gábo-
ríka niekoľkými zmenami, ktoré sa týkali jednak rozšírenia 
objektu, jednak názvu samotnej hokejovej haly. V súčasnosti 
má „zimák“ pomenovanie „MG Rink – Aréna Mariána Gá-
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boríka“. Ľadová plocha je dostupná verejnosti a okrem 
hokejových kempov trávi svoj čas „u Gáboríka“ aj mládež 
Dukly Trenčín. 

www.sme.sk 19.08.2013  
pomocná evidencia 575/1/2013 

 
Hokejový turnaj „Rona Cup 2013“ sa uskutočnil v dňoch 

15. až 17. augusta 2013 na Zimnom štadióne Pavla Demitru 
v Trenčíne za účasti 
šiestich družstiev. 
Z celkového víťaz-
stva turnaja sa te-
šilo družstvo HC 
Košice, keď vyhra-
lo všetky stretnutia 
so svojimi súpermi 
a zinkasovali pré-
miu 1.500 eúr. Za 
najlepších hráčov 

turnaja boli vyhlásení:  
- za najlepšieho brankára – A. Hyláka z HC Košice, 
- za najlepšieho obrancu – J. Marušák zo PSG Zlín, 
- za najlepšieho útočníka – M. Lažo z HK 36 Skalica. 

Konečné poradie družstiev: 
1. HC Košice,    6 bodov 
2. HK 36 Skalica,  5 bodov 
3. PSG Zlín,    3 body 
4. Dukla Trenčín,  2 body 
5. HC Verva Litvínov, 2 body 
6. Orange     0 bodov 
Trenčianske noviny 19.08.2013 
pomocná evidencia 583/1/2013 
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Na prelome mesiaca júna a augusta 2013 sa za veľkých 
horúčav uskutočnili viaceré bežecké podujatia, na ktorých 
zbierali trofeje aj pretekári z nášho mesta. 

Dňa 20. júla 2013 na 23. ročníku „Vrbovská pätnástka“ 
tretie miesto v kategórii mužov B 40-49 získal Ján Kucharík 
časom 54:59 a v tej istej kategórii šieste miesto získal Juraj 
Hudák, časom 1:03:15. V kategórii mužov C 50-59 zvíťazil 
Ervín Páleník časom 56:37. V kategórii D nad 60 rokov sa 
umiestnil Vladimír Kovalčík na šiestom mieste časom 
1:13:24. V kategórii žien E do 34 rokov zvíťazila Jitka 
Hudáková. 

V Trebaticiach v pretekoch „Trebatická desiatka – Me-
moriál Petra Minárecha“ v kategórii mužov 50-59 rokov 
vlaňajšie víťazstvo obhájil Ernest Páleník časom 37:55. 
V kategórii žien nad 40 rokov sa umiestnila Jitka Hudáková 
na druhom mieste. 

V siedmom kole „Bánovskej bežeckej ligy“ na trati dlhej 
10,4 km v kategórii mužov do 29 rokov sa umiestnil Tomáš 
Podpera na druhom mieste časom 45:41. V kategórii mužov 
do 39 rokov na štvrtom mieste sa umiestnil Milan Makiš 
časom 49:00. V kategórii mužov nad 60 rokov zvíťazil Dušan 
Kašička časom 1:00:53. V kategórii žien nad 40 rokov sa 
umiestnila Milada Doskočilová časom 1:07:59. 

V Turanoch zorganizovali 5. ročník „Behu na chatu pod 
Chlebom“ v ktorom v kategórii mužov do 39 rokov získal 
siedme miesto Vladimír Kudla časom 31:24. 

Trenčianske noviny 19.08.2013 
pomocná evidencia 586/1/2013 

 

Piatok trinásteho býva tradične označovaný za nešťastný 
deň, avšak pre Duklu Trenčín a jej fanúšikov sa niesol 13. sep-
tember 2013 v znamení potešujúcej správy, keď štvorica 
majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, Ján Lašák, 
Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, definitívne 
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potvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Trenčíne a pomôžu tak 
Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštartovať do nového 
ročníka. Otcom tejto myšlienky bol obranca Richard Lintner, 
aby štvorica majstrov sveta nastúpila za Duklu.  

Nedeľný duel Trenčanov so Žilinou dostal označenie 
„stretávka majstrov sveta“. Slávnostný punc tohto duelu 
vdýchli aj ďalší členovia družiny z Göteborgu. Na zápase bolo 
niekoľko pozvaných hostí. Úvodné bully vhodila legenda 
slovenského hokeja Peter Bondra. Ceny pre najlepších 
hráčov po zápase odovzdával najúspešnejší tréner slovenskej 
reprezentácie Ján Filc.  

Každý zo spo-
mínaných hráčov 
odohral niekoľko 
zápasov. Podstat-
né je, aby ten naj-
bližší zápas bol 
vždy ten najlepší.  
Jednotkou v bráne 
Dukly pre sezónu 

2013/2014 bol mladý Adam Nagy a pár duelov bude robiť 
náhradníka Jánovi Lašákovi.  

Útočník Rastislav Pavlikovský hral v Trenčíne naposledy 
v roku 1997 sa vyjadril, že sa teší, keď si po dlhej dobe zahrá 
za Duklu. Odtiaľto som pred 16 rokmi odchádzal do veľkého 
hokeja. Bude to pre mňa zážitok. Dúfam, že príde do hľadiska 
veľa ľudí a že ich budeme baviť hokejom. Verím, že sa nám 
bude dariť aj bodovo a naštartujeme Duklu dobre do nového 
ročníka.“  

 Róbert Petrovický bol najstarší zo štvorice reprezen-
tantov, ktorí posilnili Duklu. V Trenčíne získal aj federálny 
majstrovský titul v roku 1992 a potom zamieril do zámoria. 
Všetci chceme veľa urobiť pre toto mužstvo, pre toto mesto, 
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pre hokej. Sme tu chalani, ktorí majú vzťah k Dukle. Teším sa 
na to, jednoduché to nebude, ale verím, že si to všetci užijeme. 
Fanúšikovia i my hráči.“  
  Pre prvé domáce zápasy tak mal tréner Róbert Kaláber 
k dispozícii posily, ktoré by privítal v tíme asi každý kouč. „Je 
to výzva nielen pre chalanov, ale aj pre mňa. Vážim si ich 
ochotu, že chcú pomôcť. Pre náš mladý kolektív, ktorý sme 
dali dokopy, to bude obrovská škola. Tak na ľade, ako aj 
v kabíne. Budú môcť sledovať hráčov, ktorí už v hokeji niečo 
dokázali. Máme takú predstavu, že vytvoríme jednu údernú 
päťku, chalanov by sme chceli nechať spolu, na krídle sa 
k nim pripojí Komínek, v obrane Pozník,“ predstavil plány na 
nedeľu lodivod Dukly.  

HK Dukla Trenčín 13.09.2013 
pomocná evidencia 668/1/2013 
 
Dukla Trenčín zažila hektické leto 2013, kedy muselo ve-

denie hokejového klubu stabilizovať ekonomickú situáciu 
klubu, aby Trenčania dostali extraligovú licenciu. Do novej 
sezóny nakoniec Dukla Trenčín odštartuje aj s novým vede-
ním a ciele budú stanovované priebežne. 

Po hokejovej sezóne 2012/2013 prišlo aj k zmenám na 
funkcionárskych postoch klubu. Z postu generálneho mana-
žéra odišiel Andrej Kollár a vo vedení už nebude ani Róbert 
Švehla, ktorý sa 
vzdal aj postu 
riaditeľa nezis-
kovej organizá-
cie, ktorá zastre-
šuje mládež. Bý-
valý špičkový 
obranca NHL 
a reprezentant 
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Slovenska stále zostáva najväčším akcionárom klubu, ale 
v najbližšom období nebude zastávať riadiace posty.  

V predstavenstve akciovej spoločnosti Dukla a.s. budú 
Viliam Ružička, Marián Troliga a Jozef Daňo. Predsedom 
predstavenstva sa stal Viliam Ružička. Jozef Daňo bude 
pôsobiť ako športový manažér, zodpovedný za hráčsku poli-
tiku. Administratívu bude obhospodarovať Eduard Hart-
mann. Riaditeľom mládeže sa stal bývalý hokejista Dukly 
a tréner dorastu Viliam Čacho. Manažérom mládeže bude 
naďalej Róbert Kompas.  

Predseda predstavenstva Viliam Ružička je dlhoročným 
akcionárom Dukly, do riadiacej funkcie vstúpil po dlhšom 
čase v lete: „V Dukle som pôsobil dlhšie ako akcionár, no nie 
ako výkonný funkcionár. Hektické boli posledné týždne, keď 
sme spolu s Edom Hartmannom a Jozefom Daňom zahájili 
túto prácu. Pomaly sa to posúva dopredu a dáva do poriadku, 
aby to všetko fungovalo. Aby bol celý Trenčín spokojný, aby 
sa hokejové Slovensko na nás nepozeralo zle, že sme nechali 
zatratiť Duklu.“  

Jozef Daňo bol v uplynulej sezóne asistentom trénera 
Kalábera, teraz prebral funkciu športového manažéra. Nakoľ-
ko najdôležitejšie bolo v posledných týždňoch v klube zís-
kanie licencie, ciele do sezóny zatiaľ nie sú presne definované. 
„Nestanovili sme si ešte ciele, chceme ísť postupnými krokmi, 
cieľmi sa budeme zaoberať až po nejakom mesiaci. Sme tu 
totiž krátko. Sme radi, že nám prídu teraz pomôcť skúsení 
hráči, verím, že sa vďaka nim odrazíme, že nakopnú náš 
mladý tím, ktorý má nízky vekový priemer. V minulej sezóne 
začas hral s nami Tomáš Kopecký a naši chalani hrali zrazu 
úplne inak. Verím, že podobné to bude v tomto prípade, s tým 
rozdielom, že tentoraz to chlapcom vydrží až do konca sezó-
ny,“  zaželal si Jozef Daňo.  
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Novou persónou vo vedení trenčianskeho klubu je Marián 
Troliga, ktorý výrazne finančne podporil Duklu a stal sa jej 
akcionárom: „Som športovo založený, celý život som pri 
športe. Odkedy môj syn začal hrať hokej, tak sa motám aj 
okolo hokeja. Dnes som sa stal akcionárom v Trenčíne, 
v hokejovom meste. Duklu pozná každý na Slovensku, snažím 
sa pomôcť, aby sa postupne posúvala dopredu. Chcem byť 
významným členom súčasnej partie ľudí, ktorá sa pustila do 
nového boja.“   

HK Dukla Trenčín 13.09.2013 
pomocná evidencia 669/1/2013 
 
V trenčianskom Posádkovom klube sa dňa 8. septembra 

2013 uskutočnili nominačné preteky vo fitness, bodyfitness 
a bikiny žien, ktoré boli klasifikáciou na majstrovstvá sveta do 
Kyjeva. 

Mesto Trenčín a Fitness centrum P+D úspešne repre-
zentovala niekoľkonásobná majsterka Slovenska, majsterka 
Európy a majsterka sveta Adela Ondrovičová, ktorá ani tento 
raz nedala svojím súperkám šancu, keď kategóriu v body-
fitness vyhrala, čím sa nominovala na majstrovstvá sveta. 
Ďalšou debutantkou bola Lucia Bátkyová, ktorá bojovala 
v tej istej kategórii ako Adela a získala tretie miesto. 

Trenčianske noviny 16.09.2013 
pomocná evidencia 647/2/2013, 702/1/2013  

Fantastický úspech dosiahla na Majstrov-
stvách sveta v body fitness v kategórii do   
168 cm uskutočnené v dňoch 14. a 15. sep-
tembra 2013 v ukrajinskom Kyjeve Adela 
Ondrejovičová z Fitness-centra P+D Jarábek 
Trenčín v konkurencii pretekárok z päťdesia-
tich štátov. Trenčianska pretekárka najprv 
postúpila do semifinále medzi šestnásť naj-
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lepších pretekárok. Svojou symetrickou a vyváženou postave-
nou dominovala a nebolo pochýb o jej postupe medzi šesť 
najlepších. Finálové boje potvrdili suverenitu Adely Ondre-
jovičovej a medzinárodní rozhodcovia rozhodli o jej titule 
majsterky sveta. 

Trenčianske noviny 23,09,2013 
pomocná evidencia 654/1/2013, 705/1/2013 
 
Tohtoročný „Inovecký výbeh“ uskutočnený dňa 5. októbra 

2013 vstúpil do svojho jubilejného desiateho výročia. Za uply-
nulé obdobie sa z neho stalo tradičné športové podujatie, o do-
brý chýr ktorého sa podpísal aj neustály zvyšujúci sa počet 
jeho účastníkov, keď tento rok sa zaznamenala rekordná účasť 

75 pretekárov, z toho 14 
žien. K úspešnosti podu-
jatia prispelo aj priaznivé 
slnečné počasie tohoroč-
ného babieho leta i keď 
teplota vzduchu na vr-
chole Inovca počas pre-
tekov dopoludnia vystú-
pila len na + 1º C, a tak sa 

bežci okrem strmej trate museli popasovať aj so studeným 
vzduchom v pľúcach. Pretekári štartovali po dvojiciach v mi-
nútových intervaloch a o ich konečnom poradí rozhodoval 
dosiahnutý čas.  

Bežeckú trať 1400 metrov so štartom od Inoveckej chaty 
s cieľom na vrchole Inovca, s prevýšením 257 metrov, zvládol 
najrýchlejšie Pavel Duleban z Púchova. Na druhom mieste sa 
umiestnil iba 17 ročný Matej Drha z Trenčína a na treťom 
mieste sa umiestnil medzi mužmi do 49 rokov Vladimír 
Kudla z Trenčína. 

kategória mužov zľava – Matej Drha, Pavel Duleban, Vladimír Kudla 
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Medzi veteránmi nad 50 rokov dominoval Ervín Páleník 
z Trenčína, ktorý dosiahol celkovo tretí najrýchlejší čas 
spomedzi všetkých účastníkov. Druhé a tretie miesto medzi 
veteránmi obsadili Miroslav Sobek a Andrej Duleba, obaja 
z Púchova. 

Ženskú kategóriu vy-
hrala už po štvrtý krát 
Veronika Bakalárová 
z Trenčína pred Danielou 
Ďurovcovou z Dubnice 
nad Váhom. Tretie miesto 
z minulého roku obhájila 
Barbora Doskočilová 
z Trenčína. 

Kategóriu chlapcov (roč. 1998 a mladší vyhral Tomáš Ku-
ric z Trenčína pred Dominikom Hertlom z Trenčianskeho 
Jastrabia a Matejom Červenkom z Dubnice n/V. 

Najstaršími účastníkmi boli sedemdesiatnici Ivan Fiamin 
z Bratislavy (roč. 1941) a  Dušan Kašička z Trenčína (roč. 
1942). Najmladším účastníkom Tomáš Kuric z Trenčína bol 
(ročník 2003).  

príspevok Rasťa Cabalu 
pomocná evidencia 674/1/2013, 734/1/2013, 735/1/2013, 

736/1/2013 
 
Od stredy 9. do nedele 13. októbra 2013 sa v Mestskej 

športovej hale na Sihoti uskutočnil 21. ročník druhej naj-
prestížnejšej klubovej súťaže v Európe „Euro Floorball Cup 
2013“.  

Florbaloví majstri piatich krajín sa spoločne so štyrmi 
slovenskými družstvami stretli v boji o právo štartovať na elit-
nom „Champions Cupe 2014“ v Lotyšsku, ktoré získajú víťazi 
podujatia. 

kategória žien zľava – Daniela Ďurovcová, Veronika Bakalárová, 
Barbora Doskočilová 
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Mužskej časti turnaja sa zúčastnili tímy z Nórska, Lotyšska, 
Estónska a Ruska. Slovensko zastupoval domáci ŠK 1. FBC 
Trenčín a Grasshoppers Žilina. Najväčším favoritom na 
postup na budúcoročný „Champions Cup 2014“ je viac-
násobný nórsky majster Slevik IBK, druhým ašpirantom na 
postup je skúsený lotyšský tím Lekrings.  

V ženskej časti sa predstavili celky z Lotyšska, Nórska, 
Poľska a Ruska. Sloven-
ské farby hájili ŠK 98 
Pruské a NTS FK-ZŠ 
Nemšová. 

Priaznivci florbalu sa 
od stredy 9. októbra 2013 
tešili na zaujímavé,  na-
pínavé zápasy, plné sú-
bojov a prekrásnych gó-
lov. Organizátorom šam-

pionátu bola Medzinárodná florbalová federácia, Slovenský 
zväz florbalu a Športový klub 1. FBC Trenčín.  

Zverenci trénera Miroslava Ságu v základnej skupine 
najskôr podľahli nórskemu majstrovi Slevik 3:9, v ktorom ich 
veľa síl stálo päťminútové oslabenie. V druhom stretnutí 
s ruským Pomorom sa rozhodovalo, kto zo skupiny postúpi do 
semifinále. Trenčania mali zápas dobre rozbehnutí, keď vy-
hrávali 3:1, ale postupne opraty zápas prebral Pomor a v nor-
málnom čase zápas skončil nerozhodne 4:4, a preto sa muselo 
rozhodnúť v samostatných nájazdoch, kde mali viac šťastia 
súperi Trenčína a postúpili do semifinále. V boji o piate 
miesto sa stretli slovenskí finalisti 1. FBC Trenčín s Gras-
shoppers Žilina, v ktorom Trenčania zvíťazili 9:7. 

V ženskej časti turnaja sa predstavil vicemajster NTS FK- 
ZŠ Nemšová, ktorý do bojov vstúpil úspešne, keď porazil 
poľský celok Olimpia Osowa z Gdanska 5:2, vďaka čomu si 
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zaistili postup medzi najlepšiu ženskú štvoricu. V druhom 
zápase potrápili Nemšovanky favorizovaný Tunet IBK z Nór-
ska, s ktorým prehrali 3:6. V semifinále Nemšovanky sa stretli 
s ruským celkom Nauka Trevelstroy, s ktorým prehrali 3:7. 
Ruský celok Nauka Trevelstroy zavŕšil svoje úspešné turné 
víťazstvom nad nórskym  Tunetom IBK  5:3. 

www.trencin.sk 07.10.2013 
Trenčianske noviny 14.10.2013 
pomocná evidencia 712/1/2013, 743/1/2013  
 
Začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili v Buda-

pešti majstrovstvá Európy vo fitness detí, ktorých sa zúčastnili 
aj členky oddielu Fitness Gabrhel, ktoré sa v silnej kon-
kurencii nestratili. 

Najviac sa darilo Kataríne Blaškovej, ktorá získala strie-
bornú medailu a bronzovú medailu získala Kristína Juricová. 
Nasťa Vrábelová obsadila vo svojej piate miesto. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 
pomocná evidencia 743/2/2013 
 
Róbert Kaláber od 6. novembra 2013 už nie je trénerom 

hokejistov Dukly Trenčín. V tento deň ho odvolalo vedenie 
extraligistu spod hradu Matúša Čáka, ktoré zároveň dočasne 
poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta Romana 
Chatrnúcha. 

Róbert Kaláber viedol Duklu Trenčín od januára 2012, keď 
nahradil Dušana Gregora. S tímom v prvej sezóne získal bron-
zové medaily. V ročníku 2012/2013 postúpil s Trenčanmi do 
štvrťfinále play-off, kde však vypadol jeho tím po prehre s 
Nitrou 0:4 na zápasy. 

V lete 2013 skladal družstvo z mladých hráčov a doplnil ich 
skúsenými hokejistami, ktorí boli ochotní za Duklu Trenčín 
hrať napriek zložitej ekonomickej situácii. Pod jeho vedením 
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mužstvo získalo v doterajšom priebehu ročníka v 21 stret-
nutiach 26 bodov a v tabuľke mu patrí siedme miesto. 

V extralige mení trénera druhý klub. Po jedenástom kole v 
polovici októbra vedenie majstrovského HKM Zvolen odvo-
lalo Ľubomíra Oslizla a nahradilo ho Júliusom Šuplerom. 

www.sme.sk 07.11.2013  
pomocná evidencia 819/1/2013 
 
Už ôsmy ročník festivalu „HoryZonty“ sa začal v Posád-

kovom klube v Trenčíne dňa 14. novembra 2013, ktorý bol 
zameraný na propagáciu dobrodružného filmu, všestrannú 
podporu zdravého životného štýlu a podporu alternatívneho 
využitia voľného času. 

Súčasťou festivalu boli aj nesúťažné profesionálne snímky 
z prostredia hôr, extrémnych športov, cestovania a prírody, 
súťažné amatérske filmy, ako aj zaujímaví hostia, ich prezen-
tácie, besedy a sprievodné podujatia pre širokú verejnosť. 

K tradičným osvedčeným a divácky obľúbeným podujatiam 
festivalu sa organizátori usilujú zaradiť každý rok aj novinku. 
Tou je tento rok bola špeciálna sekcia „Umenie a šport v živo-
te telesne postihnutých športovcov“. Podujatie finančne pod-
porilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V rámci 
spomínanej sekcie si mohli návštevníci vyskúšať aj lezenie na 
umelej stene očami nevidiaceho, teda so zaviazanými očami. 
Hosťami tejto sekcie boli nevidomý horolezec Juraj Práger a 
ochrnutý športovec Marián Ligda. 

Súčasťou tejto sekcie boli aj filmy o živote telesne postih-
nutých športovcov, literárna súťaž pre deti a mládež, work-
shopy a tvorivé dielne i výstavy fotografií Juraja Prágera, 
Mariána Ligdu a maďarského horolezca Zsolta Erössa, kto-
rý bol hosťom festivalu minulý rok. Práve spomínaný horo-
lezec, ktorý v januári 2010 prišiel vo Vysokých Tatrách o no-
hu a po necelom roku a pol vyliezol s protézou na osem-
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tisícovku Lhotse postihla tragédia, keď v máji tohto roku sa 
z Himalají nevrátil. 

Okrem spomínaných výstav boli v Posádkovom klube ešte 
ďalšie dve výstavy a to „Život Vlčích hôr vo fotografii“ od 
Kamila Soóša a výstava „Oprášené kalendáre“ Pavla Bara-
báša, Milana Vránka, v ktorých prostredníctvom fotografií 
približujú tragickú expedíciu na Everest v roku 1988, z kto-
rého sa nevrátili štyria slovenskí horolezci, medzi nimi aj 
dvaja Trenčania.  

Zo zaslaných fotografií amatérskych fotografov do foto-
súťaže na tému „Prírodné živly a živly v prírode“ vybrala po-
rota do finále štyridsať fotografií, ktoré boli vystavené v 
dejisku festivalu a po skončení festivalu budú vystavené v 
priestoroch Kultúrneho a informačného centra na Mierovom 
námestí v Trenčíne.  

Okrem prehliadky profesionálnych filmov a súťaže ama-
térskych filmov priniesol festival „HoryZonty“ aj viacero 
zaujímavých športových podujatí - „Nosičov sen“, ktorý sa 
uskutočnil na farských schodoch, „Beh trenčianskou Brezi-
nou“ ktorý sa uskutočnil v lesoparku Brezina za účasti 118 
pretekárov, „lezenie na cvičnej stene“, ktoré sa uskutočnilo 
pred budovou Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.  

Víťazi športového podujatia „Beh trenčianskou Brezi-
nou“ sa stali: 
a)  kategória muži do 34 rokov: 

1) Štvánik Juraj, Dubnica nad Váhom 
2) Štetina Štefan, Dubnica nad Váhom 
3) Moravec Filip, Myjava 

b) kategória muži od 35 do 44 rokov: 
1) Sobek Peter, Trenčín 
2) Plevák Milan, Lysá pod Makytou 
3) Uhrecký Pavol, Trenčín 
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c) kategória muži od 45 do 54 rokov: 
1) Moravec Ján, Myjava 
2) Páleník Ervín, Trenčín 
3) Hutyra Jaroslav, Myjava 

d) kategória muži od 55 do 64 rokov: 
1) Jankech Pavol, Dubnica nad Váhom 
2) Sobek Miroslav, Lysá pod Makytou 
3) Gunda Jozef 

e) kategória muži nad 65 rokov: 
1) Dobrodenka Anton, Dulov 
2) Vyprián Marián, Dunica nad Váhom 
3) Kašička Dušan, Trenčín 

f) kategória ženy do 34 rokov: 
1) Maniková Ľubomíra, Dubnica nad Váhom 
2) Otrubová Veronika, 
3) Doskočilová Barbora, Trenčín 

g) kategória ženy od 35 do 49 rokov: 
1) Dráhovská Katarína, Piešťany  
2) Kadlecová Alena, Lysá pod Makytou 
3) Slobodová Jaroslava, Pohronská Polhora 

h) kategória ženy nad 50 rokov: 
1) Chrenková Gizela, Dubnica nad Váhom 
2) Brančíková Helena, Trenčianska Teplá 

i)  kategória juniori: 
1) Talán Michal, Banská Bystrica 
2) Moravec Richard, Myjava 
3) Buchanec Radim, Myjava 

j) kategória juniorky: 
1) Chrenková Barbara, Dubnica nad Váhom 
2) Bacová Lucia, Trenčín 
3) Belanová Lucia, Nové Mesto nad Váhom 
www.sme.sk 12.11.2013 
pomocná evidencia 842/1/2013  
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Na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokor-
čuliarky zúčastnili 6. ročníka „Tirnavia 
Edea Ice Cup“. V kategórii nádejí vo 
veku do 8 rokov zvíťazila Erika Balá-
žová. Zásluhu na jej úspechu má trénerka 
Jana Omelinová.  

Na fotografii je Erika Balážová prvá 
zľava s trénerkou Janou Omelinovou 
a pretekárkou Petrou Rešetkovou, ktorá 
získala víťazstvo v kategórii nádejí vo ve-
ku 9 rokov. Petra má na konte aj ví-
ťazstvo z Veľkej ceny Košíc, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 19. až 20.októbra 
2013. 

Info Trenčín 29.11.2013 
pomocná evidencia 961/1/2013 
 

Žiačke Základnej školy Na dolinách v 
Trenčíne Lenke Kolárikovej patrí víťaz-
stvo v celosezónnom seriáli pretekov v 
parkúrovom skákaní. Na koni Unywe-
D získala v celkovom hodnotení najviac 
bodov a tým aj prvé miesto. Lenka je 
zároveň vicemajsterkou Západoslovenskej 

oblasti v kategórii detí a na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky obsadila pekné 9. miesto. 

Info Trenčín 29.11.2013 
pomocná evidencia 960/1/2013 
 
V sobotu 23. novembra 2013 sa vo Svinnej uskutočnil                

5. ročník kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj 
„O pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu“. 
Účastníkmi boli výbery Oblastného futbalového zväzu z Prie-
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vidze, Topoľčian, Považskej Bystrice a Trenčína. Družstvá sa 
stretli dvojkolovo systémom každý s každým. Výber Považ-

skej Bystrice ako 
organizátor finálo-
vého turnaja mal 
miestenku zabezpe-
čenú priamo. Zvyš-
né tri výbery tak 
bojovali o dve pos-
tupové miesta. Na 
prvom mieste sa 
umiestnil výber 
Trenčína, keď lep-

ším skóre predstihol Považskú Bystricu. Domácim triumf 
zabezpečilo víťazstvo nad Prievidzou 3:1. Súboj o druhé pos-
tupové miesto sa odohralo medzi Prievidzou a Topoľčanmi a 
tento dvojzápas zvládli lepšie Prievidžania. Trenčiansky kraj 
tak budú na finálovom turnaji reprezentovať výbery Oblast-
ných futbalových zväzov Trenčín, Prievidza a Považská 
Bystrica.  
Trenčania hrali v zostave: Mikláš, Repa, Oláš, Grúlik (všetci 
D. Súča), Kováč, Gúňovský (V. Hradná), Vilímek, Bakoš 
(Chocholná - Velčice), Jando, Kňažek (Soblahov), Bučenec 
(T. Lúka), Eliáš (Tr. Stankovce), Urban (Záblatie). Tréner: P. 
Straka. 

www.sme.sk 25.11.2013  
pomocná evidencia 992/1/2013 
 
V púchovskej STC aréne sa dňa 30. novembra 2013 konal 

finálový turnaj 5. ročník futbalového turnaja starších žiakov 
o Pohár predsedu Západoslovenského futbalového zväzu. Do 
turnaja vstúpilo sedem družstiev, ktoré si zaistili postup 
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z troch kvalifikačných skupín. O víťaznú trofej bojovalo každé 
družstvo s každým družstvom 1 x 20 minút. 

Do turnaja najlepšie vstúpili výbery Trnavy a obhajcovia 
minuloročného turnaja futbalisti z Dunajskej Stredy, ktoré 
svoje prvé tri zápasy vyhrali. Trnavčania potom zaváhali 

s Novými Zámka-
mi pri remíze 2:2, 
kým Dunajská 
Streda šťastne 
zdolala Považskú 
Bystricu, ktorá 
v prvej polovici 
zahodila dve šan-
ce a raz jej hráči 
trafili brvno. Vý-
hru 2:0 si poistili 

hráči Dunajskej Stredy v poslednej sekunde. Kartami začali 
v druhej polovici turnaja miešať nenápadní chlapci z Nitry. Po 
úvodnej prehre 1:6 s Dunajskou Stredou a remíze s Prievi-
dzou, pre ktorú to bol jediný bod v turnaji, stratili do konca už 
iba body za remízu s Trenčínom. Výhrami 2:1 nad Trnavou 
a 1:0 nad Považskou Bystricou oživili svoje šance na popredné 
umiestnenie, k čomu prispela prehra Trnavy s Dunajskou 
Stredou. Po konečnom hvizde sa Dunajskostredčania v pred-
stihu tešili z prvého miesta.  

Na lepšie umiestnenie si trúfali aj hráči Trenčína, no bodo-
vé straty z úvodu turnaja už nezlikvidovali a na lepšie ako 
štvrté miesto to nestačilo. Domáci výber Oblastného futba-
lového zväzu Považská Bystrica začal remízou s Trenčanmi 
a výhrou s Novými Zámkami. Duel  Trnavou bol poznačený 
veľkými individuálnymi chybami, čo súper tvrdo trestal. Po 
nešťastnej prehre s Dunajskou Stredou chlapci zdolali Prievi-
dzu, no prehra s Nitrou ich poslala na piatu priečku. Novo-



514 
 

zámčania okrem výhry s poslednou Prievidzou získali neča-
kaný bod s Trnavou a posledná Prievidza sa tešila iba z je-
diného bodu proti Nitre. Konečné poradie turnaja: 
1. Dunajská Streda      
2. Nitra             
3. Trnava          
4. Trenčín         
5. Považská Bystrica            
6. Nové Zámky 
7. Prievidza       

Na záverečnom vyhodnotení boli vyhlásení najlepší hráči: 
- najlepší strelec Mário Oláš z Trenčína - 10 gólov 
- najlepší brankár Patrik Fraňo z Nitry 
- najlepší hráč Jozef Koricina z Trnavy 

Víťazstvo družstva Dunajskej Stredy zhodnotil jeho tréner - 
Dušan Meniar takto: „Pripravovali sme sa dlhšie zásluhou 
troch trénerov, čo sa prejavilo aj na výsledkoch, kde sme 
vyhrali všetkých šesť stretnutí. Turnaj mal slušnú úroveň, 
myslím, že chlapci zabojovali, odovzdali to, čo natrénovali.“  

Družstvo Oblastného futbalového zväzu Trenčín hralo 
v tomto zložení: Gúňovský, Kováč (V. Hradná), Jando, 
Kňažek (Soblahov), Urban (Záblatie), Oláš, Repa, Grúlik, 
Miklas (D. Súča), Bakoš, Vilímek (Chocholná – Velčice), 
Bučenec (Turá Lúka), Eliáš (TR. Stankovce), Kučerák (H. 
Súča). Tréner Straka, asistent Šišovský, vedúci Hilčík. 

www.sme.sk 03.12.2013  
pomocná evidencia 1011/1/2013 
 
29. ročník tradičného „Kubranského turnaja seniorov“ 

sa uskutočnil začiatkom decembra 2013 v telocvični Základnej 
školy Kubranská ulica. 



515 
 

V kategórií nad 70 rokov obhájil prvenstvo Václav Hasák. 
Druhé miesto si vybojoval Paľko Ožvalda pred Ľubom Kubá-
nom a Števom Pitľaničom.  

V kategórií 60-69 ročných obhájil vlaňajšie prvenstvo 
Vladom Martinka. Druhého v poradí Tibora Dobiaša potrápil 
Miro Országh, keď prehral tesne 2:3. Menej športového šťas-
tia mal aj v boji o tretie miesto, keď tesne prehral aj s Jarom 
Harakom.  

V kategórií 50-59 ročných s prehľadom zvíťazil Vladimír 
Starosta pred Alojzom 
Srnkom, Jaroslavom Si-
vákom a Paľom Petrov-
ským. 

Titul absolútneho ví-
ťaza Vladimír Martin-
ka. Cenu najskôr naro-
deného seniora získal 
neúnavný harcovník už 

79. ročný Vašek Hasák. 
Na záver turnaja sa už tradične hrali štvorhry, v ktorých sa 

najlepšie sa po tretíkrát darilo dvojici Vladimír Martinka – 
Václav Hasák, ktorá zvíťazila vo finále nad dvojicou Tibor 
Dobiaš – Milan Sivák. Tretie miesto si vybojovala dvojica 
Alojz Srnka – Jaroslav Sivák.  

www.sme.sk 11.12.2013  
pomocná evidencia 1034/1/2013 
 
Futbalový klub v Trenčíne nedostal od mesta peniaze na 

búranie nekrytých tribún, zastupiteľstvo sumu 105.000 eúr 
neodsúhlasilo. Poslanci nepodporili návrh na schválenie výšku 
sumy – 105.000 eúr na asanáciu nekrytých tribún  futbalového 
štadióna v Trenčíne. Búrlivé pripomienky poslancov počas 
mestského zastupiteľstva zareagovali proti, ale i za schválenie 
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návrhu. Poslanec a predseda finančnej komisie Ing. Pavol 
Kubečka pripomenul, že havarijný stav školských budov 
v správe mesta by mali byť pre mesto väčšou prioritou.   

Generálny manažér klubu AS Trenčín Mgr. Róbert Ryb-
níček vystúpil pred poslancov počas zastupiteľstva a predo-
strel plán búrania nekrytých tribún, na ktoré ba malo Mesto 
Trenčín prispieť sumou 105.000 eúr z rozpočtu na rok 2014.   

Materiál z búrania tribún by mohli využiť železnice  na 
stavbu násypu. V prípade využitia materiálu by náklady vyšli 
na spomínaných 105.000 eúr. V prípade, že by mesto muselo 
búrať a odviesť materiál na vlastné náklady, hovorilo sa o kal-
kulácii zhruba 700.000 eúr.  

Ako vysvetlil Mgr. Róbert Rybníček médiám, klub si pri-
pravil dve varianty projektu. Jedna pochádza z dielne Slo-
venského futbalové-
ho zväzu, druhý va-
riant bol drahší 
a pripravil ho futba-
lový klub. „Trenčín 
si zaslúži kvalitnejší 
štadión,“ povedal 
Mgr. Róbert Rybní-
ček s tým, že cel-
ková suma projektu 
by mohla byť podľa neho v hodnote 12 miliónov eúr. Časť   
2,4 milióna eúr, by financoval Slovenský futbalový zväz, časť 
2,5 milióna eúr by klub zabezpečil z vlastnej kasy a časť by 
malo poskytnúť mesto Trenčín. Projekt by realizovali vo via-
cerých etapách a postupne by sa hľadali potrebné prostriedky.  

Poslanec Ing. Pavol Kubečka pripomenul, že mesto Trenčín 
nemá dostatok prostriedkov na financovanie takýchto aktivít. 
Prioritou je podľa neho oprava školských budov, v ktorých 
hrozia úrazy detí.  „Povedzme si to bez emócií, keby sme mali 
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prostriedky na opravy škôl i na búranie, tak by sme s tým mo-
hli začať, ale nemáme,“ povedal počas zastupiteľstva s tým, že 
v prípade schválenia potrebnej sumy, by mohla mestu hroziť 
nútená správa. Takisto sa opýtal či po schválení sumy na bú-
ranie, dá mesto nejakú záruku, že s budovaním nového šta-
dióna by sa začalo v rozumnom čase. „Viete, ako máme ve-
dieť, či tam nezostane zbúranisko a hlavne ako dlho. Rok či 
päť rokov?“ pýtal sa Ing. Kubečka.   

Niektorí poslanci zase naopak vyjadrili svoj súhlas s návr-
hom, ako napr. poslanec JUDr. Ján Kanaba bol za schvá-
lenie sumy z rozpočtu. Podľa neho by bola veľká škoda ne-
využiť príležitosť ušetriť financie a do budúcna postaviť 
v Trenčíne moderný štadión. 

www.sme.sk 18. 12. 2013  
pomocná evidencia 1041/1/2013 

 
Začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 

ročník Mikulášského futbalového turnaja za účasti ôsmich 
družstiev. Malých hráčov na začiatku turnaja prišiel pozdraviť 
Mikuláš s anjelmi a čertmi spolu s hráčmi seniorského 
družstva AS Trenčín Vrabca, Cifraniča a Hodála.  

Víťazom turnaja sa stali žiaci Základnej školy Trenčín 
Hodžova ulica pred Základnou školou Trenčín, Bezručova 
ulica a Základnou školou Trenčín, Novomeského  ulica. 

Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Felix Tomík 
zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica. Za najlep-
šieho brankára turnaja bol vyhlásený Adam Latkóczy. 

Trenčianske noviny 16.12.2013 
pomocná evidencia 1042/1/2013 
 
Zimný štadión v Trenčíne chcela odkúpiť slovenská spoloč-

nosť Altis v roku 2013 za 100-tisíc eúr, pričom následne plá-
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novala zrekonštruovať Arénu Pavla Demitru v priebehu pia-
tich rokov preinvestovať minimálne za 11 miliónov eúr. 

Koncom roka 2013 informoval primátor Mgr. Richard 
Rybníček, že Spoločnosť Altis už o trenčiansky Zimný šta-
dión Pavla Demitru nemá záujem. Konateľ spoločnosti Altis 
Denis Buzinkay potvrdil, že o trenčiansky zimný štadión už 
spoločnosť nemá záujem. 

www.sme.sk 29.12.2013  
pomocná evidencia 1062/1/2013  
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Náboženský a duchovný život 

Počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecézny 
biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že menoval 55 
ročného Mons. Petra Brodeka za generálneho vikára Nitrian-
skej diecézy.  

Bol vysvätený za kňaza v roku 1991. Pôsobil ako kaplán 
v Krasne nad Kysucou a v Trenčíne. Od roku 1993 bol šesť 
rokov farským administrátorom vo farnosti Nitra – Klokočina. 
Od roku 1999 bol spirituálom v Kňazskom seminári sv. Go-
razda v Nitre.  

Posledným generálnym vikárom v Nitrianskej diecéze bol 
od roku 2003 do 15. decembra 2012 Mons. Marián Chova-
nec, ktorý bol týmto dňom vymenovaný za biskupa Bansko-
bystrickej diecézy za zomrelého biskupa Mons. Baláža. 

Farské listy č. 1/2013 
pomocná evidencia 7/1/2013 
 
Benedikt 16. dňa  28. februára 2013 vstal skoro ráno, tak 

ako bolo uňho zvykom, o 7,00 h už mal omšu vo svojej súk-
romnej kaplnke spolu so svojím osobný 
sekretárom. O 11,00 h  sa naposledy 
stretol s kardinálmi a vyzval ich, aby 
pracovali „ako jeden orchester“. Svoj-
mu nástupcovi v úrade Benedikt 16. 
sľúbil „bezpodmienečnú úctu a posluš-
nosť“, nech už ho nahradí ktokoľvek, 

čím naznačil, že nebude tieňovým 
pápežom, ktorý by zasahoval do 
cirkevných záležitostí. 

O 17,00 h odletel Benedikt 16. 
vrtuľníkom do letného pápežského 
sídla v Castel Gandolfo pri Ríme, 
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kde bude najbližšie dva mesiace. Pred odletom ešte urobil po-
sledné verejné gesto ako pápež, keď  z balkóna sídla požehnal 
ľuďom. „Už nie som pápež, som pútnik, ktorý začína poslednú 
časť svojej púte na Zemi“, povedal Benedikt 16. po taliansky. 

Benedikt 16. o 20,00 h dňa 28. februára 2013 prestal fungo-
vať ako pápež rímsko-katolíckej cirkvi a stal sa emeritným 
pápežom.  

O budúcnosti katolíckej cirkvi rozhodne 115 voliteľov v 
konkláve. Väčšina z nich už do Ríma dorazila. A tí zvyšní 
kardináli, po odstúpení pápeža Benedikta 16. najvyššie posta-
vení cirkevní hodnostári tak urobia, čo najskôr. Do Vatikánu 
ich zvolávajú nielen preto, aby sa pripravili na voľbu nového 
pápeža, ale v období medzi dvomi pontifikmi musia riadiť nie-
len Vatikán, ale aj celú cirkev.  

Do Talianska by tak mali doraziť všetci, teda aj tí, ktorí sú 
už príliš starí na voľbu novej hlavy katolíckej cirkvi, ak im 
zdravie dovolí cestovať. Vopred bolo známe, že neprídu  
 Keith O'Brien - škótsky kardinál, ktorý sa pre škandál s 

nevhodným správaním v osemdesiatych rokoch rozhodol 
nevoliť pápeža; 

 Julius Darmaatmadja - indonézsky kardinál, ktorý neprí-
de zo zdravotných dôvodov; 
Na poslednom stretnutí s kardinálmi povedal už emeritný 

pápež Benedikt 16., že „hovorím vám, že vo svojich modlit-
bách budem s vami.“ A potom si každého, jedného po druhom 
zavolal k sebe, stisol im ruky a vypočul si niekoľko viet. Nie-
ktorí kardináli pred odstupujúcim pápežom kľačali. „Medzi 
vami je budúci pápež,“ dodal Benedikt 16. O 20,00 h  prestal 
byť Joseph Ratzinger pápežom a v cirkvi nastal stav sede va-
cante, teda obdobie bez neobsadeného svätopeterského stolca. 
A zostane tak, až kým kardináli nezvolajú konkláve a volitelia 
si z nich nezvolia nového Svätého Otca. 
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Každý kardinál zrejme vstupuje do konkláve s istou pred-
stavou, koho či aspoň aký typ bude voliť. Na zvolenie nového 
pápeža treba 77 hlasov, teda aj dosiahnutie kompromisu.“ 

Už zhruba šesť stoviek rokov sa nestalo, že by nejaký pá-
pež dobrovoľne odstúpil. Historici však zdôrazňujú, že situá-
cia, keď napokon nový a emeritný pápež budú žiť neďaleko 
seba, v dvetisícročných dejinách cirkvi azda ešte nenastala. 

Kardináli sa pred konkláve budú každý deň stretávať a 
zrejme aj hovoriť o Benediktovom nástupcovi. Trojica autorov 
tajnej správy o vyšetrovaní kauzy VatiLeaks vrátane sloven-
ského kardinála Jozefa Tomka dokonca môže odpovedať na 
otázky kardinálov o svojich zisteniach. 

Predpokladá sa, že konkláve môže trvať dlhšie, ako pár dní. 
Benedikta zvolili na druhý deň konkláve. Nepredpokladá sa 
rýchla voľba nového pápeža. 

Emeritný Svätý Otec Benedikt 16. by už nemal mať žiadne 
administratívne po-
vinnosti. Nemal by 
zasahovať do prie-
behu konkláve či 
radiť kardinálom 
pri voľbe jeho ná-
stupcu. Nemal by 
ani nijako komen-
tovať jeho kroky. 
Po rezignácii pápe-
ža bude mať hlavné 

slovo kardinál Tarcisio Bertone. Odchádzajúci pápež mu 
odovzdal prsteň a bude mať symbolicky i hlavné slovo v kolé-
giu kardinálov, ktoré bude viesť Vatikán do zvolenia nového 
pápeža. Nového pápeža po voľbe odprevadí do pápežských 
apartmánov, ktoré budú dovtedy zapečatené. V čase bez pápe-
ža bude mať hlavné slovo vo Vatikáne 78-ročný kardinál Tar-



522 
 

cisio Bertone. Ten v momente rezignácie Benedikta 16. prišiel 
o funkciu štátneho sekretára a zostáva kardinálom kamerlen-
gom (komorníkom), ktorým bol Tarcisio Bertone od apríla 
2007, keď ho vymenoval Benedikt 16. Patril medzi jeho naj-
bližších spolupracovníkov a to ešte v časoch, keď Joseph Rat-
zinger viedol „Kongregáciu pre náuku viery“. 

Kardinál Tarcisio Bertone má menej povinností než v prí-
pade smrti pápeža, pretože vtedy overuje jeho smrť a pripravu-
je pohreb. Po rezignácii pápeža je to iné. Najprv musí strie-
borným kladivom zničiť pápežský prsteň, ktorý je najdôleži-
tejším symbolom pápežskej autority. Zapečatí tiež pracovňu a 
privátny byt pápeža v Apoštolskom paláci. Dokumenty sú ulo-
žené v tajnom vatikánskom archíve, Benedikt 16. si mohol 
odniesť len osobnú korešpondenciu. Kardinál Tarcisio Berto-
ne, tak ako Kolégium kardinálov nemôže rozhodovať o dôleži-
tých veciach. Stará sa o bežný chod Svätej stolice a Apoštol-
ského paláca. Jeho kľúčovou úlohou je pripraviť konkláve, 
aby sa nenarušila voľba pápeža v Sixtínskej kaplnke. 78 ročný  
kardinál Tarcisio Bertone bude tiež voliť pápeža a môže sa 
ním aj stať. V histórii bol už dvakrát zvolený za pápeža ka-
merlengo. Podľa odborníkov je na túto funkciu pristarý. 

V Nemecku, hlavne však v Bavorsku, ktoré je rodiskom 
odstupujúceho pápeža, sa v okamihu, keď Benediktova rezig-
nácia nadobudla platnosť, sa rozozvučali kostolné zvony a ko-
nali ďakovné pobožnosti. Ústredná ďakovná omša sa uskutoč-
nila v Katedrále sv. Hedvigy v Berlíne, na ktorej sa zúčastnila  
aj kancelárka Angela Merkelová. 

www.sme.sk 28. 2. 2013  
pomocná evidencia 101/1/2013  
 
Celý svet s napätím očakával výsledok konkláve pri voľbe 

nového pápeža, ktorá sa začala poobedňajším stretnutím kar-
dinálov dňa 12. marca 2013. Keďže vo večerných hodinách 
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čierny dym z komína Sixtínskej kaplnky oznámil svetu, že 
kardináli sa nezhodli na novom pápežovi, tak konkláva pokra-
čovala dňa 13. marca 2013 dopoludňajším hlasovaním kardi-
nálov, ale výsledok bol podobný ako z večera predchádzajú-
ceho dňa. Až hlasovanie kardinálov poobedňajších hodinách 
prinieslo dňa 13. marca 2013 priaznivý výsledok hlasovania, 
keď nad Sixtínskou kaplnkou sa objavil biely dym, ktorý vy-
volal u všetkých ľudí zhromaždených na Svätopeterskom ná-
mestí neopísateľnú vlnu nadšenia. Stále však nebolo známe 
meno nového pápeža. Od tejto chvíle sa zapĺňalo do posled-
ných miest Svätopeterské námestie, aby sa dozvedelo, kto sa 
stal novým pápežom. No keď na námestie prišla pápežská 
garda, talianski karabinieri, talianski námorníci za sprievodu 
muziky talianskych karabinierov a pápežskej gardy bola atmo-
sféra vybičovaná do posledných nitiek.  Oči všetkých prítom-
ných neustále sledovalo balkón na Bazilike sv. Petra, 
z ktorého celý svet mal spoznať nového zvoleného pápeža.  

Ten čas medzi zvolením nového pápeža a jeho prvým ve-
rejným vystúpením sa musel nový pápež vykonať viacero  
úkonov. Najprv si musel vybrať meno a potom k nemu pristú-
pili kardináli, aby mu vzdali poctu a vyjadrili svoju posluš-
nosť. Nový pápež sa musel obliecť do pápežského rúcha.  
Pápežský krajčír síce vopred pripravil rúcha rôznych veľkostí, 
ale aj tak bolo treba urobiť menšie úpravy 

No a konečne prišiel čas 20:12 h, keď sa za balkónom za-
svietilo svetlo, odhrnuli sa záclony a na balkón vystúpil fran-
cúzsky kardinál Jean-Louis Tauran s tradičnou latinskou 
formulou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus pa-
pam“ (Oznamujem vám veľkú radosť: Máme pápeža). Novým 
pápežom sa stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentíny. 
Prijal meno František. Potom pápež František povedal nie-
koľko slov a udelil tradičné požehnanie „Urbi et Orbi“ - „Mes-
tu Rímu a svetu“ 
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Išlo o prvého mimoeurópskeho pápeža po viac ako tisícročí 
a vôbec prvého pápeža z amerického kontinentu.  

pomocná evidencia 162/1/2013 
 
Dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok „Krí-

žová cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali veriaci so svo-
jimi kňazmi od kostola Notre Dame na nádvorie Trenčianske-
ho hradu. Napriek studenému a nevľúdnemu počasiu sa na po-
čudovanie zišlo v peknom počte. Porovnajúc s uplynulým ro-
kom, kedy panovalo krásne jarné počasie bolo až neskutočné, 
že prišlo také  isté množstvo veriacich, ak nie aj viac. Hoci ne-
svietilo teplé slniečko, predsa tí ktorí sa krížovej cesty zúčast-
nili zažívali vo svojej duši hlboké city vďačnosti Pánovi, že za 
nich toľko trpel a pre nich zomrel na kríži. 

Pobožnosť krížovej cesty sa začala za súmraku okolo 7,00 
h po skončení bohoslužieb v kostole Notre Dame. Preto aj 
sviece v rukách veriacich boli zapálené od samého začiatku. 
K hlbšiemu prežívaniu jednotlivých zamyslení na zastave-
niach prispelo aj to, že v dôsledku chladného počasia nebol ta-
ký ruch v centrálnej mestskej zóne a ľudia nesedeli na terasách 
reštaurácií. Mesto bolo ľudoprázdne. Keď aj sa stretli hlúčky 
mladých s veriacimi, nenarúšali ich modlitby. Pobožnosť krí-
žovej cesty mala niekoľko zaujímavostí, keď na Mierovom 
námestí veriaci vstúpili z času na čas do kaluže s vodou, tak 
cestou na hrad mali čo robiť, aby sa nešmykli na ľade. Našťas-
tie sa nikomu žiadna újma na zdraví nestala. Záverečnou mod-
litbou sa potom pobožnosť krížovej cesty skončila. 

Farské listy č. 4/2013 
pomocná evidencia 159/1/2013 
 
Zborovou skladbou „Staroslovensky Otčenáš“ Nikolaja 

Rimskeho Korsakova, v podaní Trenčianskeho speváckeho 
zboru za dirigovania zbormajstra PaedDr. Jozefa Vakoša, bol 
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18. apríla 2013 slávnostnou ouvertúrou seminára k 1.150. vý-
ročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko v Kongreso-
vej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Záštitu nad podujatím prevzal 
predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH, ktorý v uvítacom 
príhovore vyslovil želanie, aby 
seminár bol dôstojnou spomien-
kou na vierozvestcov Cyrila a Me-
toda, aby účastníci odchádzali z 
neho obohatení o nové poznatky 
a prebiehal v slávnostnej nálade, 
akú navodil v úvode Trenčiansky zbor. 

Druhým garantom podujatia bol Nitriansky diecézny bis-
kup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, 
PhD., ktorý je profesorom cirkevných de-
jín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave, pripomenul historické 
súvislosti a význam misie solúnskych bra-
tov z hľadiska kristianizácie Slovenska. 

O historických pamiatkach a výtvarnom zobrazení sv. Cyri-
la a Metoda na hornej Nitre hovorila pracovníčka Krajského 
pamiatkového úradu Barbora Matáková. Hlaholiku ako pís-
mo i ako ikonu slova predstavila historička a novinárka Elena 
Šubjaková. „Proglas“ ako veľbáseň považovanú za jednu z 
najkrajších a najdokonalejších básní svetovej literatúry, po-
drobnejšie rozobral Marián Grupač zo Slovenského literár-
neho ústavu Matice slovenskej a literárne diela súvisiace so 
životom a dielom Cyrila a Metoda v kontexte slovenskej ume-
leckej literatúry až po súčasnosť podal tajomník Matice slo-
venskej, spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj. 

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák 
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Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie do života príležitostnej 
medaily sv. Cyrila, Metoda a Gorazda z dielne trenčianskej 
pobočky Slovenskej numizmatickej spoloč-
nosti. Autorom výtvarného návrhu bol plk. 
v.v. Ing. Ján Dibala a autorom umeleckého 
spracovania je Štefan Novotný z Kremnice. 
Atmosféru seminára umocnila výstava diel 
zo sympózia „Misia – výtvarná pocta sv. 
Cyrilovi a Metodovi“, ktorý realizovalo Trenčianske osveto-
vé stredisko. 

www.tsk.sk 19. apríla 2013 
pomocná evidencia 187/1/2013 
 
V dňoch 16. - 17. mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, po prvýkrát uskutoč-
nilo pravidelné in-
formačné stretnutie a 
rokovanie vysoko-
školských kaplánov 
Slovenska, správcov 
univerzitných pasto-
račných centier pô-
sobiacich pri všet-
kých vysokých ško-

lách a univerzitách na Slovensku pod patronátom Žilinského 
diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.  

V prvý deň stretnutia 17. mája 2013  priví-
tal a pozdravil takmer dve desiatky duchov-
ných, pod vedením predsedu Rady Konferen-
cie biskupov Slovenska pre pastoráciu mláde-
že a univerzít,  Žilinského diecézneho biskupa 
biskupa  Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, 
PhD., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 
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doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Rektor vo svojom príhovore 
vyzdvihol a ocenil duchovný  rozmer  symbiózy pastoračného 
centra,  pedagógov a študentov univerzity, ktoré má svoje 
miesto aj v prostredí európskeho vysokoškolského vzdeláva-
nia. Zhodnotil dobrú vzájomnú spoluprácu s  univerzitným 
kaplánom Mgr. Jurajom  Sedláčkom po svojom nástupe do 
funkcie zastupujúceho 
rektora. Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka 
prechádza v súčasnom 
období živým turbu-
lentným obdobím. Je 
snahou vedenia univer-
zity, aby sa táto univer-
zita stala silnou, kon-
kurencie schopnou, aby bola schopná vypĺňať potreby trhu 
práce minimálne v podmienkach Trenčianskeho kraja. Prisľú-
bil, že jeho snahou v budúcnosti bude pokračovať v dobrej 
spolupráci s pastoračným centrom, hlavne vytvárať lepšie 
priestorové podmienky, aby študenti v oveľa väčšom počte 
navštevovali univerzitné pastoračné centrum a mohli tak napĺ-
ňať okrem jeho duchovného poslania mohli rozvíjať aj kultúr-
nospoločenskú časť študentského života.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 296/1/2013 
 
Pri príležitosti Roku viery vyhláseného Svätým Otcom 

Benediktom 16. apoštolským listom „Porta fidei“ z 11. októb-
ra 2011 a spomienky na 1150. výročie príchodu solúnskych 
bratov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu putovali re-
likvie sv. Cyrila tri roky po slovenských obciach a mestách až 
zavítali dňa 5. júna 2013 do Trenčianskeho dekanátu za prí-
tomnosti Jeho excelencie Nitrianskeho diecézneho biskupa 
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Mons. ThDr. Viliam Ju-
dáka, kňazov, reholníčiek 
a početného zástupu veria-
cich farnosti.  

Relikvie sv. Cyrila boli 
v tento deň vystavené pri 
Mórovom stĺpe, odkiaľ ich 
procesia veriacich preniesla 
do Farského kostola Naro-

denia Panny Márie a boli vystavené k ucteniu. Slávnosť po-
kračovala svätou omšou, celebrovanú Nitrianskym diecéznym 
biskupom Mons. Viliamom Judákom, ktorého privítal dekan 
Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík a pozdravil privítal 
primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Na druhý 
deň 6. júna 2013 boli relikvie sv. Cyrila vystavené k ucteniu 
v kostole Notre Dame, v kostole sv. Františka Xaverského 
a sv. Stanislava v Opa-
tovej n/V.  Putovanie re-
likvie sv. Cyrila sa stalo 
pre všetkých Slovákov, 
teda aj Trenčanov veľ-
kou duchovnou hodno-
tou, ktoré nás nabádajú, 
aby sme sa aj my obno-
vili a posilnili vo viere v 
Božiu prítomnosť v našom osobnom živote. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 318/1/2013 
 
Starobylú Skalku pri Trenčíne v týždni od 17. do 23. júna 

2013 opäť obliehali múzy. Počas medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia „Ora Et Ars“ umelcov v teréne inšpiro-
val najmä duch najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. 
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Diela vytvorené v týchto dňoch priamo v areáli Malej a Veľ-
kej Skalky budú sprístupnené o mesiac na vernisáži pred tra-
dičnou celoslovenskou púťou. Stretnutie výtvarníkov a literá-
tov, ktorých spája tvorba v rôznych zákutiach benediktínskeho 
kláštora, získava čoraz väčší kredit. Štatistika hovorí, že uply-
nulých piatich ročníkov sympózia sa zúčastnilo päťdesiat au-
torov zo siedmich štátov. 

Tento rok rozvíjalo odkaz pustovníkov sv. Andreja -
Svorada a Beňadika sedemnásť umelcov. Ako vysvetlil koor-
dinátor výtvarnej sekcie Ing. Jozef Vydrnák, priorita prítom-
nosti umelcov sa kladie na autorov z krajín V4 a podporu 
účastníkov z partnerských miest mesta Trenčína. Medzi po-

zvanými nechýbala 
aj španielska ma-
liarka María Jesús 
Rivero.  
Slávnostnému otvo-
reniu „Ora et Ars“ 
predchádzalo prija-

tie u 
primáto-

ra Mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb- Ryb-
níčka, ktoré bolo hlavným organizáto- rom po-
dujatia. „Pre Trenčanov je Skalka duchovným miestom, ktoré 
aj cez diela účastníkov sympózia vplýva na náš život. Som 
pres-vedčený, že diela, ktoré na tomto mieste vzniknú, budú 
ďalším obohatením kultúry a histórie nielen Trenčína, ale aj 
umenia ako takého,“ povedal primátor mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček. 

Slovenskú výtvarnú školu reprezentovalo sedem maliarov. 
Niektorí z nich sa do zrekonštruovaného opátstva pravidelne 
vracajú. „Ako fanúšik histórie som sa so Skalkou prvýkrát 
stretol ešte na strednej škole cez Maurovu legendu v Kroni-

Mgr. R. Rybníček 
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kách stredovekého Uhorska. Odvtedy ma lokalita fascinovala, 
len som nevedel, kde presne je. Skalka je úžasné miesto, na-
príklad už len na krajinárske sympózium, má však pridanú 
hodnotu v podobe príbehov, ktoré sa tu v minulosti odohrali. 
Po vlaňajšku som znovu vsadil na námet zo spomenutej le-
gendy. Konkrétne ide o triptych s pustovníckym motívom, kde 
centrálny výjav predstavuje večne pracujúci mních, ktorý od-
padol pri rúbaní dreva,“ poznamenal Vladimír Zábel zo Žili-
ny. Doplnil, že všetko na plátne zobrazil olejom, pričom kom-
pozícia zodpovedá barokovej výstavbe obrazu na červenohne-
dom podklade. V roku 2013 bola do štruktúry sympózia pre-
miérovo zaradená hudobno-výtvarná sekcia. Po niekoľkoroč-
nej odmlke sa v pozícii 
jej garanta na Skalke 
opätovne objavil bás-
nik, prozaik, dramatik, 
scenárista a textár Da-
niel Hevier. Čo tvorilo 
prienik umelcovho ta-
lentu a neopakovateľnej 
atmosféry v srdci sak-
rálnej architektúry? „Vidím, že sa tu veľa zmenilo, pribudlo 
množstvo nových vecí a stále sa na niečom pracuje. Mám z 
toho radosť. S priateľom pátrom Vlastimilom Dufkom sme 
zložili duchovné piesne, ktoré budú využité pri rôznych príle-
žitostiach, resp. bohoslužbách,“ priblížil Daniel Hevier. 

Vizuálno-grafický efekt diania na sympóziu každoročne 
prináša katalóg s kultúrno-historickou prílohou „Okno“. Prílo-
ha zachytáva príspevky z vedeckej konferencie, ktorá v ostat-
ných troch ročníkoch sprevádzala program „Ora Et Ars“. Ak-
tuálnemu výročiu príchodu Cyrila a Metoda organizátori ve-
novali minuloročný seminár.  Tento rok si ho pripomenuli v 
grafickom zobrazení. „Cieľom prílohy „Okno“ je otvárať dis-
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kusiu na dejinné súvislosti Skalky. Tento ročník sa tematicky 
venovalo historickým kláštorom. Pozornosť bola zameraná na 
spôsoby záchrany, obnovy a využitie kláštorných objektov, 
ktoré už boli odsúdené na zánik. Pred ich záchranou bola sna-
ha zachytiť aktivity dobrovoľníkov od 19. storočia po súčas-
nosť, ktoré zachránili areál kláštora na 
Skalke od fyzického zničenia a doslovne 
ho vykopali a vyslobodili. Zároveň bola 
snaha ukázať, ako sa zachránili iné klášto-
ry na Slovensku i v zahraničí. Obsah do-
plnili príbehy zabudnutých kláštorov 
a stopy po benediktínoch, ktorí v Tren-
čianskom kraji nepôsobili iba na Skalke,“ dodal zostavovateľ 
kultúrno-historickej prílohy Mgr. Igor Zmeták. 

www.sme.sk 29.06.2013 
pomocná evidencia 417/1/2013 
 
V dňoch 4. a 5. júla 2013 sa uskutočnil 13. ročník cyklis-

tickej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom mla-
dých“, ktorá mala svoj cieľ v Nitre. Pelotón začal svoju púť 
z Nemšovej o 07,00 h a odtiaľ cez Novú Dubnicu – Trenčín – 
Svinnú – Bánovce nad Bebravou – Rybany – Žabokreky nad 
Nitrou do Nadlic. V Nadliciach sa k ním pripojil peletón z 
Prievidze – Novák – Partizánskeho  a potom putovali spoločne 
do cieľa 13. cyklistickej „Cyrilometodskej púte“ v Nitre. Obe 
peletóny monitorovala svojou asistenciou dopravná polícia.  

Návrat cyklistov sa uskutočnil v piatok 5. júla 2013 po tej 
istej trase z odchodom z Nitry o cca 13:30 h. 

www.sme.sk 03.07.2013  
pomocná evidencia 429/1/2013 
 
Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-

liama Judáka dňom 30. júna 2013 ukončil svoju pastoračnú 

Mgr. Igor Zmeták 
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činnosť v trenčianskom dekanáte kaplán Mgr. Jozef Blahovec 
a súčasne bol preložený na faru za kaplána do obce Jacovce 
v okrese Topolčany.  

Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-
liama Judáka dňom 1. júla 2013 bol ustanovený za kaplána 
v Trenčíne novokňaz Lukáš Kutiš. 

Z rozhodnutia Nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Vi-
liama Judáka dňom 1. júla 2013 nastúpil v Trenčianskej far-
nosti na dvojmesačnú diakonskú prax Martin Mičovský. 

Farské listy č.7/2013 
pomocná evidencia 432/1/2013 
 
V Gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne 

sa dňa 6. júla 2013 uskutočnil farský odpust a požehnanie po-
zemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám. 

Na slávnosti sa v sprievode bratislavského eparchu Mons. 
Petra Rusnáka zúčastnil aj biskup Dimitrios Salachas z 

Grécka, ktorý bol v 
dňoch 5. až 7. júla 
2013 hosťom Brati-
slavskej gréckoka-
tolíckej eparchie. 
Dimitrios Salachas, 
apoštolský exarcha 
pre katolíkov by-
zantského obradu v 
Grécku, pricestoval 

na Slovensko pri príležitosti vyvrcholenia osláv 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a v piatok sa zú-
častnil na cyrilometodskej Národnej púti v Nitre. 

V Kaplnke sv. Anny v Trenčíne sa dňa 6. júla 2013 dopo-
ludnia sa konala archijerejská sv. liturgia, ktorej predsedal bra-
tislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Nasledoval sprievod 
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okolo kaplnky s čítaním evanjelií. Potom sa účastníci presunu-
li v sprievode k pozemku, na ktorom sa bude stavať budúci 
nový gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda, pastoračné 
centrum a faru. Pozemok požehnal vladyka Mons. Peter Rus-
nák. 

V súvislosti s 
pripravovanou vý-
stavbou nového 
chrámu v Trenčíne 
farnosť zmenila so 
súhlasom eparchu 
Mons. Petra Rusná-
ka svoje patrocí-
nium, ktorý bol za-
svätený svätým Cy-
rilovi a Metodovi. Stalo sa tak práve v terajšom Jubilejnom 
roku slovanských vierozvestcov, keď si pripomíname 1150. 
výročie ich príchodu na naše územie. 

Informoval o tom hovorca Bratislavskej gréckokatolíckej 
eparchie Stanislav Gábor. 

www.sme.sk 06.07.2013  
pomocná evidencia 439/1/2013 
 

Pustošenie a degradáciu Skalky pri Trenčíne donedávna 
spomaľovalo len torzo nadšencov. V súčasnej dobe sa stalo 
dejiskom najstaršej legendy Uhorského kráľovstva opäť pý-
chou stredného Považia.  

Obnova pamiatky vyniesla do popredia domácich dobro-
voľníkov. Jedným z nich bol i Juraj Dúžek zo Skaly, ktorý v 
bývalom kláštore zistil, čo je skutočná radosť.   

Vo svojich spomienkach uvádza, že ako chlapec chodil na 
Skalku miništrovať počas májových omší. Pravdupovediac, 
voľný čas mi zaberal šport a popri pracovných povinnostiach 
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som na Skalku roky zabúdal. Hoci ako šofér som okolo denne 
prechádzal, zašiel som tam maximálne počas púte.  

Na otázku v akom stave bol vtedy areál kláštora povedal, 
že si pamätá na krásny oltár, organ a sochy. Po druhej svetovej 
vojne bola opravená Malá Skalka a Veľkú Skalku občas upra-
vili len najväčší zanietenci. Staral sa o ňu napríklad hájnik Že-
ravík z Hornej Súče. V päťdesiatych rokoch minulého storočia 
býval v horárni, ktorá stála pri ceste. Na mieste dnešného kríža 
vysadil aj dva smreky.  

S obnovou spustnutého pútnického miesta sa začal zaobe-
rať v období, keď bola naša farnosť vyše štyroch rokov bez 
kňaza a do Skalky chodil administrovať páter Prokop, verbista 
z Kostolnej. Bol to veľký záchranca Skalky, práve on mal za-

čiatkom deväťdesiatych rokov veľkú 
zásluhu na vzniku obnovovacieho pro-
cesu. Za jeho éry sa v spolupráci s pa-
miatkarmi a firmou z Frýdku-Místku 
opravila benediktínska časť. Od stre-
chy, cez okná, zakonzervovali sa múry 
až po vymaľovanie. Avšak najväčší 
zlom nastal po príchode súčasného 
nášho farára Strapka, ktorý nabudil a 
oslovil veriacich.  

V tom období už na Skalke pôsobila 
partia MUDr. Ivana Horvátha. Keď-

že mal v Poľnohospodárskom družstve Vlára v Nemšovej, kde 
pracoval mal k dispozícii ochotných spolupracovníkov, stroje 
a techniku. Kláštor na Skalke bol miestom, kde sa občania 
zvykli vyvážať domáci odpad a prístup bol zarastený žihľa-
vou, na chodníku ležali popadané stromy. Podarilo sa zorgani-
zovať skupinu žien zo Skalky nad Váhom, z ktorých niektoré 
už dnes majú úctyhodných sedemdesiat až osemdesiat rokov, 
ktoré v začiatkoch vykonávali na úpravách Malej i Veľkej 
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Skalky najťažšiu manuálnu robotu. Parkovisko bolo taktiež v 
hroznom stave a pre jeho zriadenie bolo nutné vyrezať dvad-
saťpäť stromov. Postupne bolo upravené nádvorie. Navalenú 
sutinu sme odobrali od múrov, veľké kamene vyviezli a zvy-
šok zeminy sme rozhrnuli.  

Na pomoc som si zavolal kolegov z roboty. Časom sa nám 
podarilo získať na svoju stranu brigádnikov, ktorí sa na Skalke 
skutočne narobili. Nedokážem ich všetkých vymenovať, ale 
chcem im poďakovať za ochotu. Treba si vážiť každého, kto z 
voľného času obetoval deň či dva. Napríklad 17. novembra na 
Skalke tradične sa organizuje akcia, počas ktorej pred zimou 
očistený terén a pohrabe sa lístie. Už asi štrnásť rokov sa 
schádzajú pracovníci Poľnohospodárskeho družstva Vlára, že-
ny aj muži z Horného Srnia, Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového, 
Závady či Skalky nad Váhom a pán farár navarí guláš a bri-
gádnikov pohostí.  

V areáli kláštora je celoročná robota. Okrem rutinnej údrž-
by sa vždy niečo nepredvídané pritrafí. Napríklad, keď niečo 
strhne voda alebo treba opraviť vypadnuté kusy múru. V zime 
zase treba odhádzať sneh od stien v kláštore, aby nenamŕzali.  
     Stále treba mať na mysli komplexnú bezpečnosť o náv-
števníkov, predovšetkým zabezpečiť vchod do jaskyne a chod-
ník do Kaplnky umučenia Pána. Za ostatné roky sa tam vy-
zbieralo množstvo spadnutých kameňov, bolo treba urobiť sie-
ťové zábrany, kým je čas, pretože jeden smrteľný úraz spôso-
bený uvoľnením kameňa sa v areáli Skalky už v minulosti stal.  

Raz sa ma jeden český turista spýtal, že kedy sme to posta-
vili, veď toľké roky jazdil okolo a ničoho si nevšimol. Robota 
je jedna vec, ale výsledok si treba vedieť vychutnať. Skalka 
získala dôstojné miesto aj po duchovnej stránke. Rehoľa be-
nediktínov mala svoje kláštory vždy upravené. Záhony kvetov, 
živé ploty, liečivé rastliny a celková atmosféra akoby pripo-
mínali prípravu na život tam hore. Preto ma teší množstvo 
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návštevníkov. Pravidelne na Veľkú Skalku chodia autobusy 
plné mladých ľudí a pútnikov z celého Slovenska. Skalka je 
sanatórium pre naše duše. Ponúka pestrý sprievodný program 
od jari do jesene. Keď som kedysi súperovmu brankárovi stre-
lil tri góly, bol som celý bez seba, ale až na Skalke som zistil, 
čo je skutočná radosť. Posun badám aj vďaka sympóziu Ora et 
Ars. Som rád, že organizátori a umelci lokalitu takouto formou 
oživili a môžeme sa ňou chváliť doma i vo svete. 

www.sme.sk 02.08.2013  
pomocná evidencia 541/1/2013 

 
V nedeľu dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách 

sa uskutočnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný 
„Mariánsky koncert“. Dobrovoľné vstupné bolo venované 
ďalšiemu rozvoju najstaršieho pútnického miesta na Sloven-
sku na Skalke.   

Skalka pri Trenčíne sa stáva cieľom ciest čoraz širšieho 
množstva ľudí nielen zo Slovenska. Vyhľadávajú ju veriaci, 
umelci i zvedaví návštevníci a všetci chcú zažiť jej neopísa-
teľné čaro. Neinvestičný fond Beňadik sa už niekoľko rokov 
snaží podporovať rozvoj pútnického miesta. Jednou z foriem 
sú benefičné Mariánske koncerty, ktoré organizuje v spolu-
práci s Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Tren-
čín. Prvé dva ročníky Mariánskych koncertov sa konali v sep-
tembri 2011 a 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne. Tento 
rok na Mariánskom koncerte učinkovali „The Gospel Fami-
ly“ s herečkou Idou Rapaičovou za moderovania Zuzany 
Laurinčíkovej. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 625/1/2013 

 
Výstavbu gréckokatolíckeho kostola, ktorá sa mala začať v 

tomto roku 2013, brzdia len rokovania so susedným vlastní-
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kom pozemku. Podľa stavebného úradu v Trenčíne plní gréc-
kokatolícka cirkev lehoty na začatie stavby v predstihu. 

Práce na novom chráme gréckokatolíckej cirkvi v blízkosti 
Gymnázia Ľudovíta Štúra chcela cirkev začať už v mesiaci ok-
tóber tohto roka. Keďže podľa predstaviteľov cirkvi bude sta-
vebné povolenie musieť prejsť verejnou vyhláškou, proces po-
trvá pravdepodobne dlhšie. Rokujú totiž so susedným vlastní-
kom pozemku. 

„Ak by sme sta-
vebné povolenie 
získali do budúce-
ho mesiaca, zač-
neme v októbri. 
Predpokladám 
však, že ho bude-
me mať až v de-
cembri 2013 a v 
tom prípade za-
čneme stavať až na jar,“ povedal gréckokatolícky farár v 
Trenčíne Igor Cingeľ. Podľa Igora Cingeľa „je zámerom cir-
kvi, čím skôr začať stavať a nerobiť žiadne prieťahy. Samotná 
výstavba by mala trvať podľa hlavného inžiniera projektu od 
októbra 2013 do novembra 2015. 

Rýchlosť pri vybavovaní administratívnych úkonov zo stra-
ny cirkvi potvrdil aj stavebný úrad v Trenčíne. „Lehotu 12 me-
siacov, v ktorej mala cirkev požiadať o územné rozhodnutie, 
skrátili takmer na polovicu. Projektová príprava stavby, za-
bezpečenie všetkých vyjadrení dotknutých orgánov, inžinier-
ske činnosti, ktoré predchádzajú žiadosti o územné rozhodnu-
tie – zvládli za necelých sedem mesiacov,“ povedal Mgr. Ján 
Forgáč, prednosta Stavebného úradu Trenčín. 

Ďalšia lehota, ktorú musí gréckokatolícka cirkev splniť, sa 
týka stavebného povolenia. „Do 24 mesiacov od žiadosti o 
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územné rozhodnutie sa investor zaväzuje postupovať takým 
spôsobom, aby v období dvoch rokov získal právoplatné sta-
vebné povolenie a mohol začať stavať,“ dodal Mgr. Ján For-
gáč. Počas tejto lehoty, ktorá plynie od júla tohto roka, gréc-
kokatolícka cirkev plánuje rokovať aj s vlastníkom susedného 
pozemku Vladimírom Dobiášom. „Snažíme sa dohodnúť s 
gréckokatolíckou cirkvou a stavebné zámery v tomto priestore 
usporiadať tak, aby sme si navzájom neprekážali,“ povedal 
Vladimír Dobiaš. 

Na odkúpenie svojich pozemkov vlastník susedných po-
zemkov od cirkvi návrh nedostal. „Možno aj preto, lebo vedia, 
že by som ho nepredal nikomu a za žiadnu cenu, lebo našej 
rodine patrí už skoro sto rokov,“ dodal Vladimír Dobiaš.  
Nový chrám, ktorý by mali postaviť do novembra 2015, bude 
zasvätený svätému Cyrilovi a Metodovi. 

www.sme.sk 20.09.2013  
pomocná evidencia 633/1/2013  

 

Pri príležitosti 100. výročia otvorenia synagógy v Trenčíne 
sa uskutočnilo v synagóge dňa 11. októbra 2013 spomienkové 
stretnutie.  

V úvodnom príhovore vystúpila predsedníčka židovskej 
náboženskej obce v Trenčíne PhDr. Oľga Hodálová, ktorá 
uviedla, že tento objekt patrí k najkrajším a najzaujímavejším 
dielam svojho druhu na Slovensku. Stavba bola postavená 
1913 na mieste bývalej synagógy zhotovenej z dreva.  Nový 
objekt synagógy postavila za 18 mesiacov trenčianska firma 
Fuchs & Niegreis podľa projektu Richarda Scheibnera, rodáka 
z Trenčína. Objekt bol vyzdobený krásnymi byzantskými 
a maursko-orientalnými prvkami. Zrejme aj tento unikátny 
vzhľad synagógu ochránil pred zničením v časoch vojny.  

Vojna a vtedajší režim židovskú komunitu zdecimoval, keď 
počas holokaustu a v koncentračných táboroch bolo zavražde-
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ných cca 1500 Židov. Od roku 1948 začala synagógu využívať 
židovská náboženská obec, ale nie na dlho, lebo v roku 1951 
sa začal objekt využívať na sklad hotových odevov Odevných 
závodov v Trenčíne.  

Až v roku 1974, keď bol zrušený sklad odevov bol až do 
roku 1984 objekt synagógy mestom Trenčín vykonané nevý-
hnutné práce na objekte, z ktorých treba spomenúť výmenu 
zinkovej krytiny strechy za medenú, obnovenie lustra, výmenu 
drevenej podlahy za kamennú, obnovu fasády a opravu poško-
denej statiky budovy objektu.  

Po roku 1989 bol objekt synagógy vrátený v rámci reštitú-
cií do majetku Ústredného zväzu židovských náboženských 
obcí a v súčasnosti sa používa na kultúrne podujatia. Dnes má 
židovská náboženská obec v Trenčíne do 40 členov a pre jej 
náboženskú činnosť je slúži malá modlitebňa v zadnej časti 
objektu synagógy. 

S pozdravnými príhovormi vystúpil predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Na záver oficiálnej časti vystúpil predseda Ústredného zvä-
zu židovských náboženských obcí Igor Rintel, ktorý ocenil vo 
svojom príhovore postoj mesta Trenčín, že kým na mnohých 
miestach boli objekty synagógy zbúrané, tak  umožnilo toto 
v rámci svojich možností zrekonštruovalo objekt synagógy 
v Trenčíne a zachovať tak klenot pre budúce generácie.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 716/1/2013, 729/1/2013  
 
Dňa 2. novembra 2013 sa uskutočnila v kaplnke na tren-

čianskom mestskom cintoríne spomienková svätá omša za 
zomrelých občanov celebrovanou farárom kostola Svätej rodi-
ny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaníkom a po nej vy-
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vrcholila modlitbou za nenarodené deti a zapálením sviečky za 
nenarodené deti. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 806/1/2013 
 
Duchovnú štatistiku Trenčianskej farnosti v roku 2013 bola 

zverejnená v januárovom čísle Farských listov“ 
- sviatok krstu: 

V roku 2013 bolo pokrstených 134 detí, z toho 74 chlapcov 
a 60 dievčat. Pre porovnanie s rokom 2012 bolo pokrste-
ných 149 detí, teda v roku 2013 bolo o 15 detí menej. 

- sviatok manželstva: 
V roku 2013 bolo uzatvorených 86 sobášov, kým v roku 
2012 boli uzatvorených 90 sobášov, teda o 4 sobáše menej. 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 
 V roku 2013 prijalo 119 detí prvé sväté prijímanie. 

V roku 2013 sviatosť birmovania nebola v Trenčíne vyslu-
hovaná. 

- pohreby: 
Do večnosti bolo odprevadených 118 veriacich, z toho 44 
mužov a 74 žien, z ktorých bolo 42 veriacich nezaopatre-
ných a 76 zaopatrených. 
Pomocná evidencia 13/1/2013 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
V príjmovej pohotovostnej ambulancii Oddelenia úrazovej 

chirurgie Fakultnej nemocnice v Trenčíne ošetrili počas silves-
trovskej noci a novoročného rána celkom 30 pacientov. 

Podľa informácií zdravotníckeho personálu, išlo vo väčšine 
prípadov o zranenia, ktoré boli dôsledkom napadnutia, bitiek 
či dopravných nehôd. Veľa pacientov bolo pod vplyvom 
alkoholu, mnohí sa správali agresívne a vulgárne. Zdravotníci 
ošetrovali predovšetkým tržné rany, ale i zlomeniny. Žiadne 
zranenie však nesúviselo s používaním zábavnej pyrotechniky. 

www.sme.sk 01.01.2013  
pomocná evidencia 2/1/2013 
 
Prvým tohtoročným dieťaťom vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne bol Samko Letko, ktorý prišiel na svet o 1,14 h. 
Chlapček sa narodil mamičke z obce Selec a po narodení 
meral 51 centimetrov a jeho hmotnosť bola 3,720 gramov. 

Prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáková, 
ktorá sa narodila až po obede o 15, 47 h a po narodení vážila 
3,960 g a merala 51 cm. 

Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa v prvý deň nového 
roku narodilo deväť detí, z toho šesť chlapcov a tri dievčatká. 

Info Trenčín 01. 02.2013, str. 3 
pomocná evidencia 3/1/2012 
 
Nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľuďom 

v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou od 19,00 do 
07,00 hodiny ráno. Budova sa zamykala o 10 h večer. Ako 
informoval riaditeľ Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. 
Mgr. Ladislav Pavlík, že k dispozícii je samostatná mužská 
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a ženská časť s lôžkami so spoločným stravovacím pries-
torom, televízorom a základným kuchynským vybavením.  

Vo svojej výpovedi doplnil, že súčasťou vybavenia objektu 
nocľahárne sú priestory na osobnú hygienu, automatická 
práčka a je možné bezplatne poskytnúť potrebné oblečenie. 
„Vďaka dobrovoľníkom z Rádu maltézskych rytierov, darcom 

a ostatným   nezištným  
ľuďom majú nocľažníci 
večer k dispozícii teplú 
večeru a čaj zdarma“. 

Ak chce človek v 
nocľahárni prespať, 
musí splniť dve nále-
žitosti a to, že nesmie 
byť pod vplyvom alko-
holu a musí zaplatiť za 

jednu noc 50 centov. V dňoch, keď v nočných hodinách boli 
tuhé mrazy okolo -10 ºC v nocľahárni prespávalo  asi 20 ľudí. 
Väčšina z nich príde sama. Stáva sa dosť často, že do 
nocľahárne privezie premrznutého človeka hliadka mestskej 
polície. 

www.trencin.sk 01.02.2013 
pomocná evidencia 56/1/2013 
 
Zoznam najlepších 

pôrodníc predstavil 
Health Policy Institute a 
portál rodinka.sk dňa               
5. februára 2013. Pre-
kvapujúco prvé miesto 
obsadila Gynekologic-
ko-pôrodnícka klinika 
Fakultnej nemocnice 
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v Trenčíne, druhé miesto obsadila pôrodnica v Čadci a tretie 
Univerzitná nemocnica Bratislava na Antolskej.  

Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne sa na vrchol rebríčka dostala na základe hodnotenia 
kvality, názorov rodičiek a expertov z odboru gynekológia. 
„Ťažko pomenovať, čo bolo zlomom, pre ktorý sme sa tento 
rok umiestnili najlepšie. Neurobili sme žiadnu zásadnú odbor-

nú zmenu, stále sa sna-
žíme robiť kvalitnú me-
dicínu na úrovni doby,“ 
povedal na margo toh-
toročného víťazstva 
prednosta Gynekolo-
gicko-pôrodníckej kli-
niky Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne MUDr. 
Peter Kačšák. Podľa 

neho ich víťazstvo tak vyvracia fámy, že najlepšia starost-
livosť sa poskytuje len v malých súkromných zariadeniach. 
„Štátna nemocnica nemusí byť zlá nemocnica, ako sa to 
niekedy podsúva. Táto nemocnica vďaka tomu, že je veľká, 
má za sebou zázemie ostatných odborov, laboratórií a 
technológií, čo dáva pocit istoty aj nám, pôrodníkom.“  

Za kvalitu treba platiť ….. Aj v Trenčíne sa však platí za 
nadštandardné služby. 
Epidurálka pri pôrode 
stojí 100 eúr, prítomnosť 
otca pri pôrode stojí 21 
eúr, pobyt v nadštan-
dardnej izbe so sprchou 
a s toaletou na 36 eúr za 
noc. Matky sú ochotné 
si za pôrod priplatiť aj 

deti sa rodia v moderných sálach 

nadštardné ubytovanie 
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stovky eúr. V čiastkovom hodnotení na základe posky-
tovaných služieb sa najlepšie umiestnila bratislavská Gyne-
kologicko-pôrodnícka nemocnica Koch. Za vlastného 
pôrodníka sa v miestnom zariadení platí 300 eúr, za apart-
mánovú izbu na šesť dní 1.000 eúr. Poplatok za ďalšie 
nadštandardné služby pri pôrode a šestonedelí matku vyjde na 
1.200 eúr.  

V hodnotení poskytovaných služieb sa najväčšia pozornosť 
venovala príprave na pôrod, vybaveniu pôrodnice, ale aj tomu 
či dané zariadenia umožňujú prítomnosť partnera pri rodičke a 
podporujú tzv. bonding – prikladanie dieťaťa na telo matky 
bezprostredne po pôrode. Práve v prípade bondingu podľa 
psychologičky a spoluautorky projektu MUDr. Hany Celu-
šákovej zaznamenali v prístupe nemocníc veľký posun. „Našli 
sme nemocnice, ktoré to považujú za bežný postup v 
starostlivosti o bábätko,“ povedala Celušáková.  

Viac cisárskych rezov .….. Prieskum HPI však odhalil aj 
niekoľko negatív. Jed-
ným z nich je nárast 
počtu cisárskych rezov. 
Kým Svetová zdravot-
nícka organizácia od-
porúča 15 % cisárskych 
rezov, na Slovensku 
takto rodí takmer jedna 
tretina žien. Podľa 

MUDr. Silvie Hnilicovej to má viacero dôvodov. „Najčas-
tejším dôvodom je strach z pôrodu. Cisársky rez je oveľa 
kratší, často je to pre lekárov praktickejšie,“ povedala s tým, 
že tento trend sa vyskytuje vo všetkých vyspelých krajinách.  

Prieskum preukázal aj to, že podiel cisárskych rezov sa 
veľmi líši. V kežmarskej nemocnici takto napríklad rodí                 
13,6 % žien, v Nových Zámkoch , ale až 53 %.  
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Hospodárske noviny 06.02.2013 
Echo 14.02.2013 
pomocná evidencia  56/1/2013 
 
Pre väčšinu seniorov je optimálne zostať aj napriek 

hendikepom z vyššieho veku doma. Nie všetci sa však 
o svojich blízkych rodičov či prarodičov dokážu postarať 
sami. Využiť môžu dennú, týždennú i celoročnú formu opa-
trovateľskej služby.  

Sociálne služby mesta Trenčín vyšli v ústrety rodinám, keď  
umožňujú poskytovať opatrovateľskú činnosť vo svojom  
zariadení na Piaristickej ulici na troch oddeleniach: 

1) s nepretržitou prevádzkou,  
2) pre denný a týždenný pobyt  
3) a pre celoročný pobyt s opatrovateľskou službou.  
Kým na umiestnenie na oddelení s nepretržitou prevádzkou 

sa čaká v poradovníku, žiadosti o denný alebo týždenný pobyt 
je možné okamžite vyhovieť. 

Oddelenie s nepretržitou prevádzkou zabezpečuje 24 
hodinovú opatrovateľskú starostlivosť starším a invalidným 

občanom, ktorí sú pri 
vykonávaní bežných ži-
votných úkonov odká-
zaní na pomoc iných. 
„Jediným obmedzením 
je, že na tomto oddelení 
nemôžno umiestniť ob-
čanov so psychiatrickou 
diagnózou vyžadujúcou 

zvýšený dohľad,“ povedal riaditeľ Sociálnych služieb mesta 
Mgr. Ladislav Pavlík. Oddelenie má kapacitu 46 miest. Sta-
rostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, opatrovateľky a po-
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mocný personál. Umiestnenie sa robí na základe poradovníka 
a žiadosti sú vybavované priebežne. 

Oddelenie pre denný a týždenný pobyt má kapacitu 14 
lôžok v dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. 
„V dennom režime funguje oddelenie tak, že deti alebo iní 
príbuzní privezú klienta ráno a v ten istý deň v poobedných 
hodinách ho odvezú 
opäť domov,“ vysve-
tlil Mgr. L. Pavlík. 
V týždennom režime 
sa o klienta postarajú 
v zariadení 24 hodín 
denne od pondelka do 
piatku a domov od-
chádza na víkend. 
Ako upozorňuje ria-
diteľ sociálnych slu-
žieb, táto forma opa-
trovateľskej služby je vhodná pre seniorov, ktorí sú do určitej 
miery sebestační. Všetkým klientom, o ktorých sa nemôžu 
postarať ich rodinní príslušníci z dôvodu zamestnanosti alebo 
počas dovolenky, je zabezpečená strava aj základná staros-
tlivosť.  

Súčasťou starostli-
vosti na tomto oddelení 
sú rôzne aktivity, ktoré 
zvyšujú v človeku pocit 
dôstojnosti a hrdosti, dá-
vajú jeho životu zmysel 
a význam. „Okrem bež-
ných činností sa pracov-
níčky oddelenia zameria-
vajú napríklad na vy-
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chádzky po okolí, na spoločenské aktivity – ako sú rozhovory, 
spoločenské hry, počúvanie hudby, besiedky, kde vystupujú 
folklórne a hudobné súbory či deti z materských škôl,“ 
povedal riaditeľ. „Obľúbené sú aj rôzne intelektuálne zame-
rané činnosti, sledovanie prírodopisných a hraných filmov na 
videu, spoločné čítanie kníh a časopisov, lúštenie krížoviek a 
ako výborný prostriedok na udržanie intelektových schopností 
sa na tomto oddelení osvedčuje hra Scrable.“ Najviac os-
vedčenou aktivitou je podľa jeho slov pracovná aktivita 
zameraná na zachovanie, prípadne zlepšenie jemnej a hrubej 
motoriky prstov a rúk. Personál ju prispôsobuje zdravotnému 
a fyzickému stavu klientov. Pri všetkých aktivitách sa drží 
zásady, že druh aktivity a stupeň jej zvládnutia nie je natoľko 
dôležitý, ako radosť a pocit dokonalosti z nej vyplývajúci. 
Hoci toto oddelenie má kapacitu 14 lôžok, priemerne býva 
obsadených len 4 až 6 miest, takže oddelenie dokáže okamžite 
vyhovieť žiadateľom. 

Oddelenie celoročného pobytu s opatrovateľskou službou 
má kapacitu 80 miest. Pobyt sa poskytuje na dobu určitú 
mobilným alebo čiastočne mobilným starším občanom a imo-
bilným občanom odkázaným pri vykonávaní bežných život-

ných úkonov na iných. 
Klienti bývajú v jedno 
a dvojizbových bunkách 
so sociálnym zariade-
ním, pričom každý uží-
va samostatnú izbu. Jej 
vybavenie (nábytok 
a pod.) však Sociálne 
služby mesta neposky-

tujú.  
Sociálne služby mesta Trenčín sú mestskou rozpočtovou 

organizáciou. Opatrovateľskú činnosť poskytujú jednak v za-
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riadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici č. 42, ale aj 
priamo v byte občana formou terénnej opatrovateľskej služby. 

Echo 14.02.2013 
pomocná evidencia 67/1/2013 
 
Prioritou Fakultnej nemocnice v Trenčíne je v tomto roku 

2013 rozšíriť rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na 
výrazné investície však nemá finančné prostriedky. Vedenie 
zariadenia tak ráta len s najnutnejšími rekonštrukciami za 
desiatky tisíc eúr. 

„Najčastejšie sa nemocnica sústredí na rekonštrukcie 
sociálnych a hygienických zariadení pre pacientov a personál 
na jednotlivých oddeleniach. Z dôvodu úspor na energiách sa 
uskutočnia výmeny okien tam, kde je to najviac potrebné,“ 
informoval hovorca nemocnice Eugen Finkei. 

Vďaka navýše-
niu platov lekárov 
a sestier stúpli 
priame náklady ne-
mocnice, dôsled-
kom je napríklad 
menej zdrojov na 
investície do infra-
štruktúry a zdravot-
níckeho vybavenia. 

Prepúšťanie zamestnancov zatiaľ v zdravotníckom zariadení 
nehrozí. 

„Racionalizáciu formou znižovania počtu pracovníkov 
aktuálne nepovažujeme za prioritné riešenie súčasnej situácie 
v našej nemocnici. Opatrenia, ktorých výsledkom by mala byť 
zmena v organizácii jednotlivých pracovísk nemocnice, sú 
záležitosťou viacerých faktorov, ktoré nemocnica nevie ov-
plyvniť ani predvídať. Zlučovanie oddelení a rušenie ne-
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mocničných lôžok je jednou z možností racionalizácie a 
efektivity hospodárenia. Sú tu však aj ďalšie možnosti, na 
ktorých vedenie prednostne pracuje,“ povedal Eugen Finkei. 

Hlavnou úlohou Fakultnej nemocnice Trenčín je posky-
tovanie komplexnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starost-
livosti pre všetkých pacientov Trenčianskeho kraja. V súčas-
nosti má k dispozícii 911 postelí na 18 lôžkových oddeleniach, 
tri pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 
16 príjmových ambulancií, 42 samostatných odborných ambu-
lancií a ďalšie odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou odde-
lení. 

www.sme.sk 27.02.2013  
pomocná evidencia 86/1/2013 
 
Dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôžkovej 
časti pre dlhodobo chorých. Pri tejto príležitosti riaditeľ ne-
mocnice RNDr. Ján Dubovský privítal predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, 
primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, primá-

torov oddelení a os-
tatných pracovní-
kov nemocnice. Vo 
svojom príhovore 
zvýraznil význam-
nú udalosť akou je 
otvorenie nového 
oddelenia vo fakult-

nej nemocnici, ktoré je dôvodom, aby sme sa s touto radosťou 
s vami a podelili sa aj so širokou verejnosťou aj napriek tomu, 
že okolo nás sme svedkami, keď sa niečo ruší, zaniká. Potom 
požiadal o príhovor primárku geriatrického oddelenia MUDr. 
Teréziu Drobnú, aby povedala niečo pekné. Zvýraznila, že 

zľava – Mgr. R. Rybníček, MUDr. T. Drobná, RNDr. J. Dubovský,   MUDr. P. Sedláček 
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všetci sa tešíme z toho, že niečo otvárame. Od prvotnej myš-
lienky o zriadení lôžok pre dlhodobo chorých až po ich 
realizáciu ubehol krátky čas, pár mesiacov. Vyjadrila sa 
radosť, že termín sprístupnenia oddelenia sa dodržal. Nebolo 
to vždy jednoduché a ľahké. Charakter oddelenia dlhodobo 
chorých je trocha iný ako iných akútnych oddelení, lebo tu 
bude ležať pacient dvadsať jedna dní, za ním budú prichádzať 
príbuzní dvadsať jedna dní, preto sme sa snažili novo-
vzniknuté prostredie skultúrniť. Tieto múry budú svedkami 
veľkého utrpenia a mnohého trápenia. Prajem si, aby všetci 
zdravotnícki pracovníci svojím prístupom k pacientom im 
umožnili utrpenie zmierniť. Poďakovala všetkým, ktorí boli 
nápomocní pri realizácii peknej myšlienky v prospech pacien-
tov. O svojich pocitoch z otvorenia nového oddelenia povedal 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH. Zvýraznil, že pred časom zrušením dolie-
čovacieho oddelenia sa skomplikoval, pretože tlak na domovy 
sociálnych služieb sa zväčšil, preto privítal otvorenie odde-
lenia pre dlhodobo chorých, lebo ním sú pacienti lepšie kon-
dične pripravený do domovov sociálnych služieb a nevracajú 
sa skoro na oddelenie. Ako posledný vystúpil primátor Mgr. 
Richard Rybníček, keď povedal, že zriadenie oddelenia dl-
hodobo chorých, ktorá 
sa podarila vo fakul-
tnej nemocnici je výz-
namná udalosť aj pre 
nás, ktorí sme zodpo-
vední za kraj i za mes-
to, lebo ani Trenčín 
neobchádza starnutie. 
Všetky tlaky na 
umiestnenie chorých pociťuje na vlastnej koži, lebo kapacity 
dvoch sociálnych služieb nie sú dostatočné. Osobne privítal 
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tento krok fakultnej nemocnice, lebo zriadenie oddelenia 
podstatne uľahčí situáciu so staršími občanmi v Trenčíne. Na 
záver príhovoru zaželal primárke oddelenia a celému kolek-
tívu veľa síl a hlavne veľké srdce, lebo pracovať v tomto pros-
tredí to ľahké nie je. Držím vám všetkým palce a máte u mňa 
veľkú úctu.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 224/1/2013 
 
V Centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
dňa 23. mája 2013 usku-
točnil už 22. ročník zaují-
mavého a obľúbeného podu-
jatia – „Farbičky – čarbič-
ky“, ktoré otvoril riaditeľ 
Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Vla-
dimír Buzalka spolu s ria-
diteľom DEMY Mgr. Ti-

borom Gavendom. Obidvaja srdečne privítali deti, mládež 
a zamestnancov siedmich zariadení sociálnych služieb 
z celého kraja, ako aj rodičov a priaznivcov centra sociálnych 
služieb a popriali im veľa zážitkov z bohatého celodenného 
programu. Mládež sa potom 
s chuťou pustila do tvorby 
svojich dielok a to vo via-
cerých pripravených stano-
vištiach, aby si ich potom 
sústredila do vlastnoručne 
vyzdobených tašiek a s pý-
chou odniesla so sebou. 

Cieľom tohto podujatia 
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socializačno-integračného charakteru bolo využiť rozmanité 
výtvarné techniky na prípravu rôznych darčekov a drobností, 
pričom deti s pomocou svojich pedagógov a vychovávateľov  
do veľkej miery využívajú nielen svoju zručnosť,  vytrvalosť, 
ale aj fantáziu. 

www.tsk.sk 24.05.2013 
pomocná evidencia 276/1/2013 
 
Tradíciu svätojánskych ohňov oživila v nedeľu 23. júna 

2013 v Trenčíne nezisková organizácia StarDOS, ktorá na 
Štúrovom námestí pripravila kultúrno-spoločenské podujatie 
„Zapáľme svätojánsky oheň pomoci starším“.  

„Svätojánsky oheň, ako oslava letného slnovratu, sily a 
slnka, ako i narodenia sv. Jána Krstiteľa je starodávna tradícia, 
na ktorú chceme nadviazať," povedal Mgr. Branislav Cvacho 
z organizátorskej organizácie, ktorá sa zaoberá najmä posky-
tovaním terénnej opatrovateľskej služby v rodinách na území 
Trenčianskeho kraja. Organizátori chcú podujatie pripravovať 
každý rok. 

Organizácia StarDOS sa rozhodla oceniť ľudí, ktorí pomá-
hajú starým a chorým po prvý raz cenou „Trenčiansky bará-
nok“. Podľa Mgr. Branislava Cvacha je za udelením ceny aj 
viacnásobná symbolika, Lebo „baránok je v erbe mesta 
Trenčín, do ktorého sa dostal v súvislosti s rádom Johanitov 
pôsobiacich v Trenčíne, súčasných Maltézskych rytierov, kto-
rých patrónom je sv. Ján Krstiteľ. Sviatok sv. Jána Krstiteľa si 
pripomíname práve dňa 24. júna, na počesť ktorého sa za-
paľovali svätojánske ohne.“ Svätojánsky oheň sa rozhorel aj 
na záver podujatia, ako symbol novej energie pomoci senio-
rom. 

Počas celého podujatia bol pripravený sprievodný program, 
v ktorom vystúpili umelci rôznych žánrov. Súčasťou akcie 
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bola aj verejná zbierka, ktorej výťažok išiel na kúpu zdra-
votníckych pomôcok pre seniorov zo sociálne slabších rodín. 

www.sme.sk 24.06.2013 
pomocná evidencia 359/1/2013  
 
Od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli 

veľké horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na 
rekordných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že najmä 
starší ľudia ťažko dýchali, mali 
problémy so srdcom. Vo Fa-
kultnej nemocnici Trenčín do 
dňa 20. júna 2013 v tejto súvis-
losti ošetrili 18 ľudí, ktorí mali 
problémy pre vysoké horúčavy. 
Väčšinou išlo o dehydratáciu or-
ganizmu z dôvodu nízkeho 
príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom. 
 „Pri geriatrických pacientoch ide takmer vždy o kombináciu s 
inými závažnými diagnózami, preto lekár nemôže u každého 
pacienta jednoznačne určiť za príčinu kolapsu letné horú-

čavy,“ informoval hovorca 
nemocnice Eugen Finkei. 
Ako prevenciu proti kolap-
som odporučil piť dostatočné 
množstvo tekutín, nezabúdať 
na pokrývku hlavy či vy-
hýbať sa ťažkým jedlám. 

Mestský úrad v Trenčíne 
zatiaľ neplánuje plošnú úpra-

vu pracovného času pre všetkých zamestnancov. „Individuálna 
úprava pracovného času pre zamestnancov, ktorí nepracujú v 
klimatizovaných priestoroch, je možná po vzájomnej dohode s 
vedúcimi útvarov. 
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Trenčania sa budú môcť schladiť na letnom kúpalisku, 
ktoré svoje brány otvorí 29. júna 2013. Kúpalisko by malo byť 
otvorené do 1. septembra 2013. 

www.sme.sk 19.06.2013 
pomocná evidencia 367/1/2013   

 
Z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej repu-

bliky bolo otvorené dňa 1. júla 2013 vo Fakultnej nemocnici 
Trenčín nové „Centrum pre pacientov so sclerosis multiplex“. 
Na Slovensku bolo zriadených doposiaľ jedenásť centier, 
trenčianske je dvanáste v poradí, po dlhom čase prvé novo-
otvorené centrum.  

Pacienti s chorobou sclerosis multiplex už nebudú musieť 
z Trenčína kvôli špecializovanému pracovisku cestovať do 
Trnavy, Nitry, Bratislavy alebo Martina, kde boli najbližšie 
doposiaľ zriadené špecializované pracoviská zamerané na 
starostlivosť o pacientov so sclerosis multiplex. Združenie 
pacientov so sclerosis multiplex „Nádej“ vyjadruje za všet-
kých pacientov obrovské ďakujem, že sa vďaka novému 
centru pacientom významne skvalitní dostupnosť liečby. 

Tieto špecializované centrá sa venujú iba pacientom 
s týmto ochorením, ktorých je na Slovensku približne osem 
tisíc. Sústreďuje sa v nich odborná a lekárska pomoc, vrátane 
poradenstva a osobitnej starostlivosti pri predpisovaní a podá-
vaní niektorých špecifických liekov určených pre pacientov 
s touto chronickou nevyliečiteľnou diagnózou. „Centrum 
sclerosis multiplex“ v Trenčíne vedie neurologička MUDr. 
Andrea Cimprichová. 

Združenie pacientov sclerosis multiplex „Nádej“ vníma 
otvorenie centra v Trenčíne, ako ďalší krok pri skvalitňovaní 
liečby na Slovensku. „Sme veľmi radi, že naši pacienti budú 
mať špecializované stredisko aj v Trenčíne,“ povedala pred-
sedníčka Združenia pacientov so sclerosis multiplex „Nádej“ 
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Jaroslava Valčeková,. „Sclerosis multiplex je ochorenie, kto-
ré znižuje našu mobilitu, takže vytvorenie dostupnejšej sta-
rostlivosti bude pre pacientov určite obrovskou výhodou.“  

Sclerosis multiplex (alebo aj roztrúsená mozgovo-mie-
chová skleróza) je chronické ochorenie nervovej sústavy. Prvé 
príznaky sa objavujú najčastejšie medzi 20.  - 40. rokom. Scle-
rosis multiplex vo svete postihuje približne 2,5 milióna ľudí, 
na Slovensku sa odhaduje na 8 tisíc pacientov. Charakteris-
tickou črtou ochorenia je poškodenie viacerých oblastí ner-
vovej sústavy, ktoré sa môžu prejaviť rôznymi neurologic-
kými symptómami. Neraz sa pacient v prvých rokoch vôbec 
nezdá byť postihnutý roztrúsenou sklerózou, pretože môže 
trpieť nešpecifikovanými bolesťami napríklad hlavy, chrbta, 
brnením častí tela, ťažkosťami pohybu, tikmi, nesústrede-
nosťou, problémami s videním, artikuláciou, emocionálnou 
nestabilitou a podobne. S postupujúcou chorobou a rozširova-
ním ložísk sa zhoršujú aj prejavy, pričom sa striedajú fázy 
relatívneho pokoja s fázami relapsov, teda zhoršeniami príz-
nakov. Celkovo sclerosis multiplex skracuje očakávanú dĺžku 
života v priemere o 7 rokov. Sclerosis multiplex sa nedá vy-
liečiť, ale dá sa liečiť. Cieľom liečby je udržať pacientovi čo 
najvyššiu kvalitu života a oddialiť progresiu ochorenia. Na to 
sa používa zvyčajne kombinácia rehabilitácie a medikamen-
tóznej liečby. Po stanovení diagnózy sú pacienti liečení neuro-
lógmi v centrách sclerosis multiplex, ktoré sa na liečbu tohto 
ochorenia špecializujú. Na Slovensku je už 12 takýchto cen-
tier. 

vlastné poznámka 
pomocná evidencia 421/1/2013  
 

V stredu 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde 
záchrany“ vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. 
Bolo ním dievčatko Veronika (meno mu dali sestričky) s 
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mierami 3130 gramov a 49 
centimetrov a je prvým dieťa-
ťom, ktoré bolo odložené do 
trenčianskeho hniezda od jeho 
vzniku v roku 2010. Dievčatko 
sa má k svetu a o niekoľko týž-
dňov by už mala byť v adop-
tívnej rodine. 

Info Trenčín 05.07.2013 
pomocná evidencia 445/1/2013 
 
Činnosť Fakultnej nemocnici v Trenčíne v súčasnej dobe 

vyhodnocuje externá firma Hartmann – Rico, ktorej cieľom je 
nájsť riešenia, ako využívať operačné sály a znižovať náklady. 

Častokrát je najväčším zdrojom problémov nedostatočné či 
úplne chýbajúce plánovanie chodu aktivít v nemocnici. 
Nemocnice, bohužiaľ, dostatočne nesledujú a nevyhodnocujú 

údaje o poskytova-
nej starostlivosti. 
To by im však po-
mohlo pomerne 
presne odhadnúť 
počet výkonov 
vrátane nepredpo-
kladaných výky-
vov a dosiahnuť 

efektívnejšie využitie operačných sálov, vysvetlil Tomáš Groh 
z externej firmy Hartmann – Rico. 

Podľa jeho slov manažment v nemocniciach zvyčajne 
nepočíta s personálnymi či materiálnymi rezervami. Z týchto 
príčin sa potom navyšujú náklady na prípravu operácií, takisto 
vznikajú nadčasy, čo znamená zvýšenie personálnych nákla-
dov. Ďalším zdrojom komplikácií sú určité prežitky spojené s 
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hierarchiou lekárov. Patrí sem napríklad i celodenné zabratie 
sály, kde však daný lekár vykoná napríklad iba tri zákroky. 
Toto všetko komplexne rieši optimalizácia založená na pro-
cesných analýzach riešení, teda, ako jednotlivé činnosti fun-
gujú, aká je vyťaženosť operačných sálov a potreba pracov-
níkov nemocnice. Procesné riadenie je bežné vo svete biznisu, 
ale v zdravotníckych zariadeniach je pomerne vzácne. Služby 
spoločnosti umožňujú nájsť zdroje strát v nemocnici a nájsť 
najvhodnejšie riešenia, ktoré by minimalizovali takéto straty. 
Zároveň sa sleduje cieľ, aby sa zvýšila výkonnosť aj na úrovni 
organizačnej štruktúry, systému riadenia operačných sálov, 
laboratórií či ľudských zdrojov. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne pristúpila k takémuto audi-
tu najmä z dôvodu, že v nemocnici sú rezervy v účelnom 
využívaní operačných sálov. Nemocnica za takýto audit zapla-
tí menej ako 10.000 eúr a očakáva zlepšenie využívania fi-
nancií i zefektívňovanie realizovaných operačných výkonov. 
Výsledky au-
ditu by mali 
byť známe 
koncom au-
gusta tohto 
roku. Termín 
uvedenia jed-
notlivých od-
porúčaní z auditu do praxe bude závisieť najmä od ich cha-
rakteru a náročnosti zavedenia. 

Podľa slov Antona Szalaya, predsedu Slovenského odbo-
rového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, sú audity v 
zdravotníckych zariadeniach vítaným riešením. Každá firma 
hľadá riešenia. Zdravotníctvo je, ale špecifické. Ide o to, aby 
sa financie na liečbu vynakladali efektívne, určite sa to dá aj 
pri práci s ľuďmi. Často pritom podľa neho dochádza k nad-
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časovým prácam, nočným prácam. „Odborový zväz sa snaží o 
prepojenie rodinného a pracovného života, aby lekári netrávili 
zbytočne veľa času na pracovisku. Riešenia majú pomôcť aj 
tomu, aby sa zabránilo duplicitným výkonom či zbytočným 
vyšetreniam. Podľa jeho slov sú takéto problémy vo všetkých 
nemocniciach na Slovensku. Zdravotníctvo je dlhodobo v 
kríze a takéto zmeny by uvítali nielen fakultné nemocnice, ale 
aj ostatné. 

www.sme.sk 16.07.2013  
pomocná evidencia 477/1/2013 

Návštevníci trenčianskeho hudobného festivalu „Bažant 
Pohoda“ darovali v charitatívnej „Dobrej kaviarni“ 21.240 eúr. 
Jej návštevou podporili desať projektov slovenských nezisko-
vých organizácií, ktoré cez portál Dobrakrajina.sk menia Slo-
vensko k lepšiemu. Informovala PR manažérka „Nadácie 
Pontis“ Petra Nagyová. 

Barmani „Nadácie Pontis“ a ďalších deviatich neziskových 
organizácií rozdali počas troch dní 7.560 káv a 1.200 pohárov 
bazovej limonády. Veľký záujem bol aj o kapučína, ľadové 
kávy a čokoládové croissanty. „Nadácia Pontis“ už štvrtýkrát 
prišla na festival „Bažant Pohoda“ s charitatívnou kaviarňou, 
ktorej výťažok každoročne putuje na vybrané projekty nezis-
kových organizácií na Dobrakrajina.sk. Tento rok sa vyzbie-
rané peniaze vo výške 21.240 eúr rozdali medzi desať nezis-
kových organizácií,“ uviedla Petra Nagyová. 

Návštevníci festivalu okrem portálu Dobrakrajina.sk pod-
porili: 
- Organizáciu Depaul Slovensko. ktorá prevádzkuje nocľa-

hárne a útulok pre ľudí bez domova v Bratislave. Za jedno 
darované euro v nej dokážu zabezpečiť raňajky pre ľudí v 
núdzi a dôstojné prenocovanie v nocľahárni; 
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- Peniaze poputujú aj pre Stanicu Žilina - Záriečie na vznik 
návštevníckeho centra pri budúcej kunsthalle, ktorá vznik-
ne premenou Novej synagógy v meste;  

- „Liga za ľudské práva“ zabezpečí cudzincom a utečencom 
výučbu slovenčiny a rekvalifikačné kurzy, aby na Sloven-
sku mohli viesť plnohodnotný život; 

- Projekt „House koncerty“, ktoré na Slovensku organizuje 
známy violončelista Jozef Lupták. Snahou združenia Kor-
vengencie je oživovať koncertný a komunitný život na Slo-
vensku a viesť miestnych ľudí k umeniu; 

- „Nadácii Provida“, ktorá sa venuje nepočujúcim deťom. Na 
Slovensku ich je okolo 50.000 a chýba tu moderný slovník 
posunkov. Stačil by pritom portál, ktorý by posunky vys-
vetľoval v krátkych videách.  

- Projekt autistického centra Andreas, ktoré sa venuje deťom 
postihnutým autizmom; 

- Združeniu na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými 
deťmi „Nezábudka“ zo Senca zasa bude môcť rozvíjať u 
detí v spolupráci so špeciálnymi pedagógom a umelcami 
ich pohybové a komunikačné zručnosti; 

- Podpora Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu 
združeniu v čistení brehov a koryta rieky Žitava od odpad-
kov a nečistôt, ktoré sa už roky stará spolu s dobrovoľníkmi 
o zveľadenie Dunajských lúh a Ostrovných lúčok. 
www.sme.sk 15.07.2013  
pomocná evidencia 478/1/2013 

 
Mesto Trenčín spravuje dve zariadenia opatrovateľskej služ-

by. V prvom na Piaristickej ulici je umiestnených spolu 137 
klientov, v zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici 74 
klientov. Obe zariadenia patria Mestu Trenčín a bývanie v 
nich nie je na pomery dôchodcov práve lacné, lebo mesačne 
zaplatia okolo 300 eúr. Konkrétna suma sa líši podľa výmeru 
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užívanej obytnej plochy. „Je to dosť veľký obnos a z dôchod-
ku mi zostane asi 50 eúr, lebo takmer toľko musím dať každý 
mesiac na lieky,“ povedala klientka jedného zo zariadení, 
ktorá nechcela zverejniť meno.  

Poplatok od dôchodcov však nestačí, preto štát dotuje pobyt 
každého klienta sumou 320 eúr a na prevádzku zariadenia 
prispieva aj Mesto Trenčín. Každému klientovi totiž musí po 
zaplatení poplatku zostať aspoň 20 % z dôchodku. Ak mu to 
nevychádza, musia mu na pobyt prispieť jeho príbuzní. V 
súčasnosti je v poradovníku zapísaných 12 žiadateľov o 
umiestnenie.  

V určených hodinách v zariadeniach ordinuje lekárka a 
zabezpečená je nepretržitá zdravotná služba. V súčasnosti sa v 
zariadeniach prerábajú kúpeľne, upravujú bezbariérový vstup 
pre vozičkárov, stavajú drevené altánky pred budovou. Klienti 
majú k dispozícii opatrovateľskú službu, päťkrát denne sa im 
podáva strava, zabezpečuje sa im pranie, žehlenie a najnovšie 
aj bezplatné pripojenie na internet.  

„Málokto si uvedomuje, že dnešní sedemdesiatnici sa na 
sklonku svojej pracovnej kariéry stretli s prácou s počítačom v 
zamestnaniach. Mnohí z klientov sú počítačovo gramotní. 
Preto sme im chceli umožniť využívať počítače na e-mailo-
vanie, skypovanie, ale aj na získavanie užitočných infor-
mácií,“ povedal riaditeľ Sociálnych služieb v Trenčíne Mgr. 
Ladislav Pavlík,.  

Mnohí dôchodcovia majú deti a vnúčatá v zahraničí. Priamo 
v domove dôchodcov môžu byť s nimi v kontakte cez Skype a 
debatovať formou videohovorov. Zatiaľ Wi-Fi využívajú iba 
tí, čo majú vlastné počítače, ale o pár dní by už mali mať 
prístup k internetu všetci klienti, lebo v klubovniach vzniknú 
počítačové kútiky.  

MUDr. Milan Zrubec, 76-ročný posudkový lekár na dô-
chodku, ktorý býva v zariadení na Piaristickej ulici od minu-
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lého roka. On je vlastne iniciátorom myšlienky, aby sa tu 
zaviedlo bezplatné pripojenie na internet. V práci ešte počítač 
nezažil, ale domov si ho kúpil, len čo sa objavil na našom trhu. 
Teraz je odkázaný na vozík a internet je jeho hlavným spoje-
ním so svetom. Sám to komentuje tak, že má rodinu v Koši-
ciach a Bratislave ďalších príbuzných v Mníchove a vo Viedni 
a skypujeme spolu. 

monitoring tlače 14.08.2013 
pomocná evidencia 562/1/2013 

 
Činnosť pôrodnice v Ilave skončila dňom 31. augusta 2013. 

Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom majú šancu porodiť svoje 
deti vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, alebo v pôrodnici v 
Považskej Bystrici. Proti je výberu je však nevýhodou väčšia 
vzdialenosť. Fakultná nemocnica v Trenčíne už prijala opa-
trenia, aby nápor rodičiek zvládla. 

Od 1. septembra 2013 sa stala pôrodnica v Ilave minu-
losťou. Nemocnica v Ilave podľa slov jej riaditeľa Ing. Juraja 
Beďatša prejde v najbližšom období množstvom zmien. 
Okrem pôrodnice sa ruší i lôžková časť gynekologického 
oddelenia. Nemocnica sa bude orientovať na poskytovanie 
jednodňovej, ambulantnej zdravotnej starostlivosti a na pos-
kytovanie následnej zdravotnej starostlivosti. 

Ženy, ktorých sa zmeny najviac dotknú, majú určité obavy 
z navrhovaného riešenia kompetentných. Obávajú sa kapacity 
lôžok, lebo tie, ktoré v minulosti v Trenčíne rodili tvrdia, že 
tam bol problém  s voľnými lôžkami. Niektoré ženy komen-
tovali vzniknutú situáciu so značnou dávkou humoru, keď 
vtipne poznamenali, že do pôrodnice si v dnešnej dobe treba 
vziať už naozaj všetko, napríklad tak nejakú nafukovačku či 
karimatku pribaliť k ostatným veciam. 

Pôrodnica v Ilave prijala novú stratégiu, podmienená demo-
grafickými dôvodmi. Jedným z kľúčových dôvodov orientácie 
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na poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti je v 
globále celoslovensky výrazný pokles obyvateľov predpro-
duktívneho veku (deti a dorast) a zvyšovanie podielu oby-
vateľov produktívneho (ekonomicky aktívne obyvateľstvo) 

a poproduktívneho (dô-
chodcovia) veku, objas-
nil riaditeľ Nemocnice 
v Ilave Ing. Juraj Beďatš. 

Podľa prognostík po-
kles pôrodnosti má po-
kračovať naďalej. Podľa 
primára Gynekologicko-
pôrodníckej kliniky Fa-

kultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Petra Kaščáka, kraj-
ského odborníka na gynekológiu a pôrodníctvo v Trenčian-
skom kraji, pripadá  počet pôrodov na jednu pôrodnicu na 
Slovensku v rámci Európy k najnižším. Európski odborníci 
odporúčajú znížiť počet pôrodníc. Zároveň primár MUDr. 
Peter Kaščák poukazuje aj na fakt, že podmienky na pre-
vádzku pôrodných sálov sa  neustále sprísňujú. „Racionálne 
zníženie počtu pôrodníc pri ich dobrej dostupnosti a potreb-
nom vybavení pracovísk preto nezníži dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti, ale naopak, zvýši šancu na kvalitnú starost-
livosť,“ zvýraznil primár MUDR. Peter Kaščák. 

Podľa hovorcu nemocnice Eugena Finkeia, prišlo na svet 
v  roku 2012 v trenčianskej pôrodnici 1595 detí. V roku 2013 
až doteraz prišlo na svet takmer 1200 novorodencov, čo je 
medziročný nárast do 30 %. Na otázku či sa mamičky majú 
obávať zníženej starostlivosti, vysvetlil, že „keďže Fakultná 
nemocnica v Trenčíne je koncovou nemocnicou, tak tá je  
pripravená prijať všetky budúce mamičky, ktoré sa rozhodnú 
priviesť na svet svoje dieťatko v trenčianskej nemocnici. 
Nemocnica takisto prijala viacero opatrení, aby nápor rodičiek 
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zvládla, z ktorých možno spomenúť, že izby pre pacientky 
rekonštruujú, zvýšil sa i počet pôrodných boxov z troch na 
štyri a posilnila sa gynekologicko-pôrodnícka kliniku vo 
fakultnej nemocnici  prijatím piatich nových lekárov a dvomi 
pôrodnými asistentkami“ 

www.sme.sk 26.08.2013 
pomocná evidencia 590/1/2013 
 
Práca leteckých záchranárov vzbudzuje rešpekt a za pos-

ledné týždne i obavy či bude dostupná, vrtuľníky zasahujú v 
náročných terénoch a zachraňujú životy. Avšak nepredĺžením 
licencie záchranárom v Trenčíne Ministerstvom zdravotníctva 
Slovenskej republiky dostali „neplánovaný oddych“, ale v ča-
se od 16. do 27. septembra 2013 záchranári licenciu dostali a 
momentálne znovu zasahujú. 

Problémy s licenciou vyvolali obavy či bude záchranný 
systém dostatočne fungovať. Rezort zdravotníctva však vy-
zýval, aby zbytočne nevznikala panika, pretože ostatné 
vrtuľníky leteckej záchrany majú licenciu na všetky body v 
rámci Slovenska. Každý bod totiž dostáva licenciu pre celé 
územie Slovenska. Takže, ak dôjde k situácii, ktorá si vyžiada 
zásah rýchlej zdravotnej služby, operačné stredisko vyšle buď 
najbližšiu sanitku, alebo vrtuľník. O pacientov je v každom 
prípade a na každom území Slovenska postarané. 

Aká je náročnosť prá-
ce záchranárov, čo všet-
ko riešia, zhodnotila ho-
vorkyňa Vrtuľníkovej 
záchrannej služby Zuza-
na Turočeková, že po-
čas všetkých zásahov je 
potrebné dbať na bez-
pečnosť posádky, pa-
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cienta a ostatných účastníkov zásahu. V tom je práca letec-
kých záchranárov veľmi náročná. Podľa jej slov musia po-
sádky prejsť školeniami na techniku špeciálnej záchrannej 
činnosti. Patrí sem najmä vysadenie lekára alebo záchranára 
do terénu, kde nie je možné pristáť. Lekár je v tejto situácii 
vysadený k pacientovi pomocou lana. Po ošetrení pacienta na 
mieste je následne lekár spolu s pacientom opäť lanom eva-
kuovaný z terénu. Počas medzipristátia na najbližšom vhod-
nom mieste naloží posádka pacienta na palubu vrtuľníka a letí 
s ním do nemocnice. Vrtuľníky zasahujú najmä vtedy, keď je 
poskytnutie iného typu záchrany takmer nemožné, prípadne je 
potrebný rýchly a šetrný transport pacienta. Vrtuľníky lietajú 
často do ťažko prístupných terénov a odľahlých lokalít, kam 
by sa sanitka nedostala, prípadne by zasiahla veľmi neskoro. 
Často ide o úrazy lesných pracovníkov pri práci v lese, úrazy 
počas outdoorových aktivít, športu, ale aj pri dopravných ne-
hodách. Vrtuľníky poskytujú aj prevozy pacientov do kardio-
centier a popáleninových centier. 

Zásahy záchranárov sa delia do dvoch typov zásahov. Pri-
márne zásahy sú v prípadoch, keď vrtuľník letí k pacientovi 
priamo do terénu. Sekundárne zásahy sa vyznačujú medzi ne-
mocničnými prevozmi pacientov, zväčša ide o hospitalizo-
vaného pacienta, ktorý potrebuje rýchly a šetrný transport na 
ďalšie odborné pracovisko. 

Počas minulého roku 2012 zasahovala Vrtuľníková zá-
chranná služba v Trenčíne v rámci primárnych prípadov 58-
krát a sekundárnych zasahovalo 133-krát. 

Letecká záchrana v Trenčíne vznikla v roku 1992. Pri jej 
začiatkoch stál aj trenčiansky lekár MUDr. Daniel Kraus, pri-
már oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne. „Spočiatku sme lietali s vojenskými 
vrtuľníkmi a nepristávali sme v areáli nemocnice, lebo neboli 
vytvorené podmienky na pristávanie,“ objasnil MUDr. Daniel 



565 
 

Kraus. Neskôr bolo treba vyrúbať topole v nemocnici, aby sa 
dalo pristávať v jeho areáli. Proti týmto úpravám boli 
ochranári. Problémy boli aj s personálom, pretože nie všetci, 
čo boli aj v pozemnej záchrannej službe, chceli lietať, doplnil 
primár MUDr. Daniel Kraus, ktorý bol súčasťou leteckej 
záchrannej služby viac rokov. 

www.sme.sk 24.09.2013  
pomocná evidencia 655/1/2013 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne pripravila pre pacientky 

dňa 16. septembra 2013 seminár o karcinóme prsníka, ku 
ktorému úvodné slovo predniesla spisovateľka Eva Baci-
gálová. Sama o chorobe povedala, že karcinóm prsníka je 
ochorenie, ktoré prevráti život hore nohami, ale zo skúsenosti 
vie, že sa s ňou dá žiť.  

Cieľom seminára bolo zo strany odborníkov odpovedať na 
otázky žien, na ktoré často odpovede nedostávajú. 

Trenčianske noviny 16.09.2013 
pomocná evidencia 645/1/2013, 703/1/2013 
 
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa narodili trojčatá. Tri 

dievčatká Amélia, Anabela a Adriana, porodila ich mamička 
z Prievidze dňa 18. septembra 2013. Podľa hovorcu nemoc-
nice Eugena Finkeia sa trojičky naposledy narodili v tren-
čianskej nemocnici v minulom roku 2012. 

Z troch narodených detí dve dievčatká boli v poriadku, 
jedno bolo šesť dní v inkubátore, lebo sa narodilo sa maličké. 
Mamička dievčatká porodila predčasne v 35. týždni teho-
tenstva. Momentálne sú už všetky tri dievčatká Amélia, 
Adriana a Anabela spolu s mamičkou na nemocničnej izbe. 
Zatiaľ je všetko v poriadku, dievčatká sú zdravé, rastú, ma-
mička ich kojí. Kým trojčatá sú vo fakultnej nemocnici rari-
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tou, dvojčatá nie sú takou vzácnosťou. V minulom roku 2012 
sa ich narodilo 18. 

Tridsaťročná mamička Alexandra Fiľová rodila prvýkrát. 
Pochvaľovala si starostlivosť kolektívu Gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky Fakultnej nemocnici Trenčín vedeného pred-
nostom MUDr. Petrom Kaščákom. Prvá informácia, že čaká 
trojčatá bola pre ňu šokom. Plakala som dva dni, ale veľmi mi 
pomohli kolegyne, ktoré mi navodili takú pozitívnu atmosféru 
a teraz sa tešíme. Amélia je celý ocko vegeťák, veľmi sa zatiaľ 
neprejavuje, ale veľmi pekne papá. Adrianka je vlasatejšia, tá 
si vie pokričať. Anabelka bola v inkubátore, tá je taký malý 
šinter, doplnila šťastná mamička. 

www.sme.sk 30.09.2013  
pomocná evidencia 686/1/2013 
 
Zmeny v Nemocnici s poliklinikou v Ilave naštartovali via-

cero zmien v rámci poskytovania zdravotníckych služieb. 
Detskú pohotovosť dňa 1. októbra 2013 presťahovali do no-
vých priestorov Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Zároveň sa 
zmenil aj poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci pre deti 
a dorast, keď z neštátneho poskytovateľa, ktorým bola Lekár-
ska služba prvej pomoci pre deti a dorast v regióne Trenčín,  
sa stala Fakultná nemocnica Trenčín. Dôvodom zmeny boli 
problémy s poskytovaním služby v pôvodných priestoroch. 
Trenčiansky samosprávny kraj tak umožnil zmenami centra-
lizovať a zlepšiť poskytovanie Lekárskej služby prvej pomoci 
pre deti a dorast. 

Od 1. októbra 2013 bola Ambulancia lekárskej služby prvej 
pomoci pre deti a dorast presťahovaná do priestorov Fakultnej 
nemocnice Trenčín. Službu prvej pomoci bude poskytovať 
Klinika pediatrie a neonatológie v príjmovej ambulancii kli-
niky, ktorá sa nachádza na prízemí pediatrického pavilónu. Na 
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samotnom poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci pre deti 
a dorast sa budú podieľať aj neštátni lekári. 

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast bude 
ordinovať v pracovných dňoch od 15:30 do 7:00 h, cez 
víkendy a sviatky pracuje detská pohotovosť od 07:00 do 
07:00 h. Ambulancia na Legionárskej ulici bude naďalej pos-
kytovať lekársku starostlivosť prvej pomoci pre dospelých, 

Hlavným dôvodom zmeny miesta detskej pohotovosti do 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne bolo ukončenie jej činnosti v 
priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Ilave pred mesiacom a 
snaha centralizovať poskytovanie lekárskej služby prvej 
pomoci pre deti a dorast v takom zdravotníckom zariadení, 
v ktorej by bola zabezpečená komplexnosť zdravotnej starost-
livosti, kvalita služieb a bezpečnosť pre pacienta. 

Pod komplexnosťou služieb sa rozumie, že aby tí ľudia, 
ktorí docestujú zo vzdialenejších obcí, chceme aby bola pod 
jednou strechou zabezpečená kompletná zdravotná starost-
livosť, aby ich lekár nemusel posielať na röntgen, alebo na iné 
vyšetrenie do nemocnice. Tí, čo nepoznajú Trenčín s tým by 
mali problémy. Trenčiansky samosprávny kraj chce týmto 
krokom skvalitnilo služby, aby bolo pod jednou strechou 
všetko, pohotovosť aj celé diagnostické zázemie. 

Na otázku či Trenčiansky samosprávny kraj plánuje dať 
pod jednu strechu aj pohotovosť pre dospelých, bolo odpo-
vedané, že kraj zatiaľ také aktivity nevyvíja, ale ani nevy-
lučuje. No momentálne je problém v inom, že v prípade det-
skej pohotovosti existuje vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 
pediatria, čiže garancia služby, ošetrenia môže byť poskytnutá. 
No v prípade nutnosti poskytnutia pohotovosti dospelým, by 
to mohol byť problém, lebo všeobecný lekár v nemocnici nie 
je. 

www.sme.sk 02.10.2013 
pomocná evidencia 695/1/2013 
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Akcia „Deň bielej palice“ uskutočnená 15. októbra 2013 
bola zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevi-
diacim chodcom používajúcim bielu palicu. Najohľaduplnejší 
voči nevidiacim boli vodiči v Trenčianskom samosprávnom 
kraji. Vyplýva to z informácií Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, ktorá vyhodnotila dopravno-výchovnú akciu na 
priechodoch pre chodcov „Deň bielej palice“.  

Akcia bola zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti 
voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu. Usku-
točnila sa v 43 mestách na 56 priechodoch pre chodcov. Na 
priechodoch vo vybranom dvojhodinovom intervale nezas-
tavilo nevidiacim chodcom na celom Slovensku 22,44 % au-
tomobilov. V minulom roku 2012 to bolo 29,08 %. Štatistika 
uvádza, že najmenej zodpovední vodiči boli v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, kde nevidiacim nezastavilo 44,56 % 
vodičov. Najzodpovednejšími boli v Trenčianskom samo-
správnom kraji, kde nevidiacich ignorovalo 9,71 % vodičov.  

Najväčšou ohľaduplnosťou voči nevidiacim možno po-
chváliť vodičov v okrese Myjava, kde pred priechodom pre 
chodcov zastavilo všetkých 60 sledovaných automobilov. 
Najmenej ohľaduplní boli v Trenčianskom samosprávnom 
kraji vodiči v okrese Trenčín, kde zo 64 vozidiel nevidiacim 
nezastavilo pred priechodom pre chodcov 17 vodičov.  

Deň „Bielej palice“ bola dopravno-výchovná akcia, ktorú 
každoročne pripravila Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska spolu s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej 
republiky. Akcia bola zameraná na výchovu vodičov k ohľa-
duplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu.  

www.teraz.sk 21.10.2013 
pomocná evidencia 763/1/2013 
 
Dom sociálnych služieb na Lavičkovej ulici v Trenčíne 

prechádza v mesiaci november 2013 rekonštrukciou prvého 
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poschodia, ktorou sa starostlivosť o imobilných dôchodcov 
vylepší zriadením špeciálnej ošetrovne, umyvárne, novej in-
špekčnej miestnosti pre zdravotné sestry, špeciálnej kúpeľne. 
Nezabudlo sa ani na rekonštrukciu sociálneho zariadenia. 
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia zabezpečilo Mesto 
Trenčín. Prestavba by sa mala dokončiť do konca budúceho 
mesiaca.   

„Našich klientov nechceme premiestňovať do iných zaria-
dení v kraji, kde sú vytvorené podmienky pre ich diagnózy, 
ale chceme, aby vytváraním priaznivých podmienok sa cítili 
spokojnejšie v tom zariadení.“ povedal riaditeľ Sociálnych 
služieb mesta Trenčín Mgr. Ladislav Pavlík. 

Zaujímavé je financovanie rekonštrukcie. Je hradené z 
rôznych zdrojov. Dotáciu poskytol štát, Mesto Trenčín svojím 
rozpočtom a podieľali sa klienti svojimi platbami vo výške 
približne 22 tisíc eúr, povedal Mgr. Ladislav Pavlík.  

Novinkou v tomto zariadení pre seniorov je už teraz 
aktuálne zabezpečenie celodennej zdravotnej starostlivosti.  
„Starší ľudia majú už svoj vek a tým viacej chorôb, takže oni 
potrebujú túto starostlivosť. Máme tu klientov v priemere nad 
80 rokov, takže musíme týchto seniorov denne pozorovať 
postarať sa o nich,“ povedala opatrovateľka Elena Čipková.  
Niektorí predovšetkým imobilní seniori sa budú postupne 
presúvaní na prvé poschodie, kde im bude poskytnutá lepšia 
opatera. „Z celkových 84 klientov tohto zariadenia máme 
vytypovaných asi dvanásť klientov, ktorí by okamžite potre-
bovali intenzívnu celodennú opateru, ktorú im chceme zabez-
pečiť. Klientom pribudli špeciálne elektronické zariadenia, 
ktorými si seniori privolajú pomoc,“ povedal Mgr. Ladislav 
Pavlík.  

Trenčianske noviny 04.11.2013 
pomocná evidencia 815/1/2013 
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V predvianočnom čase je potreba spolupatričnosti väčšia 
ako po zvyšok roka. Mnohí sa snažia pomáhať, na Základnej 
škole v Opatovej na Potočnej ulici prispeli svojou  Mikuláš-
skou kvapkou rodičia, pedagógovia i miestny pán farár. 

Viac ako štyridsať  ľudí z obce 
tak darovalo svoju krv v pries-
toroch základnej školy. Pra-
covníci Národnej transfúznej 
služby sem zavítali už po štvr-
týkrát a zorganizovali mobilný 
odber krvi. Zo 48 ochotných 
dobrovoľníkov nakoniec da-

rovalo vzácnu tekutinu 40 ľudí.  
 Svojich rodičov, starých rodičov, tety a ujov žiaci 

sprevádzali pri samotnom odbere a držali ich za ruky. Mnohí 
zo žiakov dokonca nabrali odvahu  a dali si zistiť svoju krvnú 
skupinu. 

www.sme.sk 17.12.2013 
pomocná evidencia 1040/1/2013 
 
Štedrý večer priniesol do všetkých domácností sviatočný 

pokoj, pohodu, ale i radosť z prekvapení pod stromčekom. 
Prekvapenie prišlo aj do rodiny Nagyovej pre malú Sabrinku, 
ktorá sa tešila z darčeka už deň pred Štedrým dňom, keď 
dostala trojkolesný bicykel od 
človeka, ktorého nikdy pred-
tým nestretla. 

Sabrinka je deväťročné 
dievčatko, ktoré býva s rodič-
mi a bratom v bezbariérovom 
byte na sídlisku Trenčín - Juh. 
Má zdravotný hendikep  ob-
medzenej pohyblivosti, ktorý 
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sa jej darí postupne odstraňovať. Dnes už napríklad stojí po 
piatich mesiacoch na vlastných nohách a špeciálny bicykel, 
ktorý dostala, jej napomôže zlepšeniu pohyblivosti.  

Peter Kucharčík je človek, ktorý v mene spoločnosti 
„Wtorpol“ bezplatne zabezpečuje po celý rok zber šatstva 
z presne označených kontajnerov, ktorých je v Trenčíne roz- 

miestnených zatiaľ dvadsať, vrá- 
tane jedného v Zbernom dvore na 
Zlatovskej ulici. Spoločnosť sa 
stala darcom bicykla pre Sabrin-
ku. Naša spoločnosť robí pravi-
delne takéto charitatívne aktivity. 
A keďže s Mestom Trenčín máme 
výbornú komunikáciu i spolu-
prácu, rozhodli sme sa i pre ďalší 
dar a to zafinancovať kamerový 
systém pre nedávno vykradnutú 
Materskú školu na Stromovej ulici 
v Trenčíne.  

Spolu s Petrom Kucharčíkom 
odovzdal Sabrinke trojkolku primátor Mgr. Richard Ryb-
níček, ktorý vyzdvihol tento spontánny a nezištný čin slovami, 
že ho „vníma, ako prejav sympatií nášmu mestu a úspešnej 
spolupráce,“   

Mesto Trenčín 27.12.2013  
pomocná evidencia 1058/1/2013 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

Základný zákon Mesta Trenčín „Územný plán Mesta 
Trenčín“ schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne dňa 12. decembra 2012. Pre Trenčín to bol jeden z 
najvzácnejších vianočných darčekov, lebo na nový Územný 
plán Mesto Trenčín a jeho obyvatelia čakali päť rokov.  

Doterajší územný plán bol z roku 1998. Postupne sa začali 
množiť investície od bytových a rodinných domov až po 
developerské projekty a obchodné centrá. V roku 2007 sa 
vtedajšie vedenie mesta rozhodlo vypracovať nový územný 
plán. Na začiatku roka 2011 primátor Mgr. Richard Ryb-
níček celý proces na pol roka zastavil a vytvoril dvanásť 
člennú odbornú skupinu. Jej úlohou bolo dôkladne preveriť 
návrh nového územného plánu. Celý proces bol omnoho 
bližšie k občanom, preto aj trval dlhšie. Nový územný plán 
získal kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov 
štátnej správy. Schválili ho aj mestskí poslanci. 

„Dali sme však pozmeňovací návrh, aby sa do 30. júna 
2014 v centrálnej časti mesta nestavalo. Navrhli sme, aby sa 
vypísala medzinárodná architektonická súťaž,“ uviedol Ing. 
Emil Košút z poslaneckého klubu Smer – sociálna demo-
kracia. 

„Hlasovanie poslancov vnímam ako prejav odvahy, 
statočnosti a posunu Mesta Trenčín dopredu. Nový územný 
plán považujem po dvoch rokoch funkčného obdobia za ďalšiu 
významnú métu pre toto mesto. Isté nástrahy budeme 
revidovať v ďalších diskusiách. Ide o živý organizmus, preto 
doň môžeme vstupovať zmenami a doplnkami,“ povedal 
primátor Mgr. Richard Rybníček.  

Nový územný plán mesta Trenčín obsahuje niekoľko 
dôležitých faktov. Predovšetkým sú to limity, ktoré jasne 
určujú minimálny podiel zachovania zelene a maximálnu 
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mieru zastavanosti územia. Pre občanov, ktorí na základe 
návrhu územného plánu doteraz čakali, otvára konečne 
možnosť budovania rodinných domov. Povoľuje výstavbu 
bytov v zaniknutých priemyselných zónach, ako napríklad 
v areáli bývalej Ozety. A okrem ďalších pozitívnych skutoč-
ností rešpektuje a chráni lesopark Brezina v jeho dnešnej 
podobe a rozsahu.  

Info 04.01.2013 
pomocná evidencia 6/1/2012 
 
Nový Územný plán Mesta Trenčín schválený v mestskom 

zastupiteľstve dňa 12. decembra 2012 bude verejne prístupný 
všetkým občanom. Mesto momentálne na tom pracuje, aby bol 
prístupný už v mesiaci februári 2013. „Územný plán bude 
trvalo vystavený vo vestibule budovy na Farskej ulici  č. 10 a 

v tlačenej podobe 
bude uložený na 
Útvare stavebnom, 
životného prostre-
dia, dopravy a in-
vestícií, Útvare 
hlavného architekta 

a nadriadenom 
územnopláno-

vacom orgáne,“ 
uvádza sa na 

webovej stránke Mesta Trenčín. 
Plán bude prístupný aj na webovej stránke Mesta Trenčín. 

Dočasne je na nej umiestnená jeho textová i grafická časť v 
sekcii „Občan – Útvar hlavného architekta – Kompletný 
ÚPN“.  

Podľa zmluvných vzťahov musí byť trvalé vystavenie 
územného plánu zabezpečené do troch mesiacov od schválenia 
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v orgánoch mesta. Dovtedy budú informácie týkajúce sa no-
vého územného plánu poskytovať pracovníci Útvaru hlavného 
architekta. 

www.sme.sk 20.01.2013  
pomocná evidencia 36/1/2013 
 
Prípravné práce na modernizácii železničnej trate etapou od 

Zlatoviec do Trenčianskej Teplej o celkovej dĺžke 12 kilo-
metrov sa začali prvou stavbou dňa 29. januára 2013 „nadjazd 
železničnej trate v Trenčíne Opatovej“. Ňou sa začala upra-

vovať lokalita pre 
zariadenia stavenísk, 
odstraňovali sa stro-
my. Dodávateľom 
stavby sa stalo Zdru-
ženie pod Brezinou, 
vedené spoločnos-
ťou TSS Grade, a.s. 
V prípade priazni-
vých klimatických 

podmienok sa začali prvé výkopové práce a s nimi spojené 
čiastočné uzávierky a obchádzky už vo februári 2013.  

Po jeho spustení 
nadjazdu do pre-
vádzky, ktoré je 
plánované v letných 
mesiacoch, bude 
v Opatovej uzatvo-
rené súčasné želez-
ničné priecestie. Z 
neho sa stane pod-
chod pre peších 
a cyklistov. Reorganizácia dopravy v Opatovej si vyžiadala 
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zmenu trasovania liniek č. 4 a 21 mestskej hromadnej 
dopravy.  

Počas výstavby podchodu v Opatovej bude cez trať pre 
chodcov riešený dočasný priechod. Taktiež bude realizovaná 
prekládka miestnej komunikácie Opatovskej ulice v časti 
medzi sídliskom Sihoť 4. a Opatovou. Bude uzavreté prieces-
tie pri Vochterni (predĺženie Ul. Jána Derku), kde bude tiež 
vybudovaný podchod pre peších a cyklistov. Opatovská cesta 
počas prác nebude uzatvorená, doprava bude riešená v jednom 
jazdnom pruhu pomocou svetelnej signalizácie.  

V súvislosti s týmito prácami budú zahájené prípravné 
práce pre výstavbu nového železničného mosta, ktorá potrvá 
takmer celé tri roky. Práce začnú asanáciou objektov, najmä 
rodinných domov v Orechovom, kde budú následne budované 
hlavne staveniskové komunikácie.  

Súčasne sa začne stavať aj podjazd Pred poľom, ktorý 
nahradí prejazd železničnej trate pri Milexe. Z neho sa stane 
podchod pre peších a cyklistov. Nový podjazd Ulica Pred 
poľom – Ulica Jasná sa bude začínať okružnou križovatkou na 
ceste č. 1/61 (hlavná cesta na Žilinu) pri ulici Pred poľom a 
bude ústiť na ulicu Jasná, kde bude zakončený okružnou kri-
žovatkou pri Radegaste. Počas výstavby podjazdu bude dočas-
ne obmedzená premávka aj na hlavnej ceste na Žilinu. 

Práce na železničnej trati budú ďalej pokračovať až po 
železničnú stanicu a následne aj cez ulicu Mládežnícku až po 
nový železničný most. V tejto oblasti dôjde k uzavretiu verej-
ného parkoviska pri Kolibe a tiež k prekládke ulice Mládež-
nícka pri mestskom futbalovom štadióne. Doprava na Ostrov 
teda bude obmedzená. Na železničnej stanici sa začne budovať 
podchod na Sihoť, ktorý vyústi na Hodžovej ulici, v blízkosti 
križovatky ulíc Hodžova a Jiráskova.  

Počas roku 2013 je takisto potrebné počítať s výkopovými 
prácami pre prekládky inžinierskych sietí, ktoré budú zasa-
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hovať do komunikácií a chodníkov, vedúcich popri trati od 
Opatovej cez Sihoť až po Váh.  

Modernizácia 12 kilometrového úseku železničnej trate 
Zlatovce – Trenčianska Teplá bude trvať do konca roka 2015.  

vlastné poznámky 
 
O projekt „Trenčín si Ty“ sa nezaujíma iba minimum ob-

čanov. Väčšina sa chce zapájať do plánovania mesta. Vy-
plýva to z verejného prieskumu „Čo namiesto jamy“, ktorého 
výsledky boli predstavené verejnosti dňa 14. februára 2013. 

Do verejného prieskumu sa celkovo zapojilo 1.174 ľudí, z 
ktorých 180 malo trvalý pobyt mimo Trenčína, preto ich odpo-
vede neboli do spracovania zahrnuté. Trenčanov sa zapojilo 
994, z toho dotazník na internete vyplnilo 955 ľudí, ostatní 
odpovedali prostredníctvom mestských novín INFO. Zber dát 
trval od 22. januára do 13. februára 2013. 

Názov prieskumu napovedal, že hlavná časť otázok sa tý-
kala využitia priestoru po jame pri Posádkovom klube, býva-

lom Dome armády. Výsle-
dok prieskumu potvrdil, že 
takmer tri štvrtiny Trenča-
nov príbeh pozná a jedna 
štvrtina má čiastkové infor-
mácie. S pôvodným zámer-
om vystavať na tomto 
mieste podzemné parkovis-
ko s dvojpodlažnou budo-
vou v dotazníku nesúhlasilo 

78,7 %,  t.j. štyrikrát viac Trenčanov, ako tých, ktorí súhlasili 
19,3 %. 

Otázku o tom, že mesto chce využiť priestor po jame podľa 
požiadaviek občanov, počulo takmer 90 % Trenčanov a 30 %  
z nich nepozná podrobnosti. A či dôverujú, že sa tak stane? 

Miroslav Švec 



577 
 

Viac ako polovica sa potrebuje presvedčiť, že vedenie mesta 
využije priestor podľa požiadaviek občanov. Vedeniu mesta 
verí 33,7 %, neverí 10,9 %. 

Viac ako polovica Trenčanov, 57,9% sa chce vyjadriť 
k tomu, čo by malo byť na mieste jamy. Pomerne veľká 
skupina, 37% občanov to nevylučuje. Nechce sa vyjadriť iba 
4,9 %. Väčšina na vyjadrenie svojej požiadavky preferuje 
internetovú komunikáciu, časť verejné zhromaždenia, časť 
chce hovoriť s predstaviteľmi mesta. 

Dve tretiny občanov odpovedali, že nechcú, aby sa priestor 
po jame zastaval, jedna štvrtina si vie predstaviť čiastočné 
zastavanie priestoru, zastavanie preferuje 6 % ľudí zapojených 
do prieskumu. Tri štvrtiny Trenčanov chce, aby priestor ďalej 
rozvíjalo mesto a jedna pätina by do riešenia priestoru zapojila 
súkromníkov. 

Druhá časť otázok v dotazníku zisťovala postoj ľudí k pro-
jektu „Trenčín si Ty“. Informovanosť o tomto projekte ob-
čianskeho zapojenia je menšia ako informovanosť o jame. 
Najviac odpovedajúcich 
občanov 40 % má čiast-
kové informácie, 38 % 
občanov informácie má 
a 22 % ich nemá. O pro-
jekt sa nezaujíma 2,8% 
občanov. V prevahe je 
plný alebo čiastočný 
záujem (veľmi to zaují-
ma 48,3%, menej 48 %). „Angažovanosť ľudí v Trenčíne je 
v porovnaní s inými mestami veľmi silná,“ hovorí zostavo-
vateľ dotazníka Miroslav Švec.  

Vzťah k svojmu mestu oznámkovali Trenčania v dotazníku 
priemernou známkou 1,5. Kvalita života v Trenčíne je z po-
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hľadu ľudí priemerná, pričom rozdiely vo vnímaní kvality 
života v mestských častiach nie sú. Celková známka je 3,0. 

Podľa hlavného architekta Mesta Trenčín Ing. arch. 
Martina Beďatša do konca mája 2013 by malo byť jasné, aké 
funkcie má plniť priestor po jame. „Cieľom Mesta Trenčín je 
v mesiaci jún 2013 vypísať súťaž a dovtedy nájsť jej zadanie. 
Ešte k tomu absolvujeme dve až tri stretnutia a možno 
použijeme ďalší ve-
rejný prieskum,“ po-
vedal Ing. arch. Mar-
tin Beďatš. Víťaza 
súťaže by malo Mes-
to Trenčín poznať na 
jeseň 2013, aby sa 
jeho projekt mohol 
premietnuť do roz-
počtu v budúcom ro-
ku 2014. 

Už na jar v tomto roku 2013 by mala byť okolo chodníkov 
vysadená tráva. Ako povedala koordinátorka projektu 
„Trenčín si Ty“ Mgr. Renáta Kaščáková, priestor by mohol 
byť už toto leto využitý na oddych, stretávanie sa ľudí a plniť 
aj edukačnú funkciu. „Chceli by sme v tomto priestore umiest-
niť informačný pavilón, ktorý bude poskytovať základné in-
formácie o tom, čo sa v meste deje a bude informovať o no-
vinkách v projekte „Trenčín si Ty“, budú sa tam môcť robiť 
ďalšie diskusie, možno malé koncerty, aby toto miesto nebolo 
mŕtve, kým sa celý zámer jeho premeny zrealizuje.“ 

www.trencin.sk 19.02.2013 
pomocná evidencia 76/1/2013 
 
Dlho pripravovaná modernizácia železničnej trate začala 

nadobúdať svoju reálnu podobu koncom februára 2013. Prvé 
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s ňou súvisiace obmedzenia pocítili v mesiaci marec 2013 
obyvatelia ulíc Pred poľom, Jasnej a Tichej.  

Okolie bytových domov na Ulici Pred poľom sa v roku 
2013 výrazne zmení. Popri nových cestách, chodníkoch a par-
koviskách pribudne nový podjazd na Sihoť a okružné kri-
žovatky na ceste 1/61 a Opatovskej ulici pri Radegaste. Už v 
najbližšej dobe sa začnú rozkopávky chodníkov, ciest a zelene 
kvôli prekládkam inžinierskych sietí. Po nich príde na rad 
stavba podjazdu, ktorý spojí ulice Jasnú a Pred poľom.  

Prekládky inžinierskych sietí na ulici Pred poľom sú 
naplánované od 25. februára do 7. apríla 2013. Tento čas sa 
môže zmeniť v závislosti od klimatických a ďalších pod-
mienok. V snahe minimalizovať dopravné obmedzenia boli 
práce rozdelené do štyroch etáp: 

V prvej etape od 25. februára do - 10. marca 2013 sa začala 
prekládka kanalizácie v križovatke Ulíc Pred poľom s Ku-
branskou ulicou a skončí pri bytovom dome č. 10. Chodník 
bude v tomto úseku uzatvorený, na druhej strane vozovky 
bude vytvorený dočasný chodník. 

V druhej etape od 11. do 24. marca 2013 bolo uzatvorené 
parkovisko pozdĺž Ulice Pred poľom (od domu č. 10 po dom 
č. 12). Týchto 14 dní bolo možné parkovanie iba na exis-
tujúcich plochách v okolí obytných domov. 

V tretej etape od 25. do 31. marca 2013 pôjde o práce vy-
konávané v blízkosti križovatky Ulice Pred poľom so štátnou 
cestou I/61. Príjazd k bytovým domom č. 16, 17 a 18 bol 
možný iba v smere od centra mesta, pretože v smere od Ulice 
Pred poľom bol dočasne uzatvorený. 

V štvrtej etape od 1. do 7. apríla 2013 bol približne na 
úrovni detského ihriska priečne rozkopaný jeden jazdný pruh. 
Komunikáciou sa dalo prejsť v oboch smeroch cez zostávajúci 
voľný jazdný pruh. V tom istom čase práce prebiehali aj za 
železnicou na uliciach Jasná a Tichá. Približne od 25. marca 
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nebolo možné prechádzať medzi týmito dvoma ulicami. Úsek 
bol uzatvorený.  

Jasná ulica sa o pár mesiacov podjazdom napojila na ulicu 
Pred poľom. Tichá ulica bude pokračovať okolo tenisových 
kurtov ponad ko-
munikáciu podjaz-
du až do záhrad-
kárskej osady. 

Okrem spomína-
ných prác sa v mar-
ci 2013 vykonávali 
aj rozkopávky na 
platenom parkovis-
ku na Mládežníckej 
ulici bez výrazného 
obmedzenia jeho 
prevádzky.  
www.trencin.sk 
25.02.2013 
pomocná evidencia 
79/1/2013 

 
V programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2013 na 

bežnú údržbu, stavebnú údržbu a zimnú údržbu malo mesto 
schválenú čiastku 650 tisíc eúr. Doterajšie náklady iba na zim-
nú údržbu predstavujú čerpanie už na 60 %. Táto zima spô-
sobila nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku 
o 157.320 eúr. Zvýšené finančné náklady sa dajú očakávať aj 
na čistenie povrchov komunikácií od zimného posypového 
materiálu, pričom predpokladaná sume je 23 až 25 tisíc eúr. 
Do konca roku 2013 takto mestu zostáva 157.318 eúr na desať 
mesiacov, čo predstavuje na jeden mesiac bežnej údržby 
(čistenie a zametanie, opravu výtlkov a jám po zime) 15.730 
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eúr. Pritom na bežnú údržbu potrebovalo mesto mesačne 
minimálne 12 až 13 tisíc eúr a na stavebnú údržbu 20 až 25 
tisíc eúr. 

Info Trenčín č. 3, zo dňa 11.03.2013 
pomocná evidencia 104/1/2013 
 
Nariadenie o psoch, ktoré donedávna platilo v Trenčíne, 

napadol prokurátor, pretože vymedzovalo miesta, kde sa psy 
môžu voľne pohybovať, čo nie v súlade ustanovením zo zá-
kona. Preto mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupi-
teľstva 21. februára 2013 schválili zmeny vo všeobecnom 

záväznom nariadení o pod-
mienkach držania psov 
v Trenčíne. Najvýraznej-
šou zmenou je úprava 
miest, kde sa môžu psy 
voľne pohybovať.  Zákon 
dáva možnosť obciam vy-
medziť miesta, kde je za-
kázaný voľný pohyb psov 
alebo vstup so psom a tieto 

miesta viditeľne označiť. 
V nariadení Mesta Trenčín boli však vymedzené miesta, 

kde mesto povolilo voľný pohyb psov, čím na všetkých ostat-
ných miestach pohyb psov bez vôdzky zakázalo. Nedodržali 
však ustanovenia zákona, lebo zákon totiž v podstate voľný 
pohyb psov povoľuje všade a mesto má určiť len miesta, kde 
bude pohyb zakázaný. Zároveň musia byť tieto miesta oz-
načené. Všeobecne záväzné nariadenie nemalo uvedené, že 
priestupky  prejednáva nielen mesto, resp. mestská polícia, ale 
aj orgány policajného zboru a v takom prípade sú výnosy 
z pokút príjmom štátneho rozpočtu, alebo zmenila sa definícia 
špeciálneho, resp. zvláštneho psa.  
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www.sme.sk 04.03.2013  
pomocná evidencia 106/1/2013 
 
Koncom minulého roka  2012 a začiatkom tohto roka 2013 

pokračovali práce na kanalizačnom zberači, úprave prívodnej 
stoky a na spodnej stavbe mosta, kde bola zabetónovaná opora 
a dva piliere. „V súčasnosti zhotoviteľ robí na základoch ďal-
ších pilierov, 
kde dával pod-
kladný betón. 
Intenzívne sa 
pokračovalo  
v projekčných 
prácach, ktoré 
by mali byť 
ukončené do 
konca marca 
2013,“ informo-
vala Alena Vaškaninová - Buchláková z Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  

Od 18.marca 2013 by malo dôjsť k zmene dopravy, kon-
krétne k uzávierke časti Zlatovskej ulice. Zhotoviteľ potom 
ihneď začne s asanačnými prácami na hlavnej trase. Naďalej 
sa bude pokračovať na preložkách inžinierskych sietí a kana-
lizácie. V marci 2013 začne aj s prácami na oporných múroch. 

Už dnes je však isté, že pôvodný termín dostavby mosta 
mesiac október 2014 sa posúva na 31. marec 2015.  

www.sme.sk 05.03.2013 
pomocná evidencia 118/1/2013 
 
Všade na Slovensku zostali po tejto zime cesty a chodníky 

vo veľmi zlom stave. Výtlky sú na každom kroku. Oprava 
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komunikácií v Trenčíne vo väčšom rozsahu začne po                     
19. marci 2013.  

Pre opravu komunikácií sú potrebné vhodné klimatické 
podmienky, ale predovšetkým spustenie výroby teplých oba-
ľovacích zmesí v Dubnici nad Váhom, vyjadril sa k proble-
matike vedúci útvaru interných služieb Ing. Benjamín Li-
sáček. Preto Trenčín a ostatné okolité obce a mestá 

netrpezlivo ča-
kajú na 19. ma-
rec 2013, kedy 
by sa podľa 
prísľubu dub-
nickej spoloč-
nosti mala vý-
roba spustiť. 
Opravy reali-
zoval zmluvný 

partner Mesta Trenčín spoločnosť Marius Pedersen. „Plán je 
jednoduchý. Výtlky neustále monitorujeme a  zaraďujeme ich 
do poradovníka opráv,“ povedal Ing. Benjamín Lisáček. 
Rozhodujúca je závažnosť výtlkov a tiež stupeň dôležitosti čí 
intenzita prejazdnosti komunikácií, na ktorých výtlky vznikli. 
V posledných  marcových dňoch sa opravovali niektoré naj-
väčšie výtlky, kým nebola spustená výroba teplých asfalto-
vých zmesí. A to iba v obmedzenej miere, pretože je finančne 
náročný a zároveň má nízku trvácnosť. 

Niektoré ulice boli v Trenčíne poškodené natoľko, že by si 
zaslúžili súvislú opravu. Príkladom je Opatovská cesta. „Už 
niekoľko rokov je táto investičná akcia z rozhodnutia mest-
ského zastupiteľstva odkladaná pre  nedostatok financií. Po-
trebovali by sme 150 tisíc eúr,“ povedal Ing. Benjamín Lisá-
ček. Vzhľadom k tomu, že sa začalo s prácami na moder-
nizácii železničnej trate, by bolo zbytočné v tomto roku kom-
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pletne opraviť Opatovskú cestu, pretože na nej by mala vyús-
tiť cesta z Ulice Pred poľom kruhovým objazdom. Preto práce 
na Opatovskej ulici budú dokončené v náväznosti na tieto 
práce. Zatiaľ sa poškodenia Opatovskej cesty budú aj v roku 
2013 riešiť formou lokálnych opráv. 

V centre mesta sa začalo už aj s čistením komunikácií od 
zimného posypového materiálu. Začalo sa centrom mesta a 
pešími zónami. Na túto činnosť boli využití odsúdení k trestu 
povinnej práce,“ informoval Ing. Stanislav Mičko z útvaru 
interných služieb. Na zimnú údržbu, ale aj bežnú a stavebnú 
údržbu malo mesto Trenčín k dispozícii spolu 650 tisíc eúr. 
Doteraz len na zimnú údržbu minulo takmer 390 tisíc eúr. 
Mestu zostáva na údržbu ciest a chodníkov  približne 260 tisíc, 
ale z toho pôjde na čistenie komunikácií po zime asi 25.000 
eur. Na opravy a inú údržbu ciest a chodníkov nám toho teda 
veľa nezostane. Je to vážna situácia, budeme musieť nájsť 
riešenie,“ hovorí Ing. Benjamín Lisáček.  

 www.trencin.sk 06.03.2013 
pomocná evidencia 118/1/2013 
 
Od množstva kamienkov, ktoré zostali na chodníkoch po 

zime, pomáhali vyčistiť centrum mesta Trenčín nezamestnaní. 
So zametaním zimného  posypového materiálu začali v 

prvý marcový víkend, t.j. 9. a 10. marca 2013 pred Priorom, 
pokračovali na Jaselskej a Hviezdoslavovej ulici. V pondelok 
11. marca 2013 už  pokračovať chodníkmi na Hasičskej a na 
Ulici gen. M. R. Štefánika. Na tieto práce boli využívaní 
aktivační pracovníci a odsúdení, keď zametali chodníky pri 
hoteli Elizabeth. V prípade priaznivého počasia budú využití 
na tieto práce odsúdení k trestu povinnej práce.  

Obidve skupiny ľudí bude mesto Trenčín využívať aj počas 
organizovaného jarného upratovania, ktoré sa začne v mesiaci 
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apríl na sídlisku Juh a postupne prejde všetkými mestskými 
časťami. 

www.trencin.sk 11.03.2013 
pomocná evidencia 118/1/2013 
 
Modernizácia železničnej trate v Trenčíne sa už v týchto 

dňoch citeľne dotýka najmä obyvateľov mestskej časti Trenčín 
- Sever (kataster bývalých obcí Opatová nad Váhom a Kubry). 
Na stretnutie so zástupcami investora a realizátora stavby dňa 
20. marca 2013 do Kultúrneho domu v Opatovej prišlo viac 
ako 80 občanov. Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček tak 
naplnil svoj sľub z nedávneho rokovania výboru mestskej časti 
Sever, na ktorom sa osobne zúčastnil. Hlavný architekt Mesta 
Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš v úvode prítomným naj-

skôr predstavil 
to, ako bude 
vyzerať po 
ukončení mo-
dernizácie trať 
od železničnej 
stanice  Trenčí-
ne po Opatovú.  

V následnej 
diskusii potom 
občania kládli 

otázky nielen zástupcom Mesta Trenčín, ale aj pozvaným zás-
tupcom - investorovi stavby Železnice Slovenskej republiky, 
zástupcom realizátora stavby Združenia Pod Brezinou a pro-
jektantom z projekčnej kancelárie Reming Consulting, a.s.  

V takmer dve a polhodinovej diskusii sa obsah otázok zo 
strany občanov zaujímali o časový harmonogram prác, pre-
mostenia, zmeny dopravnej situácie, úpravu miestnych komu-
nikácií, ktorých sa stavba dotkne. Množstvo otázok sa týkalo 
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zmien v trasovaní liniek mestskej hromadnej dopravy. O tejto 
téme sa podrobnejšie bude hovoriť na niektorom z najbližších 
rokovaní výboru mestskej časti Sever. 

www.trencin.sk 21.03.2013  
pomocná evidencia 122/1/2013 
 
Modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zlatoviec 

po Trenčiansku Teplú komplikuje. Túto informáciu priniesli 
dňa 8. apríla 2013 skoro všetky slovenské média. Projekt 
nemusí získať peniaze Európskej únie, lebo Úrad pre verejné 
obstarávanie nariadil Železniciam Slovenskej republiky znovu 
vyhodnotiť ponuky v už uzavretom tendri.  

V súčasnosti ide o najväčšiu zákazku na Slovensku. Súťaž 
začala koncom roka 2009. Skanska pôvodne dala najnižšiu 
cenovú ponuku vo výške takmer 201 miliónov eúr bez dane z 
pridanej hodnoty, 
skupina okolo TSS 
Grade približne 
245 miliónov eúr. 
Skanska napriek 
lacnejšej ponuke 
neuspela. Dôvo-
dom druhého vylú-
čenia tejto firmy 
bol nesúlad v dĺžke 
praxe jej stavbyve-
dúcich a certifikátu ich odbornej spôsobilosti. Veľmi podobne 
na tom však boli aj ostatní účastníci v súťaži. A keďže Úrad 
pre verejné obstarávanie zamietol námietku Skanska proti jej 
druhému vyradeniu z tendra, pristúpila k žalobe na preskú-
manie zákonnosti rozhodnutia úradu. Dňa 10. apríla 2013 
Úrad pre verejné obstarávanie celú súťaž na modernizáciu 
železničnej trate vrátil v podstate na začiatok, pričom  o ná-

pred Opatovou vyrástli stojky nového nadjazdu 
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mietke opätovne vylúčenej spoločnosti Skanska rozhodol až 
po polroku od jej podania v októbri 2012.  

Skanska vtedy požiadala Úrad pre verejné obstarávanie o 
vydanie predbežného opatrenia, aby železnice nemohli 
uzavrieť zmluvu so združením, ktoré zastrešuje firma TSS 
Grade. Úrad vtedy opatrenie nevydal,  Železnice Slovenskej 
republiky uzavreli zmluvu s vybraným zhotoviteľom a dnes je 
už mestská časť Opatová rozkopaná. Trenčania sú vystavení 
ďalším dopravným obmedzeniam. 

Mesto Trenčín nie je priamym účastníkom konania a celý 
proces nemalo a nemohlo ako ovplyvniť. No podľa primátora 
Trenčína Mgr. 
Richarda Ryb-
níčka, Úrad 
pre verejné 
obstarávanie 
mohol vznik-
nutej situácii 
predísť, ak by 
nepovolil uza-
tvárať zmluvy, 
kým sa nedo-
riešia námietky.  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v tomto 
smere oznámil, že „požiadal všetky zainteresované strany – 
Železnice Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Sloven-
skej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie o vysvetlenie. 
Ak nedostanem uspokojivú odpoveď pre našich občanov, 
budem sa chcieť stretnúť s predsedom vlády. Trenčania sa tak 
stali rukojemníkmi a štatistami tohto nezvládnutého procesu. 
Je to strata pre štát a je to stavenisko v jednej mestskej časti 
Trenčína, ktorého osud je v nedohľadne. Jedným z ďalších 
katastrofálnych dôsledkov rozhodnutia Úrad pre verejné 

na Zámostí pokračovala asanácia rodinných domov pre novú železničnú trať 
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obstarávanie je aj to, že v blízkosti centra mesta vzniklo 
územie nikoho, prázdne domy, ktoré dnes vlastnia  železnice. 
Ľudia sa vysťahovali síce do nových, ale iných domov do inej 
mestskej časti a teraz zistia, že miesto, kde prežili celý svoj 
život, opustili zbytočne? Podpis zmluvy na realizáciu tejto 
stavby som vnímal ako fakt. Už vtedy som vyjadril vieru, že 
štát má situáciu plne pod kontrolou a že sa stavba zrealizuje 
plynule od začiatku až do konca bez žiadnych komplikácii. 
Inak by to pre Trenčín a jeho obyvateľov bola jedna veľká 
katastrofa,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý 
sa v týchto dňoch osobne stretol a stretne s predstaviteľmi 
všetkých zainteresovaných inštitúcií. 

www.trencin.sk 10.04.2013 
pomocná evidencia 166/1/2013 
 
Mesto začalo skúmať názory Trenčanov na súčasnú a bu-

dúcu tvár centrálnej mestskej zóny formou intenzívnych, 
približne dvojhodinových rozhovorov s občanmi.  

Tri skupiny občanov z radov seniorov sa už stretli s pred-
staviteľmi mesta pred Veľkou nocou a ďalšie tri diskusie boli 

naplánované v me-
siaci apríl a máj 
2013,  kedy sa pos-
tupne zíde jedna sku-
pina z radov študen-
tov, jedna skupina 
mamičiek na mater-
skej dovolenke a jed-
na náhodne zostave-

ná skupina Trenčanov.   
Miestom stretnutí sa stala Kaviareň a galéria Vážka na 

Mierovom námestí, kde osem až desaťčlenná skupina disku-
tovala pod vedením skúseného lektora - Mgr. Renáty Kaš-
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čákovej, pričom spoločne riešia  témy dotýkajúce sa využitia 
nábrežia a jeho prepojenia s centrom mesta.  Pri výbere účast-
níkov nezáleží na veku. Jediným kritériom pre účasť je ochota 
zapojiť sa do spoločného hľadania riešení pre Trenčín, schop-
nosť formulovať svoje myšlienky a súhlas s ich zazname-
naním a šírením v rámci výstupných tlačených a iných mate-
riálov projektu. Mesto víta každý ďalší záujem občanov 
o účasť na prieskume.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 167/1/2013 
 
Križovatka Štefánikovej ulice s Kukučínovou ulicou bude 

už čoskoro bezpečnejšia. Dňa 16. apríla 2013 sa na nej začali 
práce na budovaní svetelnej signalizácie. Mesto Trenčín pris-
túpilo k ďalšej plánovanej investičnej akcii na tento rok. 
Miesto, ktoré je známe množstvom vážnych dopravných ne-
hôd, sa stane bezpečnejším pre všetkých účastníkov cestnej 
premávky. V križovatke ulíc Štefánikova – Kukučínova ne-
pribudnú len takzvané tlačidlové semafóry pre chodcov, ale 
križovatka bude ce-
loriadená svetelnou 
signalizáciou. No-
votou pre  vodičov, 
že v oboch smeroch 
Štefánikovej ulice 
bude zákaz odboče-
nia vľavo.  

Práce sa budú 
realizovať postup-
ne, v etapách a za 
plnej premávky, bez výrazných obmedzení. Vodiči musia reš-
pektovať dopravné značenie, ktoré bude upozorňovať na práce 
na ceste a na zníženú rýchlosť 30 km/h. V niektorých etapách 
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stavebných prác bude pre chodcov v blízkosti dnešného prie-
chodu k dispozícii dočasný priechod. Chodníky v križovatke 
budú bezbariérové s povrchovou úpravou pre nevidiacich, 
ktorú bude mať aj priechod pre chodcov 

Realizácia križovatky s funkčnou svetelnou signalizáciou 
by sa mala ukončiť do konca mája 2013. Dovtedy všetci účast-
níci cestnej premávky musia mať trpezlivosť a pochopenie. 

www.trencin.sk 16.04.2013. 
pomocná evidencia 178/1/2013 

 
Práce na modernizácii železničnej trate v úseku Zlatovce -

Trenčianska Teplá pokračovali tak, aby termín jej dokončenia, 
teda koniec roka 2015, bol dodržaný.  

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Železniciam Slo-
venskej republiky opätovne vyhodnotiť ponuky v už uzavre-
tom tendri, čo vyvolalo medzi predstaviteľmi Mesta Trenčín 
búrku nevôle. Informovalo o tom Mesto Trenčín na svojej 
webovej stránke. 

Možnosť, že Mesto Trenčín nemusí získať peniaze z euro-
fondov, spôsobila obavy, že Trenčín zostane rozkopaný. „To 
by bola pre obyvateľov mesta veľká katastrofa,“ skonštatoval 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o námietke opä-
tovne vylúčenej spoločnosti Skanska až po pol roku od jej 
podania. Železnice Slovenskej republiky však koncom roka 
2012 uzavreli zmluvu so Združením pod Brezinou, ktorého 
lídrom je spoločnosť TSS Grade. „Rozkopaná časť Trenčína, 
komplikácie s dokončením stavby je to posledné, čo potre-
bujeme. Preto vnímam rozhodnutie Železníc Slovenskej repu-
bliky podať žalobu na Úrad pre verejné obstarávanie za po-
zitívne rozhodnutie,“ pripomenul primátor Mgr. Richard Ryb-
níček s tým, že modernizácia železnice v Trenčíne pokračuje. 
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Súbežne so železnicou stavajú v Trenčíne nový cestný most 
cez Váh, pripravuje sa výstavba dopravného terminálu autobu-
sovej a železničnej stanice a menšie investičné akcie rozbieha 
aj samotné mesto. Úlohou mesta je koordinovať plynulosť a 
nadväznosť všetkých stavieb. Akákoľvek zmena sa dotýka 
všetkých Trenčanov. Mesto Trenčín bude tri roky rozkopané, 
no potom sa situácie zmení. Nedovolíme preto, aby niektorá z 
rozostavaných stavieb bola ohrozená. Kompetentní predsta-
vitelia ministerstva, Železníc Slovenskej republiky i zhoto-
viteľa ma ubezpečili, že stavba železnice a mosta bude pokra-
čovať podľa harmonogramu,“ uzavrel Rybníček. 

www.sme.sk 20.04.2013  
 
Na nábreží by mala vzniknúť zelená zóna na oddych a 

rekreáciu pre širokú verejnosť. Projekt vybudovania 
prírodného parku pri Váhu pripravuje autorka Ing. arch. 
Ingrid Souhradová v spolupráci s občianskym združením 
„Pre Prírodu“ už tretí rok. Cieľom projektu je podľa 

Souhradovej vytvoriť mies-
to na prechádzky, športové 
aktivity či oddych. 

„Takisto pikniky v prí-
rode, posedenia na lavič-
kách alebo mólach pri Vá-
hu, rybolov, výletné jazdy 
na koňoch, športový areál, 
prírodné ohniská, vyhliad-
kové lety balónom i aktivity 

pre chorých a postihnutých občanov formou hipoterapie,“ po-
vedala autorka. 

Priestor má zabrať trávnatú plochu medzi hrádzou a Váhom 
v smere od Zamaroviec po starý železničný most. Projekt nad-
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väzuje na verejnú diskusiu v Trenčíne o budúcnosti tren-
čianskeho nábrežia s využitím širokej verejnosti. 

Na financovaní projektu sa majú podieľať nadácie, samo-
správa, rímskokatolícka cirkev, sponzori. Na jeseň by podľa 
Souhradovej mal začať Zelený bazár, od ktorého si organi-
zátori sľubujú získať financie. Finančnú pomoc na tento účel 
dokáže mesto poskytnúť iba z mestských grantov, dotácií a 
fondov. Podľa mestského poslanca Bc. Tomáša Vaňa sa dá z 
rozpočtu na podporu použiť malá čiastka. „Granty, ktoré mes-
to Trenčín každoročne vypisuje na jednotlivé rezorty, kultúru 
alebo šport, nie sú veľké peniaze z rozpočtu.“  

Miestni obyvatelia sa vyjadrujú skepticky, keď hovoria o 
meste ako o veľmi zlom spolupartnerovi. Mladé mamičky si 
naopak takéto aktivity pochvaľujú a prichádzajú aj s vlastnými 
návrhmi. Popri Váhu sa ideme sem tam prejsť. Ešte by sa nám 
tu hodil asfaltový chodník na korčuľovanie, lebo chodievame 
na ostrov.  

www.sme.sk 26.04.2013 
pomocná evidencia 201/1/2013 
 
Viac ako desiatka odborníkov diskutovala 18. apríla 2013 

v Trenčíne na tému „Ekologické aspekty využitia nábrežia a 
vzťah rieky a mestského prostredia“. Cieľom bolo získať 
rôznorodé pohľady, pomenovať možnosti i potenciálne riziká 
pri využívaní nábrežia a toku rieky v meste Trenčín, vymeniť 
si skúsenosti pri presadzovaní návrhov riešení na iných rie-
kach.  

Podľa hlavného architekta mesta Ing. arch. Martina Be-
ďatša na stretnutí odznelo veľa podnetných názorov, ktoré 
odhalili skryté možnosti rieky, ale aj riziká niektorých navrho-
vaných riešení. „Konkrétnym príkladom je študentský návrh 
vytvorenia zárezov do nábrežia, akýchsi umelých zátok a prís-
tavov pre loďky, ktorými chceli zatraktívniť nábrežie. Rie-
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šenie by to bolo síce pekné, no podľa prítomných odborníkov 
v navrhovaných úsekoch nevhodné. Po krátkom čase by hro-
zilo riziko stojatej vody, zanášania umelo vytvorených zátok 
a následné premnoženie žiab a komárov.“  

Ako povedala koordinátorka projektu „Trenčín si Ty“ 
Mgr. Renáta Kaščáková, diskusia upozornila na mnohora-

kosť prístupov k téme 
ekologického plánovania 
rozvoja nábrežia, pričom 
pod ekológiou nemožno 
chápať iba množstvo vy-
sadenej zelene. Odbor-
níci hodnotili aj potenciál 
obnovenia kúpania na 
Váhu, možnosti na vy-
hliadkové zóny pre pozo-

rovanie vodného vtáctva, zriadenie relaxačných mól, riešili 
otázky prípustných stavebných konštrukcií v záplavových 
územiach, otázky prípustnej miery zastavanosti z pohľadu za-
chovania siluety mesta a jeho zelenej zóny, otázky miery 
ochrany prírody a krajiny z pohľadu miestnej fauny a flóry, 
kvality drevín a možného prípustného výrubu, otázky prípad-
ného splavnenia Váhu, možností lodnej dopravy či intenzív-
nejšieho využitia rieky na vodné športy, možnosti vytvorenia 
zázemia pre služby a šport na nábreží a mnoho ďalších otázok, 
ktoré vyvoláva snaha mesta o revitalizáciu nábrežia.  

Myšlienky z diskusie budú zhrnuté do výstupnej správy, 
ktorá bude spolu s výsledkami prieskumov verejnej mienky 
a ostatnými podnetmi získanými v procese práce s verejnosťou 
zapracovaná do podkladov zadania pripravovanej urbanis-
tickej súťaže na riešenie nábrežia v roku 2014. 

Mgr. Branislav Machala z Karlovej univerzity v Prahe 
povedal, že „úspech mestského rozvoja v Trenčíne, bude 



594 
 

závisieť aj od jeho schopnosti zadefinovať rast ako taký. 
Ekologické aspekty by mali byť zohľadnené v každej oblasti 
mestského rozvoja.  Miera, v akej sa mesto Trenčín vyspo-
riada s globálnymi výzvami týkajúcimi sa životného prostre-
dia, sa môže výrazným spôsobom podieľať na zvýšení kvality 
života miestnych obyvateľov, no taktiež sa môže stať aj sú-
časťou inteligentnej marketingovej stratégie mesta. Ekolo-
gické aspekty je preto vhodné chápať v širších väzbách napr. 
v znižovaní produkcie emisií CO2, celkovej energetickej 
náročnosti budov, ale tiež aj v územnom plánovaní, ktorým 
buď podporujeme alebo zamedzujeme tvorbu monofunkčných 
lokalít a nákupných centier, ktoré si dnes vyžadujú závislosť 
na individuálnej doprave.“  

Najbližšie odborné podujatia k otázke revitalizácie tren-
čianskeho nábrežia sa budú týkať tém ekonomickej udrža-
teľnosti a dopravy. Uskutočnili sa 29. a 30. mája 2013.  

www.trencin.sk 30.04.2013 
pomocná evidencia 216/1/2013 
 
Nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie, aby Železnice 

Slovenskej republiky znovu vyhodnotili ponuky na moderni-
záciu trate, spôsobilo na začiatku apríla 2013 obavy, že by 
mesto Trenčín mohlo zostať rozkopané nie tri, ale možno až 
osem rokov, kým nerozhodne súd. „Pre Trenčín a jeho 
obyvateľov by to bola veľká katastrofa,“ reagoval na situáciu 
primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o námietke opä-
tovne vylúčenej spoločnosti Skanska až po polroku od jej 
podania. Železnice však už koncom minulého roka 2012 uza-
vreli zmluvu s vybraným dodávateľom. Stavba je v mestskej 
časti Sever rozbehnutá a ľudia musia strpieť viaceré dopravné 
obmedzenia. 
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Hoci mesto Trenčín nie je priamym účastníkom konania, 
jeho obyvatelia sa 
na niekoľko dní 
stali rukojemníkmi. 
Železnice Sloven-
skej republiky dňa 
15. apríla 2013 
však podali na Úrad 
pre verejné obsta-
rávanie žalobu. 
Modernizácia že-

lezničnej trate tak v Trenčíne ďalej pokračuje. 
„Málokto si uvedomuje, že najviac postihnuté v celom tom-

to chaose, by bolo mesto Trenčín. Súbežne s modernizáciou 
železnice sa stavia nový cestný most, začína sa budovať 
dopravný terminál autobusovej a železničnej stanice, popritom 
sa realizujú mest-
ské investičné ak-
cie. Úlohou mesta 
Trenčín je koor-
dinovať plynu-
losť a nadväznosť 
všetkých týchto 
stavieb,“ povedal 
primátor.  

Akákoľvek 
zmena sa podľa 
neho dotýka všetkých zainteresovaných, no najviac obyva-
teľov Trenčína. „Je pravdou, že mesto Trenčín bude možno tri 
roky rozkopané a rozostavané, ale potom budeme mať radosť, 
že žijeme v peknom, modernom Trenčíne. Kompetentní pred-
stavitelia z ministerstva, železníc a zástupcovia zhotoviteľov 

nadjazd pri Opatovej rástol ako z vody 
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ma ubezpečili, že aj železnica aj most budú pokračovať podľa 
harmonogramu,“ doplnil Mgr. Richard Rybníček. 

Info Trenčín 03.05.2013 
pomocná evidencia 226/1/2013 
 
V školskom roku 2012/2013 vyhlásilo Centrum environ-

mentálnych aktivít Trenčín 3. ročník súťaže „Mladí reportéri 
pre životné prostredie“, tematicky zameraný na minimali-
záciu odpadu. Slovensko sa do súťaže zapojilo v rámci me-
dzinárodnej kampane Litter Less programu Young Reporters 
for the Environment so sídlom v Kodani. Súťažilo sa v troch 
vekových kategóriách 11-14 rokov, 15-18 rokov a 19-21 ro-
kov a v troch žurnalistických žánroch: článok, fotografia a vi-
deo. Do súťaže sa  zapojilo 80 žiakov a študentov z 23  zá-
kladných, stredných a vysokých škôl. 

Mladí reportéri zbierali cenné skúsenosti pre svoju žurna-
listickú tvorbu identifikáciou miestneho problému životného 
prostredia, rozhovormi so zástupcami viacerých strán, zberom 
odborných informácií, hľadaním riešení, ktoré napomôžu 
minimalizácii odpadu. Najviac sa mladí reportéri venovali 
problému znečistenia v mestách i na brehoch riek, niektorí 
pritom išli osobným príkladom pri čistení, iní išli viac do 
hĺbky a hľadali riešenia na minimalizáciu odpadu v spolupráci 
so starostami obcí. Články boli rôzne publikované: v online 
regionálnych médiách, na webových stránkach či nástenkách 
škôl, na výveskách obecných úradov, na webovej stránke 
programu Mladí reportéri pre životné prostredie a inde. 

O výsledkoch rozhodla porota 14. mája 2013 v zložení: 
Lucia Szabová, Greenpeace, Jakub Filo z Aktualne.sk, foto-
graf Radovan Stoklasa a redaktorka Info Trenčín Eva Mi-
šovičová. Všetci súťažiaci dostali od poroty  spätnú väzbu, 
ako sa ďalej zlepšovať, alebo čo ich na práci zaujalo. 
Víťazi: 
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- Najlepší článok 11-14 rokov: „Sklené fľaše v našom 
meste“, Základná škola Juraja Fándlyho Sereď; 

- Najlepší článok 15-18 rokov: „Projekt Greenland“, 
Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice;  

- Najlepší článok 19-21 rokov: „Odpadové hospodárstvo 
v Priepasnom“, Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 

- Najlepšia fotografia 11-14 rokov: „Hluché ucho“, Základná 
škola Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves; 

- Najlepšia fotografia 15-18 rokov: „Prírodný Third Hand“, 
Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 

- Najlepšia fotografia 19-21 rokov: „Malá ruka pre človeka, 
veľká pre životné prostredie“, Gymnázium Sv. Tomáša 
Akvinského, Košice; 

- Najlepšie video 11-14 rokov:  „Odpad pri a vo vode“, 
Škola u Filipa, Banská Bystrica; 

- Najlepšie video 15-18 rokov: Litter More and Litter LESS, 
Základná škola Jána Palárika Majcichov 
Víťazi kategórií si diplomy a hodnotné vecné ceny prevzali 

v Bratislave dňa 30. mája 2013 od predsedu Výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie prof. RNDr. Mikulášom Hubom. Víťazné práce 
postúpili do medzinárodného kola súťaže. Výsledky budú 
zverejnené 5. júna 2013, pri príležitosti Svetového dňa život-
ného prostredia. Víťazi získajú 1,000 USD a pozvánku na                
trojdenné medzinárodné podujatie.  

Kampaň Litter Less bola organizovaná v týchto krajinách 
sveta – Slovensko, Kanada, Francúzsko, Macedónsko, Nemec-
ko, Kazachstán, Čierna Hora, Rumunsko, Malta a Lotyšsko 
vďaka podpore Nadácie pre environmentálnu výchovu FEE a 
finančnému príspevku Nadácie spoločnosti Wrigley. Cieľom 
kampane je zapojiť a vzdelávať mladých ľudí v problematike 
odpadu a povzbudiť ich k pozitívnym riešeniam. 

príspevok Mgr. Richarda Medála 
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pomocná evidencia 258/1/2013 
 
Súčasťou modernizácie železničnej trate cez Trenčín je aj 

výstavba nového železničného mosta cez rieku Váh za 
23.198.911,13 eúr. Ten by mal byť hotový v marci 2015. Aký 
osud čaká starý železničný most, nie je ešte jasné. „V 
súčasnosti ešte nie je doriešená táto otázka. Bude potrebná dis-
kusia medzi mestom Trenčín, Železnicami Slovenskej repu-
bliky a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky,“ infor-
movala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina 
Pavliková. 

Podľa hovor-
kyne sa s výs-
tavbou mosta za-
čalo v marci 
tohto roka. Hoto-
vý by mal byť 
podľa harmono-
gramu prác 30. 
marca 2015. 
Súčasný želez-
ničný most už 

nevyhovuje európskym normám. Je umiestnený kolmo na tok 
Váhu a pred mostom a za ním sú oblúky. Tie neumožňujú 
prechod vlaku v rýchlostiach požadovaných európskymi doho-
dami. Samotný most bol konštruovaný na rýchlosť 70 km/h. 

Nový most a jeho umiestnenie je riešené pre rýchlosť  140 
km/h, je situovaný vyššie nad hladinou Váhu ako pôvodný 
most, aby spĺňal požiadavky na splavňovanie rieky v budúc-
nosti. Most je železobetónovej konštrukcie a jeho prevádzka 
bude podstatne tichšia v porovnaní s pôvodným oceľovým 
mostom. Dĺžka nového železničného mosta má byť 343 
metrov. 

začiatok výstavby nového železničného mosta od Istebníka 
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www.sme.sk 22.05.2013 
pomocná evidencia 236/1/2013 
 
Po skúšobnej prevádzke svetelná signalizácia na križovatke 

ulíc Štefánikovej s Kukučínovou bola dňa 13. júna 2013 spus-
tená na ostro a vďaka svetelnej signalizácii bude bezpečnej-
šia. Všetkým účastníkom cestnej premávky treba poďakovať 
za trpezlivosť počas obdobia prác na križovatke. 

Mesto Trenčín tak ukončilo ďalšiu z tohtoročných inves-
tičných akcií. Miesto, 
ktoré je známe množ-
stvom vážnych doprav-
ných nehôd, sa stalo 
bezpečnejším pre vše-
kých účastníkov cestnej 
premávky. Križovatka 
ulíc Štefánikova – Ku-
kučínova spĺňa všetky 

parametre bezpečného prechodu chodcov a prejazdu motoro-
vých vozidiel, keď: 
- boli zabudované tlačidlá na činnosť semaforov pre chod-

cov; 
- chodníky na priechodoch zohľadnili bezbariérovosť pre 

telesne postihnutých; 
- povrchu vozovky bola vykonaná úprava pre nevidiacich; 
- priechod pre chodcov bol vybavený vodiacimi pásmi.  

Oproti predchádzajúcemu užívaniu Štefánikovej ulice bez 
svetelnej signalizácie dochádza pri novom režime existencie 
svetelnej signalizácie k dôležitej zmene v organizácii dopravy, 
keď vodiči motorových vozidiel musia pre rešpektovať zákaz 
odbočenia vľavo v oboch smeroch Štefánikovej ulice.  

www.trencin.sk12.06.2013 
pomocná evidencia 338/1/2013 
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Stavebné práce na rekonštrukcii kasární Trenčianskom 
hrade, ktoré uskutočňuje Trenčiansky samosprávny kraj z 
európskych fondov, v týchto dňoch neprebiehajú. Dokončené 
mali byť v októbri tohto roku. 

„Aktuálne sa uskutočňuje reštaurátorský výskum. Práce na 
objekte kasární sú dočasne pozastavené z dôvodu prieskumu a 
zisťovania aktuálneho stavu oporných múrov a s tým súvi-
siacich prác. Počas celej výstavby je nutné prispôsobovať sa 
postupom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky,“ pove-
dal Peter Toman z Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

„Termín ukončenia projektu môže byť posunutý s ohľadom 
na žiadosť o zmenu projektu po dohode zmluvných strán, 
ktorá je v štádiu prípravy,“ dodal Toman. Podľa odborníka na 
eurofondy Michala Ivantišina je posunutie termínu najčas-
tejší dôvod, ale môžu byť aj iné dôvody. Dôležitá je podľa 
neho oprávnenosť 
prác uskutočnených 
po termíne, ktorý 
bol dohodnutý v 
projektovej zmlu-
ve. „Práce, ktoré sa 
uskutočňujú po 
skončení zmluvne 
stanoveného obdo-
bia, sú neoprávne-
né,“ vysvetlil Ivantišin. To potom súvisí s vrátením časti 
dotácií, ktoré sa uskutočnia po tomto období. 

Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová dúfa, 
že sa s výstavbou čoskoro začne, veď najťažšie práce sú už 
hotové, keďže najproblematickejšia bola výstavba podložia. 

 Po dokončení prác by mali priestory novej budovy lákať 
návštevníkov novými výstavnými expozíciami. Trenčianske 
múzeum pripravuje v týchto priestoroch expozíciu z dejín 
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vojenstva a stálu výstavu archeologických nálezov, ktoré sa 
našli priamo pri vykopávkach v budove kasární. V priestore 
hornej časti budovy sú určené kultúre, ktoré by mali slúžiť na 
organizovanie koncertov, divadelných predstavení či iných 
spoločenských podujatí. 

www.sme.sk 12.06.2013 
pomocná evidencia 339/1/2013   
 
Dňa 12. júna 2013 sa uskutočnilo v kaviarni „Coffe sheep“ 

v Trencine stretnutie s architektom Matúšom Vallom, jedným 
z autorov úspešného projektu „Mestské zásahy“, ktorý po 
Bratislave prevzali Košice, ale aj Praha, Brno a Jablonec 
n/Nisou. Na stretnutí sa stretli architekti žijúci v Trenčíne, ale 
aj primátor Mgr. Richard Rybníček, architekt mesta Ing. 
arch. Martin Bedatš, projektová manažérka „Trenčín si Ty“  
Mgr. Renáta Kaščáková, mestskí poslanci Patrik Žák, Ing. 
Róbert Lifka a občania. 

V súčasnosti sa o rozbeh projektu snaží aj mesto Trenčín, 
vďaka iniciatíve Trenčana Ing. Richarda Ščepku, ktorý 

v úvode konštatoval, že myšlienka pro-
jektu „mestských zásahov“ vznikla v Bra-
tislave v roku 2007. Za touto myšlienkou 
stáli architekti Matúš Vallo a Oliver 
Sadovský, ktorí prostredníctvom svojej 
firmy (Vallo Sadovsky Architects) pred-
stavili svoj nápad občiansko-profesnej 

iniciatívy, keď sa rozhodli nečakať na zadanie z vonku a oslo-
vili niekoľko svojich kolegov a architektonických ateliérov, 
aby si najskôr vybrali a neskôr navrhli bez nároku na honorár 
riešenie architektonicky problematických verejných miest 
v širšom centre Bratislavy. 

Potom predstavil architekta Matúša Valla, ktorý vo svo-
jom úvodnom slove prednášky, projekt „Mestské zásahy“ mô-

Richard Ščepko 
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žu mať veľa podôb. Hlavnou myšlienkou je nájsť určité miesta 
alebo situácie v meste, ktoré nefungujú tak, ako by mali, alebo 
neprinášajú obyvateľom to, čo by prinášať mali. Keďže určitý 
čas pracoval na zásahoch do mestského prostredia New Yorku 
má skúsenosti s aplikáciami verejných 
priestorov i v samotnom priestore. Pove-
dal, že projekt by mal osloviť architektov, 
záhradných architektov, umelcov, odbor-
níkov, ale aj obyvateľov, aby našli nielen 
takéto miesta, ale hlavne navrhli pre ne aj 
reálne riešenia. Mám pocit, že v mestskom 
kontexte môžu aj malé zmeny priniesť veľký efekt. Snahou 
projektu je zabezpečiť reálnosť a realizovateľnosť jednotli-
vých projektov, ktoré neskončia zabudnuté niekde „v šuflíku“, 
ale oslovia vedenie mesta i obyvateľov natoľko, že sa niektoré 
z nich zrealizujú. Skonštatoval, že vo väčšine prípadov ini-
ciatíva je na strane architektov, umelcov, ale aj obyčajných 
ľudí, no v Trenčíne, a to je sympatické, projektu otvárajú 
dvere primátor Mgr. Richard Rybníček, architektom mesta 
Ing. arch. Martinom Bedatšom či projektovou manažérkou 
„Trenčín si Ty“  Mgr. Renátou Kaščákovou.  

V závere svojho vystúpenia architekt Matúš Vallo povedal, 
že Projekt „Mestské zásahy sa okrem Bratislavy (2008) 
realizoval v Prahe (2010), v Brne (2011), Košiciach (2011) 
Košice – Prešov (2012) a aktuálne prebiehajúcimi v Jablonci 
n. N. (2013). 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 343/1/2013 
 
Projekt „Trenčín si TY“ sa predstavil na najväčšom fes-

tivale venovanom rozvoju miest v strednej Európe „reSite 
2013“, ktorý sa konal v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe za 
účasti renomovaných hostí. 
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Mesto Trenčín sa predstavilo na odbornej konferencii v 
rámci sekcie „Mestský 
kombajn 2 – Kvalitné a 
inovatívne vedenie: eu-
rópska perspektíva“, ve-
dľa miest ako Londýn, 
Lipsko a Oslo, ktoré sa  
venovali prepojeniu kra-
jiny a mestského pros-
tredia, participatívnemu 

riadeniu miest, ako aj mestskej ekológii 21. storočia. Celkovou 
témou festivalu „reSite“ bolo „Mesto ako miesto pre život“.  

Podľa hlavného architekta mesta Trenčín Ing, arch. Mar-
tina Beďatša bola konferencia veľmi inšpiratívna. „Získali 
sme skvelé kontakty a prehľad o tom, aké témy aktuálne 
rezonujú vo svete urbanizmu a plánovania miest. Veľmi pote-
šujúce bolo zistenie, že cesta participatívneho plánovania, po 
ktorej sme sa rozhodli ísť v Trenčíne, je správna a nemusíme 
sa za ňu hanbiť pred nikým na svete. Je množstvo príkladov 
o tom, že víziu svojho urbanistického rozvoja hľadali aj iné 
mestá – podobne, ako to robí Trenčín dnes. Môžeme si byť 
istí, že všetky duchaplné riešenia v mestách, ktorých fungo-
vanie často tak radi obdivujeme, keď cestujeme do zahraničia, 
sú vždy výsledkom mnohoročného procesu a úsilia. Ide o beh 
na dlhé trate. Povzbudzuje nás, že odborníci s uznaním 
hodnotia našu súčasnú prácu v Trenčíne.“ 

www.trencin.sk 25.06.2013 
pomocná evidencia 380/1/2013 
 
Práce na modernizácii železničnej trate v Trenčíne pos-

tupujú. Od 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 
v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica.  
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Túto mestskú časť čaká ďalšia, už definitívna zmena. Od 
pondelka 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrov-
ňové priecestie so železničnou traťou v Opatovej. Vodiči mu-
seli na Sihoť prechádzať po novom nadjazde, prípadne využiť 
iné z existujúcich priecestí. Tento zákaz zatiaľ neplatí pre 
chodcov a cyklistov, ktorú budú môcť cez železnicu aj naďalej 
prechádzať. V miestach súčasného železničného priecestia 
bola pre nich riešená dočasná trasa do vybudovania podchodu. 

Otvorením 
Opatovskej uli-
ce došlo k ukon-
čeniu obchádzky 
liniek mestskej 
hromadnej do-
pravy a k defini-
tívnej zmene 
trasovania liniek 
č. 4, 21 a niek-
torých spojov 
linky č. 6, ktoré budú končiť pri Poľnohospodárskom družstve 
v Opatovej. Linka č. 21 znova zastavuje aj na zastávkach Opa-
tovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádivec a Opatovská, 
Sihoť 4. Natrvalo však, ale zostáva zmena trasovania v Opa-
tovej.  

Linky č. 4 a 21 už nezastavujú na zastávke Opatovská a 
Poľnohospodárske družstvo a v rámci Opatovej majú okružnú 
trasu s novými zastávkami Opatovská, Horeblatie a Opatová, 
Maják. Natrvalo bola zrušená zastávka Opatovská a Nová 
Kubra. Nahradila ju novovybudovaná zastávka na znamenie 
za nadjazdom, na ktorej zastavujú spoje linky č. 6, predĺžené 
až k poľnohospodárskemu družstvu. Na linke č. 6 dochádza aj 
k posunu odchodov autobusových spojov z ostatných zastá-
vok.  



605 
 

www.trencin.sk 02.07.2013  
pomocná evidencia 426/1/2013 
 
V Trenčíne začal v mesiaci máj 2013 vyrastať nový 

železničný most cez rieku Váh. Stavba za 23 mil. eúr bude 
súčasťou modernizácie železničnej trate. Vozidlá stavby 

prechádzajú do kory-
ta Váhu cez provi-
zórnu hrádzu. Chod-
ci a cyklisti museli 
prechádzať hrádzou 
popri Radlinského 
ulici so zvýšenou po-
zornosťou, lebo  to-
muto úseku sa úplne 
nedalo vyhnúť. 

Most by mal byť podľa harmonogramu hotový v marci 
2015. Aký osud čaká starý železničný most, nie je ešte jasné. 
Súčasný železničný most však nevyhovuje európskym nor-
mám. Je umiestnený kolmo na tok Váhu a pred mostom a za 
ním sú oblúky. Tie neumožňujú prechod vlaku v rýchlostiach 
požadovaných európskymi dohodami. Navyše je konštruovaný 
na rýchlosť 70 km/h. Nový most bude riešený pre rýchlosť 
140 km/h, a jeho umiestnenie bude situované vyššie nad hla-
dinou Váhu ako pôvodný most, aby spĺňal požiadavky na 
splavňovanie rieky v budúcnosti. Most je železobetónovej 
konštrukcie a jeho prevádzka bude podstatne tichšia v porov-
naní s pôvodným oceľovým mostom. Dĺžka nového želez-
ničného mosta bude 343 metrov. 

www.sme.sk 04.07.2013  
pomocná evidencia 440/1/2013 
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Doposiaľ modernizácia železnice ovplyvňovala najmä život 
obyvateľov Opatovej a Sihote. Cez letné prázdniny čakali prvé 
výraznejšie obmedzenia aj ľudí v Zámostí. 

Od 15. júla 2013 až do konca 31. augusta 2013 boli 
plánované prekládky inžinierskych sietí na uliciach Istebnícka, 
Žabinská, Michala Kišša a Radlinského. Tieto práce si vy-
žiadali úplné uza-
tvorenie podjazdu 
na Žabinského uli-
ci, ľuďmi nazýva-
ného aj „čierny 
mostek“.  

Po preložení in-
žinierskych sietí  
práce pokračovali 
výstavbou novej 
železničnej trate, ktorej trasa povedie čiastočne cez Istebnícku 
a Žabinského ulicu. Uzatvorenie „čierneho mosteka“ bolo 
preto definitívne.  

Info Trenčín 05.07.2013 
pomocná evidencia 443/1/2013 
 
Náročné rok a pol trvajúce rokovania primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka s vedením Železníc Slo-
venskej republiky vyústili podpísaním zmluvy dňa 26. júna 
2013. Jej obsah dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Podľa podpísanej zmlu-
vy štát uvoľní pre Trenčín 6,5 milióna eúr. 

Železnice Slovenskej republiky sa zaviazali zabezpečiť do-
pravný prístup  do mestských častí Záblatie a  Zlatovce, vybu-
dovať infraštruktúru k novej letnej plavárni, vrátane sietí a re-
konštrukcie mosta na Ostrov.  
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„Bolo to veľmi ťažké. Ale to, že sa Železnice Slovenskej 
republiky už aj zmluvne 
zaviazali, že uvoľnia zo 
štátneho rozpočtu 6,5 
milióna eúr na takzvanú 
malú stavbu v meste, 
považujem za silný zá-
väzok. S rekonštruk-
ciou sa začne už na je-
seň tohto roka,“ uviedol 

primátor, ktorý absolvoval od roku 2011 množstvo vážnych 
rokovaní s vedením Železníc Slovenskej republiky a Minis-
terstvom dopravy Slovenskej republiky.  

Mesto Trenčín bude súčinné pri územnom i stavebnom ko-
naní. Ide o realizáciu tzv. malej stavby - novej letnej plavárne 
na Ostrove, ktorá priamo súvisí s veľkou stavbou moder-
nizácie železničnej trate. Bolo to ako na hojdačke. Obdobie 
odmietania a neistoty, strádala nádej, došlo aj k výmene vlád 
a muselo sa začínať odznova, ale dnes možno konštatovať, že 
v roku 2015 bude môcť byť nová letná plaváreň otvorená. 

Ak by došlo počas stavby k prekročeniu nákladov, nebudú 
Železnice Slovenskej republiky požadovať od Mesta Trenčín 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy žiadnu náhradu. Po 
dokončení malej stavby bude tento majetok prevedený do 
správy Mesta Trenčín. 

Info Trenčín 05.07.2013 
pomocná evidencia 444/1/2013 
 
Priestory pasáže „Zlatej Fatimy“ v Trenčíne boli už dlhší 

čas v nevhodnom stave. Steny, ale i cesta nezodpovedali po-
dľa názoru viacerých Trenčanov centru mesta. Vlastník aj na 
základe podnetov občanov sa rozhodol túto situáciu zmeniť. 

primátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček podpisuje zmluvu so ŽSR 
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Spoločnosť Coop Jednota Trenčín je vlastníkom priestorov 
pasáže „Zlatá Fatima“. Na základe podnetov Trenčanov dala 
úpravu priestorov v pasáži do popredia iných svojich aktivít. 
„Vymaľovanie a opravu priestorov pasáže Zlatá Fatima sme 
mali tento rok v pláne. Na základe podnetu občanov mesta 
sme tieto práce uprednostnili pred inými akciami,“ infor-
movala podpredsedníčka predstavenstva Iveta Devečková s 
tým, že predpoklad ukončenia prác bude najneskôr do konca 
prázdnin 2013. 

Plánovaný rozpočet na tieto úpravy je zhruba 18-tisíc eúr. 
Úprava priestorov prispeje k 
skrášleniu námestia a jeho 
okolia a priestory pasáže 
nebudú opäť znečisťované 
niektorými neohľaduplnými 
návštevníkmi. Maľovanie 
stien pasáže a celková 
úprava priestorov bola pre 

mnohých Trenčanov vítanou zmenou. Viacerí si za tie roky 
zvykli na vizáž pasáže, preto ich prekvapenie je o to väčšie. 

Podľa Heleny Dobiášovej „je to veľmi príjemná zmena, 
pretože cez pasáž prechádza denne veľmi veľa ľudí. Vyzeralo 
to predtým hrozne. Všetko, čo sa tu bude vylepšovať, bude pre 
Trenčín len prínosné. Je dobré, že pasáž maľujú, lebo predtým 
nevyzerala esteticky. Bude krajšia a určite bude viac ľudí 
priťahovať do centra mesta. Trenčania si možno zvykli, ale 
turistom, čo viem, sa ten vzhľad nepáčil,“ zareagovala aj 
Natália Šinková. 

Tí občania, ktorí chodia pasážou denne do práce, vyjadrili 
svoju spokojnosť s inováciou pasáže, lebo pozitívne ovplyv-
ňujú ich konanie počas celého dňa.  

www.sme.sk 15.07.2013  
pomocná evidencia 474/1/2013 
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Od utorka 16. jú-
la 2013 bola Ulica 
Halalovka smerom 
od križovatky s Vý-
chodnou ulicou jed-
nosmerná a to od 
Východnej ulice na-
hor a v úseku okolo 
Polikliniky Juh.  

Dopravný režim 
na tejto ulici bol 
z hľadiska bezpeč-
nosti vodičov pro-
blematický, často dochádzalo ku kolíziám vozidiel prichá-
dzajúcich z hornej časti Ulice Halalovka a smerom od poli-
kliniky.  

Na podnet občanov a Výboru mestskej časti Juh mesta 
Trenčín dalo vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá 
vyriešila zjednosmernenie ulice. Zmena dopravného značenia 
si vyžiada zvýšenú pozornosť vodičov. 

www.trencin.sk 16.07.2013 
pomocná evidencia 481/1/2013 

 
 

Čo to vzniká pri Posádkovom dome? Je to experiment? 
Prečo tam mesto nechá-
va rásť burinu? Aj to 
boli otázky, ktoré zaují-
mali okoloidúcich. Na 
tieto otázky odpovedali 
autori projektu - Lucia 
Barteková, Ivana Ko-
dajová a Branislav An-
del a vedúci útvaru 
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hlavného architekta mesta Ing. arch. Martin Beďatš.  
Do vytvorenia definitívnej podoby priestranstva vzniká na 

mieste bývalej jamy staveniska garáží z časti trávnatá a z časti 
lúčna plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín 
a s provizórnymi mies-
tami na sedenie a pes-
tovanie byliniek. Ide 
o návrh iniciatívnej 
skupiny mladých tren-
čianskych architektov 
a krajinárov. „Áno, je 
to experiment,“ hovorí 
Ing. arch. Martin Be-
ďatš. „Dali sme priestor novému nápadu, ktorý si vyžaduje 
zopár týždňov času navyše. Ten je limitovaný asi najviac 
počasím - tráva sa ujala, jednoročné kvety potrebujú viac 
slnka a menej dažďa. To ovplyvniť nevieme. Dúfame, že nám 
počasie už nepokazí dobrý úmysel a budeme sa tešiť 
sľubovanej lúke uprostred mesta.“ 

Ako hovoria autori projektu, cieľom bolo vytvoriť plochu 
atraktívnejšiu ako zelený trávnik bez nárokov na pletie, pos-

treky a závlahu, pri-
čom náklady na jej za-
loženie sú porovnateľ-
né s nákladmi na za-
loženie trávnika. 

Z drevených paliet 
vznikli miesta na 
sedenie a kvetináče na 
bylinky. Je to prírodný 

materiál, ktorý je možné po ukončení jednoročnej inštalácie 
jednoducho a ekologicky zlikvidovať. Navyše, sú zdarma. 
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Vysiata kvitnúca lúka podľa slov krajinných architektiek 
obsahuje druhy, ktoré milujú suché a slnečné počasie. Vo 
väčšine prípadov je problém v mestskom prostredí zabezpečiť 
dostatočnú zálievku pre založenie trávnika. „Termín výsevu 
bol posunutý o nie-
koľko týždňov, pre-
tože sa nám nepoda-
rilo zabezpečiť dosta-
točný počet dobrovoľ-
níkov na predprípravu 
pôdy,“ povedala Lucia 
Barteková. 

Doposiaľ sa poda-
rilo sa postaviť formy 
z paliet, ktoré ohraničujú kvitnúcu lúku a zároveň vytvoriť 50 
kvetináčov na bylinky ako sú bazalka, pažítka, yzop, ligurček, 
majorán, medovka, pamajorán, petržlen, šalvia, saturejka, 
materina dúška a inštalovať improvizované pódium z dreve-
ných paliet pred knižnicou. Niektoré jednoročné rastliny sú už 
vyklíčené. Je ich tam spolu vysadených 18 druhov ako kôpor, 
borak, nechtík, nevädza, koriander, pohánka, fenikel, slneč-
nica, žerucha, ľan, vičenec, mak, facelia, ďatelina a vika. 
Priestor osviežujú umelecké diela vytvorené na festivale 
Pohoda. V najbližších dňoch budú v kvetináčoch vysadené 
bylinky. 

www.trencin.sk 16.07.2013 
pomocná evidencia 487/1/2013 
 
Priestranstvo v centre Trenčína priestor pred Posádkovým 

klubom, ešte v minulom roku 2012 hyzdila jama pozastavením 
výstavby podzemných garáží z dôvodu vyhlásenia priestoru za 
národnú kultúrnu pamiatku, ktorá sa zmenila viacročnými 
náletmi semienok rôzneho kvetenstva na nepriechodnú džun-
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glu.  Po viacerých súdnych rokovaniach s investorom Mesto 
Trenčín s dôsledným uplatnením stavebného zákona odolala 
žalobe a priestor postupne začal meniť svoju tvár podľa 
projektu, ktorý pripravili traja mladí architekti. Najprv to bolo 
vyčistenie priestoru od päťročných stromov a kvetenstva, 
s následným zasypaním obnaženého priestoru. V jarných me-
siacoch roka 2013 bola v priestore vymedzená plocha dre-
venými paletami a v nich vysadená tráva a jednoročné kvety. 
V mesiaci júl 2013 nadišla záverečná fáza, keď do pripra-

vených trúhlikov členo-
via Klubu kresťan-
ských seniorov pod ve-
dením realizačnému tí-
mu projektu trenčian-
skych architektov a 
krajinárov vysadili do 
štyridsiatich kvetináčov 
viac ako 400 kusov 

sadeníc rôznych liečivých byliniek. Aj s ich pričinením bola 
dotvorená zaujímavá lúčno - trávnatá plocha so vzdelávacím 
poslaním. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 527/1/2013  
 Jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Trenčíne pri 

hoteli Elizabeth v sú-
vislosti s rekonštruk-
čnými prácami želez-
nice bola úplne pre-
vádzkovo odstavená 
pre všetkých užíva-
teľov dopravy, teda 
dvojstopových a jed-
nostopových moto-



613 
 

rových a nemotorových vozidiel, chodcov a cyklistov.  Vyko-
návala nutná rekonštrukcia kanalizácie, pri ktorej bola celá 
križovatka takmer rozkopaná od piatku 26. júla do 12. augusta 
2013. Od piatku 26. júla 2013 v podvečerných hodinách začali 
platiť prvé výrazné dopravné obmedzenia. Tá časť cestnej 
komunikácie križo-
vatky, ktorá smero-
vala na odjazd vo-
zidiel smerom na 
Bratislavu bola roz-
kopaná v oboch prú-
doch až po autobu-
sovú zástavku mest-
skej hromadnej do-
pravy na Hasičskej 
ulici. Rozkopanie zachytilo aj polovicu križovatky jazdného 
prúdu na Palackého ulicu a jazdného prúdu smerujúceho na 
Sihoť po nástupný ostrovček. Tak vznikli pri hoteli Elizabeth 
zúžené na dva jazdné pruhy jeden Ulice Hasičskej a Ulice gen. 
M. R. Štefánika. Jeden jazdný pruh pre smer na Žilinu a druhý 
jazdný pruh pre smer na Bratislavu.  

Autá z Hasičskej 
ulice nemohli odbo-
čiť na Sihoť. Mohli 
ísť iba priamo na 
Štefánikovu ulicu 
(smer Žilina) alebo 
zabočiť vpravo na 
Palackého ulicu. 
Autá v smere od 
Žiliny na Bratislavu 

(zo Štefánikovej ulice) pokračovali rovno na Hasičskú ulicu 
alebo vpravo na Sihoť. Jazdný pruh na Palackého ulicu bol 
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zrušený a zakázaný. Prejazd križovatkou bol pevne ohraničený 
jazdnými pruhmi a dopravným značením. Trasa kanalizácie je 
vedená takmer celou križovatkou od hotela Elizabeth až na 
Ulicu M. Rázusa popri chodníku oproti Základnej umeleckej 
škole. Pokračuje k Obchodnej akadémii a na Mládežnícku 
ulicu.  

Rekonštrukcia 
kanalizácie na Ná-
mestí SNP súvisela 
s modernizáciou že-
lezničnej trate. Na-
plánovaná bola pô-
vodne na mesiac máj 
2013. Práce však 
museli byť preruše-
né, pretože šachty 
neboli v takej hĺbke, ako bolo uvedené v projekte. Muselo byť 
naprojektované nové riešenie, ktoré zodpovedá skutočnosti. 
Práce boli rozdelené do viacerých etáp a každá etapa si vyžia-
dala odlišné dopravné obmedzenia. Najrozsiahlejšia bola               
1. etapa, ktorá podľa plánu skončí najneskôr 12. augusta 2013. 

Rekonštrukčné práce na kanalizácii si vyžiadali aj zmeny 
v organizácii mestskej hromadnej dopravy. 

www.trencin.sk 19.07.2013 
pomocná evidencia 490/1/2013 

. 

Dlhotrvajúca zima sa podpísala na zlý technický stav miest-
nych komunikácií, ale najmä priam katastrofálny prístup auto-
busov mestskej hromadnej dopravy na autobusové zástavky. 
Najhoršie bola na tom autobusová zastávka na Legionárskej 
ulici pri poisťovni Alianz v Trenčíne a autobusová zástavka na 
Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole v 
Trenčíne. 
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Práce na autobusovej zastávke na Legionárskej ulici pri 
poisťovni Alianz v Trenčíne sa začali ráno 12. augusta 2013 
a oprava mestskej komunikácie autobusovej zastávky na 
Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole bola 

pripravená od 19. 
augusta 2013. 

V súvislosti s vyš-
šie pripravovanými 
opravami mestských 
komunikácií museli 
sa vykonať zmeny so 
zastavovaním auto-
busov mestskej hro-
madnej dopravy tak, 

že od pondelka 12. augusta 2013 zastávka Legionárska (pri 
poisťovni Alianz) bola presunutá pred objekt DAPA Centrum 
a zastávka na Braneckého ulici bola presunutá od 19. augusta 
2013 na Palackého ulicu 
pred Reštauráciu Retro 
pre autobusové linky 
idúce na železničnú sta-
nicu, na Sihoť a do Opa-
tovej. Pre autobusové 
linky č. 3, 5, 15, 19 a 27, 
teda tie, ktoré prepra-
vujú osoby na Zámostie, 
bola zastávka zrušená 
bez náhrady a zrýchlené 
spoje týchto liniek zas-
tavovali na zastávke Le-
gionárska ulica. 

Rekonštrukcia príjaz-
dovej cesty na obe auto-
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busové zástavky mestskej hromadnej dopravy sa vykonala 
vybetónovaním podložia a výmenou vrchnej vrstvy na 
komunikácii. Technológii práce bol podriadený termín ukon-
čenia prác – 30. september 2013, lebo betón musí „zrieť“ tri až 
štyri týždne.  

www.trencin.sk 09.08.2013 
pomocná evidencia 556/1/2013  
 
Ukončenie rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných 

prípojok z titulu modernizácie železničnej trate v križovatke 
pred hotelom Elizabeth 
malo prísť v pondelok              
12. augusta 2013, po                     
18,00 h a tým nastala aj  
zmena organizácie dopra-
vy, ktorá umožnila prejazd 
áut zo sídliska Sihoť na 
Hasičskú ulicu.  

Mesto Trenčín informo-
vala spoločnosť Betonic, s.r.o., ktorá realizovala stavebné prá-
ce na rekonštrukcii kanalizácie, že pravé odbočenie zo Sihote 
bude sprevádzkované až v stredu ráno 14. augusta 2013. 
Dôvodom bolo podľa firmy nepredvídateľné posunutie dodáv-
ky asfaltu. Jedna vrstva asfaltu bola položená dňa 12. augusta 

2013 a ďalšie dve boli 
položené dňa 13. augus-
ta 2013. 

Prísľub spoločnosti 
bol splnený, keď asfalt 
bol položený a otvore-
ním ľavého prúdu zo 
Sihote smerom na 
Hasičskú ulicu od rána 

posledné terénne úpravy pred položením asfaltu 
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dňa 14. augusta 2013 bolo spojazdnené odbočenie zo Sihote 
na Hasičskú ulicu pre všetky motorové vozidlá. Súčasne 
prestali platiť opatrenia zmeny trasovania dotknutých liniek 
mestskej hromadnej dopravy dňom zo Sihote do centra mesta. 

www.sme.sk 12.08.2013 
pomocná evidencia 557/1/2013 
 
Niektoré komunikácie na sídlisku Juh dostali nový koberec. 

S ich úpravou sa začalo dňa 19. augusta 2013. V tejto súvis-
losti boli požiadaní vodiči motorových vozidiel, aby na opra-
vovaných častiach Zá-
padnej ulíce, Ulice Jána 
Halašu a Ulice Karola 
Šmidkeho neparkovali. 

Na Západnej ulici 
bol vymenený súvislý 
úsek povrchu vozovky 
od križovatky s Ulicou 
gen. Svobodu smerom 
ku križovatke s parko-
viskom Obchodno-zábavného centra Južanka. Ďalej pokračo-
vali lokálne opravy najviac poškodených miest na Západnej 
ulici v dĺžke asi 70 m smerom ku križovatke so Saratovskou 
ulicou. 

Súvislý nový asfaltový koberec dostala aj Ulica J. Halašu. 
Išlo o približne 150 m úsek od križovatky so Saratovskou 
ulicou ponad prvý rad garáží. Ďalej, až po napojenie na ulice 
K. Šmidkeho a L. Novomeského, budú opravy lokálne. 

vlastné poznámky 
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Opravy položením asfaltu na viacerých lokálnych miestach 
čakali Ulicu K. Šmidkeho. Nešlo o opravy samostatných vý-
tlkov, ale povrch bol zarezaný vo väčšej šírke a v celej dĺžke 
úseku, kde sa nachádzajú viaceré jamy. Cesty tak dostali 
„väčšie záplaty“, ktoré vydržia dlhšie, ako opravené jednotlivé 
výtlky. 

Počas opráv neboli ulice 
zatvorené, ale iba zúžené, 
teda prejazdné. Muselo však 
byť obmedzené parkovanie 
na priľahlých parkoviskách a 
na okrajoch ciest. V prípade 
opomenutia žiadosti nepar-
kovať v opravovaných uli-
ciach sa boli motorové vo-
zidlá odťahované. 

Na konci prázdnin by 
mali byť všetky spomínané úseky ulíc hotové. Ide o jednu 
z ďalších investícií mesta Trenčín do miestnych komunikácií. 

www.trencin.sk 15.08.2013 
pomocná evidencia 566/1/2013 

  
Od pondelka 19. augusta 2013 Mesto Trenčín začalo 

rekonštruovať zastávku mestskej hromadnej dopravy na Bra-
neckého ulici oproti Strednej zdravotníckej škole. Pre 
cestujúcich občanov to znamenalo niekoľko minút chôdze 
navyše. Zastávka bude opäť v prevádzke od 30. septembra 
2013. 

Rekonštrukcia pozostávala z úpravy podložia a výmeny 
vrchnej vrstvy na komunikácii v pruhu so zastávkou. Keďže 
išlo o trváce betónové prevedenie zastávky, je čas prác dlhý, 
nakoľko betón musí „zrieť“ 3 až 4 týždne. 
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Pre linky mestskej hromadnej dopravy bola zastávka 
v smere na Hasičskú ulicu presunutá na Palackého ulicu pred 
Reštauráciu Retro. Zástavka obslúži cestujúcich smerujúcich 
na Sihoť, na autobusovú a železničnú stanicu a do Kubry 
(Kubrice). Pre linky č. 3, 5, 15, 19 a 27, ktoré premávajú do 

Zámostia, bude zastávka 
zrušená bez náhrady, nakoľ-
ko v tak exponovanom úse-
ku nie je možné zriadiť do-
časnú zastávku. Zrýchlené 
spoje týchto liniek zasta-
vovali na zastávke Legio-
nárska.  

Počas rekonštrukčných 
prác museli cestujúci zo Zá-
mostia prejsť na zastávku 
Legionárska (pri Poštovej 
banke), čo je od rekon-
štruovanej zastávky do päť 

minút pešo. Tiež mohli využiť linky mestskej hromadnej do-
pravy, zastavujúce na Hasičskej ulici, prípadne linky prímest-
skej autobusovej dopravy, zastavujúce na Električnej ulici. 
V minulosti bola autobusová zastávka aj v križovatke na 
Námestí sv. Anny, 
ktorá bola zrealizo-
vaná v rozpore so 
všetkými pravidla-
mi a normami, pre-
to bola zrušená. Po-
dľa polície musí 
umiestnenie a sta-
vebné usporiadanie 
zastávky rešpekto-
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vať bezpečnosť a plynulosť premávky. „Miestna komunikácia 
Braneckého ulice v úseku od Námestia sv. Anny po Rozma-
rínovú ulicu nemá dostatočné šírkové parametre pre dočasné 
umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu,“ povedala krajská 
policajná hovorkyňa Elena Antalová. Podľa jej slov zastávku 
nebolo možno umiestniť ani v úseku od poslednej zastávky na 
Legionárskej ulici pri Poštovej banke až po križovatku 
Rozmarínovej ulice s vetvou cesty 1//61 Palackého ulicou.  

„Je potrebné si uvedomiť, že Braneckého ulica je jedným 
z hlavných cestných prieťahov centrom mesta Trenčín s veľmi 
hustou premávkou a umiestnenie zastávky na jazdnom pruhu 
uvedenej komunikácie by zásadne ovplyvnilo bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky,“ vysvetlila Elena Antalová. 
Najbližšie možné miesto pre zriadenie dočasnej zastávky bolo 
teda na Palackého ulici pri reštaurácii Retro. 
„Sme si vedomí, že zrušenie autobusovej zastávky na Bra-
neckého ulici na viac ako jeden kalendárny mesiac je pre celé 
Zámostie obmedzujúce,“ povedal k dočasnej situácii primátor 
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Povrch zastávok na 
Legionárskej a na Braneckého ulici však už bolo nevyhnutné 
zrekonštruovať. „Zvolili sme riešenie, pri ktorom nebude 
vymenený len asfaltový kryt, ale aby povrch zastávky bol 
zrealizovaný z betónu. Výmena asfaltového krytu s opravou 
časti podkladu pod asfaltom by obmedzila cestujúcich asi len 
na jeden týždeň. Pri tak vyťaženej zastávke by to však nebola 
trvácna úprava a už o krátky čas by sa do krytu muselo opäť 
investovať. Betónový povrch zastávky bude trvácny, ale jeho 
realizácia si vyžaduje podstatne dlhší čas,“ vysvetlil primátor. 

Dočasné dopravné riešenie vypracoval dopravný projektant 
v súčinnosti s odbornými zamestnancami Mestského úradu 
v Trenčíne, dopravcom SAD Trenčín, a.s. a na základe 
konzultácie a súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej repu-
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bliky v Trenčíne. Dopravné riešenie bolo spracované tak, aby 
bolo v súlade s platnou legislatívou a príslušnými technickými 
normami, ktoré sú v doprave záväzné. 

Rekonštrukcia zastávky mestskej hromadnej dopravy na 
Braneckého ulici bola jednou z investičných akcií mesta, 
o ktorej rozhodli poslanci na júlovom mimoriadnom rokovaní 
mestského zastupiteľstva. 

www.trencin.sk 15.08.2013 
pomocná evidencia 567/1/2013 

 
Obnova plynovodu bola dôvodom rozkopávky viacerých 

ulíc, no výraznejšie obmedzenia zaznamenali chodci a vodiči 
smerujúci po Partizánskej ulici. Dňom 6. mája 2013 sa začali 
práce na obnove plynovodu, ktoré budú ukončené 15. októbra 

2013. 
Investičná akcia 

spoločnosti Slovenský 
plynárenský priemy-
sel distribúcia a.s. 
Žilina má šesť etáp a 
realizuje sa v uliciach 
Partizánska, Kúty, 
Dolný Šianec, Ol-
brachtova, Zelená, 

Cintorínska, Nová, Tatranská, J. Kráľa, Krátka a Záhradníc-
ka. Kým na ostatných uliciach nebudú takmer žiadne dopravné 
obmedzenia, na Partizánskej ulici mali sťažené podmienky 
chodci i vodiči. Mesto Trenčín ako cestný správny orgán tu 
odobril obnovu plynovodu vydaním Rozhodnutia o zvláštnom 
užívaní pozemnej komunikácie. Poškodená časť cesty bola 
dočasne označená dopravným značením. Po ukončení prác 
stavebník zrealizuje povrchové úpravy vozovky aj chodníka. 
„Urobíme všetko preto, aby sme Partizánsku ulicu, ale aj 
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Ulicu Kúty odovzdali mestu Trenčín do 15. októbra 2013,“ 
uviedol Václav Dobroň zo spoločnosti, ktorá realizuje 
obnovu plynovodu. Následne bude stavebník plynule pokračo-
vať v prácach na ostatných uliciach. Celá investičná akcia 
bude ukončená do konca novembra 2013.  

Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na 
Brnianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javorovej, Bre-
zovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Višňovej, Vážskej, 
Jedľovej a Bavlnárskej ulici. Stavebné práce skončili 31. au-
gusta 2014. Rozkopávky boli realizované pri čiastočnom do-
pravnom obmedzení.  

www.sme.sk 21.08.2013 
pomocná evidencia 581/1/2013 
 
Mierové námestie v Trenčíne sa v sobotu dňa 7. septembra 

2013 stalo dejiskom prezentácie návrhov architektov a štu-
dentov, ktoré boli vyvrcholením akcie „Mestské zásahy“. 
Hlavným úsilím autora projektu Ing. Richarda Ščepka bolo 
niečo meniť. Na prezentácii si pochvaľoval rôznorodosť a 
reálny základ návrhov. „Obával som sa, aby neboli odovzdané 
návrhy, ktoré zostanú skôr v ideovej rovine. To sa našťastie 
nestalo. Mnohé z nich sa dajú uskutočniť do niekoľkých týž-
dňov a nevyžadujú extrémne finančné prostriedky,“ povedal 
Ing. Richard Ščepko. Ako príklad uviedol návrh značenia v 
parku či zámer na 
betónový múr pri 
synagóge.  

Veľmi zaujíma-
vý bol aj návrh vi-
sutých záhrad pri 
hradnom opevnení. 
„Presahuje svojou 
veľkosťou tento 
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projekt. Ale to, že nemusí ísť len o utópiu, dokazuje 
vyžiadanie majiteľov pozemkov o stretnutie s autorom. 
Projekt ich veľmi zaujal.“ Podľa Ing. Richarda Ščepka je 
zaujímavý aj projekt zmeny Ulice 1. mája od autora tren-
čianskeho architekta Ivana Chudého. Sám to charakterizuje 
slovami takto: „Chodievam tadiaľ každé ráno do roboty a je to 
veľmi monotónna ulica. Keďže tu chodí veľa študentov, 
stvárnili sme ju tak, aby vznikla z nej akási študentská pro-
menáda,“ vysvetlil Ivan Chudý. Tento trenčiansky architekt je 
aj autorom návrhu na vytvorenie námestia alebo parku pred 
obchodným centrom Úspech v Zámostí.  

Architekt Michal Kolár sa tiež zúčastnil projektu „Mest-
ské zásahy“,  pretože to považuje za vhodný spôsob, ako pre-
zentovať svoje nápady. „Ja som riešil podchod na sídlisko 
Noviny popod hlavnú cestu. A keďže tým miestom prechá-
dzam dosť často a nepôsobí na mňa veľmi príjemne, tak som 
ho v mojom návrhu vizuálne upravil. Autor za jeden z pro-
blémov tohto úseku považuje aj križovanie dopravy cyklistov 
a chodcov, preto v návrhu zvýraznil jednotlivé druhy pre-
mávky. 

V kreatívnych nápadoch na zmeny mesta Trenčín neza-
ostávali ani študenti z Fakulty architektúry v Bratislave, Tren-
čan Martin Rariga a rodák z Považskej Bystrice Juraj Hariš. 
Napríklad jeden z ich návrhov sa týkal mestského par-ku, 
ktorý by ho chceli viac oživiť, aby tam mali ľudia záujem 
prísť. Tento zámer by chceli realizovať vybudovaním takzva-
ného „wifispotu“, teda miesta na bezdrôtové pripojenie k in-
ternetu, pri ktorom bude priestor na sedenie a ľudia po ceste 
na stanicu alebo zo stanice by mohli oddychovať počas 
surfovania na webstránkach, povedal spoluautor projektu 
Martin Rariga. Študenti návrh prezentovali vo forme snímok, 
do ktorých umiestnili fotomontáže.  
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Podľa autora projektu „Mestské zásahy“ Ing. Richarda 
Ščepka ponúknuté návrhy nie sú finančne náročné, ktoré sa 
dajú uskutočniť za niekoľko desiatok či stoviek eúr. Iné sa 
dajú rozdeliť na etapy, aby nezaťažili mestský rozpočet. Sám 
som zvedavý, ako sa k projektu postaví mestské zastupi-
teľstvo. Nechce sa mi veriť, že by snaha autorov, ktorú do 
svojich prác vložili veľa nápadov, skončila na nezáujme 
členov zastupiteľstva. Bol by to, podľa môjho názoru zlý sig-
nál k obyvateľom, ktorí ešte nerezignovali na toto dianie v 

meste,“ povedal 
Ing. Richard Ščep-
ko a zároveň vys-
lovil túžbu, aby 
tento projekt zjed-
notil rozhádanú 
politickú scénu v 
meste. Cez víkend 
z predpoludnia dňa 
7. septembra 2013 

do nedeľňajšieho večera dňa 8. septembra 2013 sa priestor pod 
mestskou vežou v Trenčíne zazelenal mäkkou sviežou trávou. 
Nebol to žiadny experiment, ale premyslený krok, ktorý ako 
nápad ležal v hlave Ing. Richarda Ščepka už dlhší čas. Ako 
hovorí, že jeho cieľom bolo ukázať, že zeleň do mesta patrí a 
ak je udržiavaná, znižuje prašnosť, hluk a má aj estetickú 
funkciu. Chcel tým dokázať, že aj malá zmena vo verejnom 
priestore môže zlepšiť jeho kvalitu a atraktivitu. Pre návštev-
níkov historického centra mesta bol živou pozvánkou na výs-
tavu návrhov „Mestských zásahov“, ktorá sa uskutočnila dňa 
7. septembra 2013  na Mierovom námestí.  

Výstava prezentácie projektu Mestské zásahy na Mierovom 
námestí trvala do 19. septembra 2013.  

www.sme.sk 10.09.2013  
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pomocná evidencia 612/1/2013 
 

V projekte „Mestské zásahy Trenčín 2013“, ktorý organi-
zoval Ing. Richard Ščepko, sa prezentovalo 37 návrhov na 
zmenu Trenčína.  Prvým bol návrh s názvom „Promenáda na 
Sihoti“ od trenčianskeho Ing. arch. Juraja Uhroviča. 

Mesto Trenčín má veľký potenciál v podobe rieky Váh a 
promenády popri nej po oboch stranách. Tento projekt sa 
zaoberá ľavou stranou - nábrežím, ktoré sa nachádza medzi 
vodnou elektrárňou a športovým ihriskom gymnázia. Nakoľko 
priestor medzi spomínaným športoviskom a mostom na ostrov 
bude predmetom riešenia architektonickej súťaže, predmetom 
riešenia tohto projektu je priestor nábrežia medzi vodnou 
elektrárňou a mostom na ostrov a autor priestor nazval 
„Promenáda na Sihoti“. 
„Promenáda 
na Sihoti“ je 
tvorená z 
dvoch peších 
trás a to z 
trasy na 
ochrannej 
hrádzi a pod 
ochrannou 
hrádzou   smerom k Váhu. Ani z jednej trasy nie je v súčas-
nosti viditeľný Váh pre optickú bariéru v podobe neudržia-
vaných stromov a kríkov popri rieke. 

Chodec prechádzajúci spodnou trasou nábrežia, ktorá by 
mohla byť najatraktívnejšia pre kontakt s vodou  a otvorenému 
priestoru, sa namiesto toho nachádza v uzavretom priestore 
medzi hrádzou a zelenou stenou z kríkov a stromov a znižujú 
aj bezpečnosť pri prechádzke touto časťou. 

Územie nábrežia medzi vodnou elektrárňou a mostom na ostrov. 
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  Tento projekt 
navrhuje určitú 

revitalizáciu 
promenády na 
Sihoti v niekoľ-
kých krokoch. 
Prvým, pravde-
podobne finan-
čne náročným, 
je preriediť ci-
tlivo k životné-
mu prostrediu 
zeleň popri rie-
ke, aby bol 

možný výhľad z hrádze a spod nej na rieku Váh, čím by sa 
tento priestor opticky otvoril, rozšíril a stal bezpečnejším. 

V druhom kroku by sa mohla trasa pod hrádzou opatriť 
spevnenými plochami pre bicyklistov, chodcov a korčuliarov. 
Prípadne vytvoriť pás s pružným povrchom pre rekreačných 
bežcov. Týmto by sa množstvo ľudí prechádzajúcich popri 
Váhu na hrádzi rozdelilo na dve trasy a odľahčila by sa veľa-
krát preplnená hrádza.  

V poslednom kroku by sa tento priestor mohol rozšíriť o 
prvky, ktoré by ponúkli ľuďom stráviť nejaký čas v tejto 
časti mesta a nie ňou iba prejsť. Tieto prvky by mohli byť 
lavičky medzi hrádzou a navrhovanou spevnenou plochou s 
výhľadom na Váh, malé móla – konštrukcia vysunutá meter 
nad úroveň rieky, prvky športovej aktivity – hrazda, tyč na 
zdvihy, lano, lezecká stena na pilieri mosta na ostrov a 
podobne. 

www.sme.sk 22.09.2013  
pomocná evidencia 632/1/2013 

 

Zmena prinesie predovšetkým možnosť otvorenia priestoru. 



627 
 

Antikorový bazén na plavárni pod Trenčianskym hradom 
v po tohoročnej letnej sezóne rozobrali a odviezli. Kúpila ho 
súkromná firma z Bánovciach nad Bebravou. Trenčianska 

letná plaváreň bola 
asanovaná pre mo-
dernizáciu železnič-
nej trate.  

Letná plaváreň v 
Trenčíne mala smo-
lu, že bola postave-
ná v blízkosti ko-
ľajníc hlavnej želez-
ničnej trate na úse-

ku Bratislava - Žilina. Pri jej modernizácii bolo potrebné ko-
ľajnice posunúť do priestoru, kde bola postavená takmer 80 
rokov mestská plaváreň. Železnice ju od Mesta Trenčín odkú-
pili, aby ju mohli zrovnať so zemou.  

„Asanačné práce prebiehali do polovice októbra 2013. Ne-
rezová vaňa bola 
odpredaná firme 
„Ski park“ z Bá-
noviec nad Be-
bravou, ktorá 
zvíťazila v elek-
tronickej aukcii. 
Aukcie sa zú-
častnili štyria 
uchádzači, z toho 
jeden z Česka,“ 
povedala Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc Slovenskej 
republiky.  

Spoločnosť „Ski park“ za antikorovú vaňu ponúkla najviac 
zo štyroch uchádzačov 12-tisíc eúr bez DPH. Hmotnosť anti-

Toto bol plavecký bazén 

To bol veľký bazén 
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korovej vane bola 14.500 kilogramov. Vaňu teraz robotníci 
rozoberali po jednotlivých plátoch a odvážali z Trenčína. Ako 
ich firma využije, sa nepodarilo zistiť. Je známe, že spoloč-
nosť prevádzkuje aj termálne kúpalisko „Pažiť“ v Bánovciach 
nad Bebravou.  

Trenčín potreboval postaviť novú letnú plaváreň, ale o 13-
ročný antikorový bazén však nik neprejavil záujem. Bazén 
Mesto Trenčín kúpilo v roku 2000, keď bol aj inštalovaný na 
letnej plavárni. Mesto Trenčín za ňu vtedy zaplatilo 27 mi-

liónov korún, 
teda približne 
necelý milión 
eúr. Celá letná 
plaváreň, s ba-
zénmi aj celou 

technológiou, 
bola predaná 

Železniciam 
Slovenskej re-
publiky. Nová 
plaváreň nebude 

funkčná ani na budúci rok 2014, lebo k novej plavárni v 
rekreačnej oblasti Ostrov, ktorú obmýva z jednej strany Váh, z 
druhej strany energetický kanál, neboli napojené inžinierske 
siete, voda a plyn. Železnice Slovenskej republiky sa zmluvne 
zaviazali, že uvoľnia zo štátneho rozpočtu 6,5 milióna eúr na 
takzvanú malú stavbu, v rámci ktorej zabezpečia dopravný 
prístup do mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudujú 
infraštruktúru k novej letnej plavárni vrátane rekonštrukcie 
mosta na Ostrov. Predpokladá sa, že nová letná plaváreň bude 
otvorená v sezóne roka 2015. 

www.pravda.sk 25.09.2013  
pomocná evidencia 662/1/2013 

Asanačné práce od prvých septembrových dní intenzívne prebiehali 
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Bazén, ktorý bol trinásť rokov súčasťou starej trenčianskej 
plavárne, postupne demontovali a presťahovali do Bánoviec 
nad Bebravou. Pôvodným vlastníkom bazéna bolo mesto 

Trenčín. Mesto  
Letná plaváreň 

v Trenčíne zažila 
tento rok 2013 
poslednú úspešnú 
sezónu. Mesto 
Trenčín odovzdalo 
plaváreň železni-
ciam počas prvého 

septembrového 
týždňa roku 2014. Stále ale platí, že Trenčania budú v roku 
2014 bez plavárne. Ľudí táto situácia veľmi znepokojuje. A tu 
je reakcia jedna za všetky. „Je mi veľmi smutno, keď vidím, 
že na mieste, kde 
som ešte pred me-
siacom sedela na 
deke so svojim deť-
mi, je teraz hlboká 
jama a celý objekt 
plavárne zbúraný. 
Aj keď termín 
otvorenia novej 
plavárne dodržia, 
pekné časy, ktoré sme na starom kúpalisku zažili, nám nikto 
nevráti,“ povedala Jana Hronská z Trenčína.  

Otvorenie novej plavárne na Ostrove bolo odložené najmä 
z dôvodu nedobudovania inžinierskych sietí, vody a plynu. 
Predchádzajúce vedenie Mesta Trenčín tvrdilo po posledných 
voľbách, že má ústnu dohodu o dobudovaní plavárne so Želez-
nicami, no tento prísľub nebol nikde písomne potvrdený. Až 

Toto zostalo z plaveckého bazéna plavárne 
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náročné rok a pol trvajúce rokovania primátora mesta Mgr. 
Richarda Rybníčka s vedením železníc vyústili do zmluvy, 
ktorej obsah 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci mestského 
zastupiteľstva. Vychádzajúc z tejto zmluvy Slovenská repu-
blika uvoľní pre dobudovanie novej plavárne v Trenčíne šesť a 
pol milióna eúr. Železnice sa zaviazali zabezpečiť dopravný 
prístup do mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudovať 
infraštruktúru k novej letnej plavárni, vrátane inžinierskych 
sietí a rekonštrukciu mosta na Ostrov. Plaváreň má byť odov-
zdaná verejnosti v roku 2015. 

Výstavba letnej plavárne spolu s kolaudačnou zábezpekou a 
strážením stála Mesto Trenčín doteraz takmer sedem miliónov 
eúr. 

www.sme.sk 26.09.2013  
pomocná evidencia 679/1/2013 
 

Cestou po schodoch 
na cestný most pre-
chádzajúcim ľuďom už 
nehrozí  nebezpečenstvo 
úrazu. Dve najviac poš-
kodené schodiská na 
most z Ulice kniežaťa 
Pribinu (vstup z parko-
viska na cestný most) 

a pri nástupe na cestný most z Ulice Ľ. Stárka boli opravené 
v priebehu mesiaca septembra 2013 Krajskou správou ciest 
v Trenčíne. 

V najbližších dňoch boli na moste vyčistené krajnice,  
odvodňovače a na podnet Mesta Trenčín bola odstránená aj 
jama na chodníku pre cyklistov. 

www.trencin.sk 04.10.2013 
pomocná evidencia 710/1/2013 
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Tržnicu v Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba začali 
po 7. októbri 2013 likvidovať. Na jej mieste vznikne nová 
tržnica s pevným zastrešením. Zaujímavosťou bolo, že na  
konštrukciu zastrešenia boli použité kovové stĺpy, ktoré ešte 
pred pár dňami plnili funkciu prekrytia železničného peróna 
trenčianskej železničnej stanice.  

Pri súčasnej moder-
nizácii železničnej 
trate sa pripravuje 
modernizácia želez-
ničnej stanice s osa-
dením nových nástu-
píšť s prekrytím, čím 
tie pôvodné sa stali na 
tento účel nepotreb-
nými.  

Na tom, že tržnicu treba zastrešiť, sa zhodli trenčianski 
mestskí poslanci s vedením mesta. Jej súčasná podoba nie je 
žiadna sláva. Predávajúci sa snažia chrániť seba aj svoj tovar, 
naťahovaním rôznych plachiet, celt a igelitových fólií nad 
predajnými stánkami a medzi nimi, aby im netieklo za krk. 
Preto sme sa rozhodli, že tržnicu zastrešíme. Bude to riešenie 
bez obvodových múrov, len strecha, ktorá zabezpečí vyšší 
komfort pre kupu-
júcich aj predáva-
júcich,“ povedal 
mestský poslanec a 
predseda komisie 
životného prostre-
dia, dopravy, in-
vestícií a územ-
ného plánu Ing. 
Emil Košút.  

stará tržnica na Dlhých Honoch 5. októbra 2013 doslúžila 

na zastrešenie predajných stánkov bude použitá strešná konštrukcia železničného peróna 
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Koncom roka 2012 Mesto Trenčín vypísalo súťaž na vy-
pracovanie projektu zastrešenia tržnice. Investičná komisia pri 
mestskom zastupiteľstve vybrala jeden z projektov. Neskôr 
však poslanci zistili, že 210-tisíc eúr, ktoré sú plánované 
v rozpočte na rekonštrukciu tržnice, na vybraný projekt nebu-
dú stačiť. Náklady bolo treba poriadne znížiť. Riešenie zdan-
livo ťažké našiel hlavný architekt Mesta Trenčín Ing. arch. 
Martin Beďatš, keď prišiel s návrhom, aby sa pri zastrešení 
tržnice využili nosníky zo železničného perónu, ktoré sa budú 
asanovať. „Potrebovali sa znížiť náklady pri realizácii prekry-
tia tržnice. A to bol hlavný hnací motor. ktorý hnal za rea-
lizáciou cieľa. Keď statik posúdil nosníky a potvrdil, že sú 
použiteľné a dokonca aj rozmerovo, rozponmi konštrukcie, sa 
hodia na prekrytie tržnice, tak sme vedeli, že sme vyhrali“.  

Použitím nosníkov z asanovaného nástupišťa číslo 3, sa 
finančné náklady prekrytia tržnice pohybovali približne polo-
vicu nákladov, ako vyčíslil víťazný projekt. Celkové náklady 
tak dosiahli asi 185 až 190-tisíc eúr, vrátane vybudovania 
dažďovej kanalizácie a osvetlenia tržnice. Víťazný projekt 
predpokladal náklady 370-tisíc eúr. Keď k týmto nákladom 
pripočítame doplnkové nadštandardné funkcie, ako sú nádrže 
na vodu, aby tam mohlo byť v zime klzisko, kolotoče, úprava 
terénu okolo, boli by sa náklady na rekonštrukciu tržnice 
vyšplhali až na 500 tisíc eúr.  

S prácami na re-
konštrukcii tržnice sa 
začalo 7. októbra 2013 
premiestňovaním pre-
dajných stánkov z pô-
vodnej plochy tržnice 
na plochu parkoviska 
medzi Obchodným do-
mom Družba a poboč-
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kou Národnej banky Slovenska a na uvoľnené miesto tržnice 
nastúpili pracovníci a stroje stavebnej firmy. 

„Sobota 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na 
starej tržnici. Počas jej rekonštrukcie dobu šesť až sedem 
týždňov sa presunuli predajné stánky na plochu pred Kultúrne 
stredisko Dlhé Hony,“ dodal Ing. Emil Košút. Originálne 
zastrešenie tržnice bude miestnym obyvateľom pripomínať 
fortieľ remeselníkov, ktorí sa podieľali na zhotovení želez-
ničných nosníkov 
prekrytia perónov. 
Záverom treba do-
dať, že Mesto 
Trenčín kúpilo od 
Železníc Sloven-
skej republiky 32 
nosníkov za cenu 
železného šrotu. 
Pre železnice to bol 
už prebytočný materiál. Ukončenie celkovej obnovy nástupíšť 
na železničnej stanici v Trenčíne je naplánované na august 
2014.  

www.pravda.sk 02.10.2013 
pomocná evidencia 698/1/2013, 699/1/2013 
 

Počas letnej sezóny 
vyplnili priestor pri 
bývalom Dome armá-
dy bylinky a lúčne 
kvety. Extrémne su-
ché počasie nedovo-
lilo, aby v centre mes-
ta rozkvitla lúka v pl-
nej kráse. Nápad mla-
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dých Trenčanov bol napriek tomu výnimočný. Začiatkom ok-
tóbra 2013 pracovníci mestského hospodárstva toto územie 
vyčistili, pokosili. V budúcom roku 2014 bude táto plocha vy-
sadená trávou a ponúkne občanom možnosť piknikov a pose-
dení. „Pôjde zas len o dočasné riešenie. Isté je, že v tomto 
priestore nebude umiestnená žiadna stavba,“ zdôraznil pri-
mátor Mgr. Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 04.10.2013 
pomocná evidencia 713/1/2013 
 
Akútny nedostatok hrobových miest vyrieši rozšírenie 

najväčšieho mestského cintorína na sídlisku Juh. Dňa 7. ok-
tóbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín stavenisko realizátorovi, 
aby sa mohla začať ďalšia zo zásadných investičných akcií.  

Na väčšine cintorínov v Trenčíne už nie je voľná kapacita. 
Problém s pochovávaním by mal byť zažehnaný na obdobie 
osem až desať rokov.  

Investícia Mesta Trenčín vo výške približne 250 tisíc eúr 
prinesie 896 nových hrobových miest. Ak bude priaznivé 
počasie, práce by mali byť ukončené ešte do konca tohto roka 
2013. 

„Ak dnes Trenčín potrebuje asi 80 miest na pochovávanie, 
postačí to na maximálne 10 rokov. Počas nich budeme pri-

pravovať výkupy po-
zemkov, výstavbu ces-
ty na nový cintorín na 
Východnej ulici, kde 
by sme už chceli pos-
taviť aj krematórium,“ 
uviedol primátor Mgr. 
Richard Rybníček. 
Dovtedy Mesto Tren-
čín plánuje rozšíriť aj 
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cintorín v Zlatovciach. 
www.trencin.sk 10.10.2013 
pomocná evidencia 726/1/2013  

 

Najlepšie separujúcim mestom na Slovensku v roku 2013 
sa stalo mesto Trenčín. Svedčí to o zodpovednom prístupe 
samosprávy, ale i samotných Trenčanov pri triedení odpadu. 

Hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujúcich  miest a obcí 
na Slovensku 2013 získalo 
spolu s finančnou odmenou 
2.500 eúr Mesto Trenčín. 
Ceny udeľovala spoločnosť 
Envi-Pak vo štvrtok 10. októ-
bra 2013 na konferencii pod 
názvom Samospráva a sepa-
rovaný odpad“ uskutočne-
nej v Sielnici pri Banskej Bystrici. Ocenenie prevzal osobne 
trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

„V Trenčíne žije približne 13 tisíc seniorov a práve oni sú 
ťahúňmi v separovaní odpadov a sú príkladom pre mladú 
generáciu. Na tomto ocenení je vidieť, že keď sa spoja sily, 
dokážeme byť úspešní,“ hodnotil úspech primátor. 

Spoločnosť Envi-Pak hodnotila, akú majú jednotlivé mestá 
a obce hustotu zbernej siete, ako a koľko kilogramov na 
obyvateľa vyseparujú. Slovenské mestá a obce povinne triedia 

odpad už tri roky. „Kým v Bel-
gicku vytriedia asi 45 kilogra-
mov komunálneho odpadu na 
obyvateľa, na Slovensku je to 
len okolo 25 kilogramov na jed-
ného obyvateľa V samotnom 
Trenčíne to bolo v minulom ro-
ku 2012 táto výška bola 67 kg 
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na osobu,“ skonštatovala Hana Nováková z organizácie Envi-
Pak. 

www.trencin.sk 10.10.2013 
pomocná evidencia 728/1/2013 

 

Rekonštrukcia kanalizácie sa začala v mesiaci júl 2013 v 
križovatke pri ho-
teli Elizabeth. 
V mesiaci august 
2013 bola v trase 
kanalizácie nájdená 

telekomunikačná 
šachta, pre ktorú 
nebolo možné v 
prácach pokračo-
vať. Preto boli 

práce zastavené, zaistilo sa vypracovanie nového projektu 
s vyriešením zisteného stavu a jeho odsúhlasením dotknutých 
strán.  

Až po uzatvorení zmluvy medzi Železnicami Slovenskej 
republiky a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., mohla sta-
vebná činnosť na rekonštrukcii kanalizácie opäť pokračovať. 

www.trencin.sk 14.10.2013 
pomocná evidencia 744/1/2013 
 
Niektoré úseky ulíc Na 

Kamenci, Janka Kráľa 
a Partizánska v Trenčíne 
dostali v mesiaci október 
nový povrch. Počas re-
konštrukčných prác došlo 
i k nevyhnutným doprav-
ným obmedzeniam. 

V tých dňoch sa rea-
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lizovala súvislá oprava vozovky na Ulici Na Kamenci 
v mestskej časti Zlatovce v úseku medzi križovakami 
s ulicami Na Vinohrady a Na Záhrade. Povrch bol už vyfrézo-
vaný a pripravený na asfaltovanie, ktoré sa  realizovali dňa 23. 
októbra 2013. V tento deň bude doprava obmedzená, práce 
budú prebiehať na ceste v jednom jazdnom pruhu.   

Nevyhovujúci  
stav  cesty na Ulici 
Janka Kráľa, 
konkrétne v úseku  
od križovatky 

s Olbrachtovou 
ulicou po križovat-
ku so Zelenou uli-
cou, si vyžiadal  
súvislú opravu  

vrchného krytu vozovky. Počas stavebných prác bola obme-
dzená cestná premávka, opravovalo sa v jednom jazdnom 
pruhu. Na asi 70 metrov dlhom úseku cesty sa frézovalo už 
v piatok 18. októbra 2013 od 7.00 do 17.00 hod. Priaznivé 
počasie umožnilo asfaltovanie Ulice Janka Kráľa dňa 
25.októbra 2013. Dopravné značenie vodičov upozorňovalo, 
aby tu v čase opráv neparkovali, lebo by znemožnili pohyb 
mechanizmov po komunikácii. 

V istých dňoch dostala nový povrch vozovky aj 
Partizánska ulica a to v križovatke pri židovskom cintoríne. 
Najprv dňa 17. októbra 2013 bol povrch vyfrézovaný a potom 
piatok 25. októbra 2013 bol položený asfalt 

www.trencin.sk 17.10.2013 
pomocná evidencia 759/1/2013 
 
Od pondelka 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín reali-

zovať novú investičnú akciu, ktorá by sanitkám i ostatným 

ulica dostáva nový šat 
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vozidlám uľahčila vstup do areálu Fakultnej nemocnice v 
Trenčíne.  

V tento deň  úseku sa pred vchodom do nemocnice do 
priestoru pred fakultnou nemocnicou sústredili zemné strojové 
zariadenia, aby rozšírili cestu, vytvorili odbočovací prúd 
vstupu do nemocnice smerom od Biskupíc a od centra mesta 

a opravili sa aj chodník. 
Navyše, pribudne i prie-
chod pre chodcov pred 
vstupom do nemocnice. 
Počas prác bude zúžená 
cesta, a preto treba po-
čítať s obmedzením 
v doprave. V posledných 
decembrových dňoch 
i vzhľadom na pretrvá-

vajúce priaznivé počasie (bez mrazov) sa podarilo odovzdať 
nemocnici do užívania túto investíciu. 

V tom istom termíne Mesto Trenčín sa začala úprava 
križovatky Legionárska – Dlhé Hony, kde išlo o rozšírenie 
oblúkov v križovatke 
tak, aby autobusy hro-
madnej dopravy a ná-
kladné vozidlá pri od-
bočovaní na Legio-
nársku ulicu nevchá-
dzali do protismeru.  

www.trencin.sk 
25.10.2013 
pomocná evidencia 805/1/2013 
 
 
Železničná stanica v Trenčíne už desiatky rokov kazí 

vzhľad mesta. Toto by sa však v blízkej budúcnosti malo 
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zmeniť.  Podľa hovorkyne SIRS-u spojí autobusovú, ale 
i železničnú stanicu do jednej budovy, čo bude niečo ako 
letiskový terminál, kde sa bude dať prejsť suchou nohou. 
Súkromná investícia prinesie prácu 600 ľuďom a vytvorí 
1.150 parkovacích miest. 

Investícia re-
konštrukcie že-
lezničnej a auto-
busovej stanice v 
Trenčíne, ktorú 
pripravuje sú-
kromný inves-
tor, by podľa 
slov primátora 
Mgr. Richarda 
Rybníčka mala 

by priniesť dôstojný vstup do mesta už  v blízkej budúcnosti.  
V prvom rade treba povedať, že investícia, ktorá sa v meste 

Trenčín chystá, je súkromná a na súkromných pozemkoch a 
sčasti na pozemku železníc. Mesto Trenčín tento projekt 
nefinancuje. Treba konštatovať, že s obnovou železničnej 
a autobusovej stanice bude musieť prejsť revitalizáciou aj park 
v Trenčíne. 

Terminál a je-
ho priestory sa 
budú otvárať do 
parku, preto o je-
ho charaktere 
a využití rozhod-
nú občania sami. 
Malo by to byť 
miesto, kde sa 
budú môcť ľudia zástavky prímestskej dopravy 

železničná stanica z roku 1941 
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zdržať, dať si kávu. „Momentálne prebiehajú rokovania. Je to 
zámer a treba povedať, že reálny. Trenčín by sa mohol skoro 
dožiť novej autobusovej i železničnej stanice,“ povedal primá-
tor.   

Projekt „Terminál“ je prepojenie železničnej, autobusovej 
aj osobnej dopravy, pretože tu bude 1150 parkovacích miest. 
Všetko bude priechodné suchou nohou. Ide o projekt, ktorý 
bude mať charakter letiskového terminálu, objasnila zámery  
Ivana Strelcová, hovorkyňa súkromnej spoločnosti SIRS.  

S prvými terénnymi úpravami v okolí terminálu sa už 
začalo. Samotná výstavba však závisí od toho, ako sa 
dobuduje železničná trať. Predpoklad ukončenia týchto prác je 
niekde na prelome roku 2015/2016. Potom by sa súkromná 
investícia spoločnosti SIRS mala realizovať. Spoločnosť 
plánuje preinvestovať 107 miliónov eúr a pravdepodobne 
zamestná viac ako 600 ľudí.  

Na otázku či in-
vestícia nezaberie aj 
plochu parku a aké 
sú zámery s parkom 
do budúcna, hovor-
kyňa spoločnosti 
SIRS Ivana Strel-
cová odpovedala: 
„Investícia, tak ako 
je dnes naplánovaná 

je v súlade s územným plánom mesta Trenčín. Čiže nerobíme 
žiadne kroky na zabratie iného, ako toho, čo je schválené. 
Terminál však prepojíme s mestským parkom.“  

Mestský park by sa tak mal zmeniť z tranzitnej zóny na 
oddychovú  zónu. Zámery spoločnosti SIRS boli predložené 
na stretnutí s verejnosťou dňa 19. decembra 2013 v mestskej 
športovej hale. Okrem toho široká trenčianska verejnosť mala 

zástavky expresných autobusov 
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možnosť sa dozvedieť z propagačného materiálu, ktoré boli 
občanom do poštových schránok. 

www.sme.sk 13.12.2013  
pomocná evidencia 1037/1/2013 

 
Od 10. do 16. decembra 2013 bola skúšobne obojsmerne 

obnovená miestna komunikácia na Braneckého ulici pre 
osobnú dopravu. V tieto dni monitorovalo Mesto Trenčín 
a Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Trenčíne priechodnosť motorových 
vozidiel a jeho vplyv na zaplnenosť miestnej komunikácie 
a zrýchlenie automobilovej dopravy. Títo rozhodli, že takýto 
režim premávky zostane v platnosti až do uvedenia druhého 
cestného mosta do prevádzky, teda približne do 30. júna 2015. 
Informatívne značky o tom, že Braneckého ulica je pre osobné 
vozidlá prejazdná, zostanú na zjazde z mosta a za Obchodným 
domom Prior umiestnené do 31.12.2013. Toto rozhodnutie 
motoristická verejnosť privítala 

Mesto Trenčín 16.12.2013 
pomocná evidencia 1048/1/2013 
 
Vlastník rodinného domu Dušan Baluch na Moyzesovej 

ulici v Trenčíne je známy tým, že vo dvore ako i v rodinnom 
dome zhromažďuje 
rôzne druhy odpad-
kov. Približne pred 
piatimi rokmi Mest-
ský úrad v Trenčíne 
na vlastné náklady 
zlikvidoval odpad-
ky ich odvozom na 
verejnú skládku. Po 
vyčistení vlastník 
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domu sľúbil, že takéhoto spôsobu života sa zriekne a nebude 
zhromažďovať odpadky na  svojom dvore. 

No zostalo len pri sľuboch a zase začali susedia sťažovať, 
že opäť zhromažďuje odpad na svojom dvore a to nielen 
železo. V čase letných horúčav sa z pozemku šíril smrad  a čo 
bolo najhoršie, že sa 
rozmnožili hlodavce. 
Susedia sa boja otvárať 
dvere, lebo im môžu 
vbehnúť do bytu potka-
ny.  

Tých sťažností a pe-
tícií občanov bolo toľ-
ko, že trpezlivosť radni-
ce dosiahla hranicu únosnosti a  zmenila retoriku vzťahu 
k Dušanovi Balúchovi.  Hovorí o tom, vedúci stavebného 
útvaru Mgr. Ján Forgáč, keď povedal „odpad sme začali 
odvážať na náklady vlastníka za 6.000 eúr. Tieto náklady bude 
Mesto Trenčín od vlastníka vymáhať a v prípade, že si 

vlastník neuvedomí 
svoje správanie Mes-
to Trenčín pristúpi 
k exekúcii a takto 
zákonným spôsobom 
pomôžeme v okolí 
žijúcim občanom. 

Vstúpenie na cu-
dzí pozemok mesto 
zdôvodnilo ako po-

moc občanom, lebo jeho konanie je hrubým porušením mo-
rálky, ktorá neprimerane vplýva na občanov, ktorí žijú v su-
sedstve. Aj z tohto dôvodu bol tento zásah v poriadku v súlade 
so zákonom. 

okolie domu po vyčistení 
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Trenčianske noviny 16.12.2013 
pomocná evidencia 1043/2/2013 
 
Na časti hrádze v Trenčíne od železničného mosta smerom 

do Zamaroviec pri-
budlo v týždni od 
16. do 20. de-
cembra 2013 os-
vetlenie. Mesto 
Trenčín takýmto 
spôsobom reago-
valo na požia-
davky ľudí, ktorí 
týmto úsekom 
často prechádzajú, 

pre ktorých je v čase modernizácie železničnej trate tento úsek 
jedinou možnosťou pešieho prechodu z Istebníka, Orechového 
a Zamaroviec do centrálnej mestskej zóny. 

Na úseku hrádze od penziónu Zuzana po lávku pre peších 
mesto osadilo šesť stožiarov, ktoré nevyužívalo. Celkové 
náklady predstavovali sumu 3.300 eúr. 

www.sme.sk 22. 12. 2013  
pomocná evidencia 1054/1/2013 
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P o č a s i e   
v Trenčíne a na  Slovensku  

 
Synoptický prehľad za mesiac január 2013 

Dňa 1. januára 2013 sa začala nad západnou Európou 
formovať rozsiahla brázda nízkeho tlaku vzduchu, čo malo za 
následok prílev teplého vzduchu od juhozápadu do strednej 
Európy. Studený front, spojený so spomínanou brázdou, 
postúpil dňa 2. januára 2013 cez strednú Európu ďalej na 
východ. 

Ďalší studený front postúpil dňa 3. januára 2013 cez územie 
Slovenska na juhovýchod a za ním prúdil do oblasti Slovenska 
nasledujúce dva dni studený vzduch od severu. 

Dňa 6. januára 2013 sa nad karpatskú oblasť od západu 
frontálne rozhranie, ktoré zotrvalo nad touto oblasťou aj 
nasledujúci deň. 

V dňoch 8. a 9. januára 2013 sa nad západnou, strednou 
a východnou Európou udržiaval pás vyššieho tlaku vzduchu. 
Ďalší studený front postúpil od severozápadu dňa 10. januára 
2013, za ktorým prúdil na Slovensko od severu studený 
vzduch. 

Dňa 12. januára 2013 sa nad Biskajským zálivom začala 
vytvárať tlaková níž, ktorá sa dňa 13. januára presunula nad 
Stredomorie a začalo prúdenie teplého vzduchu od juhu. 

Dňa 14. januára 2013 teplý front tejto tlakovej níže 
priniesol na Slovensko intenzívne sneženie. Ďalší deň sa 
tlaková níž  vyplnila. 

Dňa 16. januára 2013 sa vytvorila nad Jadranom nová 
tlaková níž a postúpila nad Balkán. Slovensko ležalo od 16. do 
19. januára 2013 na rozhraní tlakovej níže od juhovýchodu 
a tlakovej výše nad Škandináviou a Ruskom. 
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Dňa 19. januára 2013 sa vytvorila tlaková níž nad 
Biskajským zálivom, ktorá sa rozšírila nad južnú a strednú 
Európu a do 22.januára 2013 prúdil po jej pred strane do 
karpatskej oblasti vo vyšších vrstvách atmosféry teplý a vlhký 
vzduch. 

Od 23. januára 2013 sa oblasť strednej Európy dostala pod 
vplyv rozsiahlej tlakovej výše od severu, ktorej stred sa 
presúval cez Dánsko, Poľsko nad Bielorusku a Rusko. Po jej 
prednom okraji prúdil do strednej a východnej Európy studený 
vzduch  až do 26. januára 2013. 

Vplyv tlakovej výše začal slabnúť dňa 27. januára 2013 
a nasledujúce dni postupovali od západu do vnútrozemia 
kontinentu jednotlivé frontálne systémy. Súčasne na juhu 
Európy sa vytvorila rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, 
ktorá sa na našom území presadila v posledný deň v mesiaci. 
Klimatologický prehľad 

Mesiac január 2013 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotne normálny s teplotnými odchýlkami od +0,1 °C 
v Čadci do +1,8 °C v Medzilaborciach. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota, okrem 
vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte                      
-4,7 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota okrem 
vysokých horských polôh bola zaznamenaná v Bratislave na 
letisku -0,1 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu od -10,7 °C na Lomnickom štíte              
do -8,4 °C na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum namerali v Poprade -22,7 °C 
dňa 8. januára 2013 a absolútne teplotné maximum namerali 
v Bratislave +12,3 °C dňa 31. januára 2013. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h bola na 
väčšine územia Slovenska nadnormálna, resp. kolísala okolo 
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normálu: Bratislava +3%, Piešťany +5%, Hurbanovo +2%, 
Oravská Lesná +1%, Sliač +2%, Telgárt +6%, Štrbské Pleso 
+10%, Košice +1%, Stropkov – Tisinec 0%. 

Sumarum trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 
2013 prevažne podnormálna v intervale od 57 % v Milhostove 
do 78 % Telgárte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
90 km/h, v horských polohách aj vyššie, boli pozorované 
v dňoch 4. januára, 8. januára, 18. januára, 25. januára a 31. 
januára 2013. Uvedené rýchlosti vetra boli udávané len ako 
orientačné, preto nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-
tiam vetra v konkrétnych lokalitách Slovenska. 

Mesiac január 2013 bol na území Slovenska zrážkovo silne 
až mimoriadne nadnormálny a ojedinele mohol byť aj zrážko-
vo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
pohybovali od približne 40 mm na niektorých miestach 
severného Záhoria do viac ako 150 mm na niektorých 
miestach v oblasti Vtáčnika, Strážovských a Kremnických 
vrchov, Malej a Veľkej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier, 
Slovenského Rudohoria a Vihorlatu. Snehová pokrývka sa 
v priebehu mesiaca januára 2013 vytvárala dočasne na celom 
území Slovenska, pričom relatívne veľa snehu napadalo aj na 
juhozápadnom Slovensku. Najviac snehu napadalo v poho-
riach centrálneho Slovenska a vo vyšších polohách Vihorlatu. 
Priestorový úhrn atmosférických zrážok na clom území 
Slovenska dosiahol hodnotu 95 mm, čo predstavuje 207 % 
normálu a prebytok 49 mm. 
Zaujímavosti mesiaca január 2013 

Mesiac január 2013 bol významný pri hodnotení teploty 
vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrážok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevýz-
namná aspoň od roku 1961. 
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Priemer denných maximálnych teplôt bola štatisticky ne-
významný aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky vyso-
ké len na meteorologickej stanici v Rimavskej Sobote. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-
ticky vysoký len v Oravskej Lesnej a v Rimavskej Sobote. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
vysoké hodnoty len v Rimavskej Sobote a v Medzilaborciach. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky nízke hodnoty 
na celom území Slovenska. Najvýraznejšie sa prejavilo v Hur-
banove, kde celkový úhrn dosiahol hodnotu 36,4 svitu. 

Úhrn atmosférických zrážok bol štatisticky významne vy-
soký na celom území Slovenska. Rekordy zrážok boli pre-
konané v Hurbanove – 76,4 mm, na Sliači – 131,1 mm a na 
Chopku – 217,5 mm. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy 
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci január 

pohybovala od -2,0 °C v Liptovskom Hrádku do +1,3 °C 
v Bratislave – Kolibe a v Mochovciach. 

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
nameraná od -4,7 °C v Liptovskom Hrádku do +0,8 °C 
v Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od -1,8 °C v Liptovskom Hrádku do +1,9 °C 
v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 
Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej pri Senci až 14 cm 
v Žihárci. Na strednom Slovensku dosiahla hĺbku od 9 cm 
v Dudinciach a Lieseku do 41 cm v Liptovskom Hrádku. Na 
východnom Slovensku dosiahla hĺbku od 2 cm v Tisinci do 30 
cm v Poprade a Plavči nad Popradom. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

V rastlinnej ríši neboli zaznamenané žiadne aktivity. 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov. 

Aktivity neboli pozorované. 
Dopravná situácia na cestách Trenčianskeho samo-

správneho kraja sa začala v januári 2013 komplikovať. 
Spôsobilo to husté 
sneženie, ktoré sa z 
juhu Slovenska 
rozšírilo aj na sever. 
Na základe tejto 
skutočnosti Operač-
né stredisko Kraj-
ského riaditeľstva 
Policajného zboru v 
Trenčíne na diaľnici   

D-1 obmedzilo maximálnu rýchlosť na 100 km/h. 
V Trenčíne sa nápor sneženia negatívne neprejavil, pretože 

majitelia domov od rána 15. januára 2013 snažili sa sneh od-
strániť z chodníkov a na cestách mesta sa preháňali odhŕňače.  

www.sme.sk 14.01.2013 
pomocná evidencia 26/1/2013 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2013 
Na začiatku mesiaca február 2013 prúdil do strednej 

Európy vlhký vzduch od severozápadu. Dňa 2. februára 2013 
postupovala cez územie Slovenska brázda nízkeho tlaku 
vzduchu, za ktorou prenikol na naše územie chladný vzduch 
od severu. 

V dňoch 4. až 6. februára 2013 v strednej Európe ov-
plyvňovala rozsiahla tlaková níž, ktorá sa z Atlantiku pre-
sunula nad Škandináviu a s ňou spojené frontálne systémy 
aktívne zasahovali aj na územie Slovenska. 

Dňa 7. februára 2013 priniesol výdatné snehové zrážky 
frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Jadranom. 
Tlaková níž sa na nasledujúci deň presunula nad Ukrajinu a na 
Slovensko začal prúdiť studený vzduch v jej tyle. V nasle-
dujúcich dňoch sa nad územím Slovenska v chladnom vzdu-
chu udržiavalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 12. februára 2013 sa nad Jadranom prehĺbila ďalšia 
tlaková níž, ktorá tento raz priniesla výdatné snehové zrážky, 
najmä na západnom Slovensku. 

Dňa 19. februára 2013 územie Slovenska zasiahol studený 
front a nad strednou Európou sa udržiavala oblasť vyššieho 
tlaku vzduchu. V nasledujúci deň prúdil na Slovensko studený 
vzduch v tyle tlakovej níže nad východným Poľskom. 

Dňa 22. februára 2013 po prechodnom rozšírení vyššieho 
tlaku vzduchu, začal prúdiť na Slovensko teplejší vzduch 
vďaka tlakovej níži prehlbujúcej sa v Stredomorí. Jej vplyv 
trval až do 26. februára 2013, kedy sa od severozápadu 
postupne presadil výbežok vyššieho tlaku vzduchu a zrážky 
ustali. 

Anticyklonálny charakter počasia vydržal až do konca 
mesiac februára 2013. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac február 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny s odchýlkami od +2,0 °C v Piešťanoch do 
+2,1 °C v Medzilaborciach a Milhostove od normálu. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota (mimo 
horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte -3 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota (mimo hor-
ských polôh) bola zaznamenaná v Hurbanove +1,8 °C. 

Priemerná mesačná teplota vo vysokých horských polohách 
dosiahla hodnoty od -11,5 °C na Lomnickom štíte do -8,6 °C 
na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum bolo namerané -20,5 °C dňa 
21. februára 2013 na Lomnickom štíte. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané +15,4 °C dňa 
26. februára 2013 v Dudinciach. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h sa 
pohybovala na väčšine územia Slovenska nadnormálna: 
Bratislava +5%, Piešťany +12 %, Hurbanovo +6 %, Oravská 
Lesná +3 %, Sliač +7 %, Boľkovce +16 %, Telgárt +3 %, 
Štrbské Pleso +12 %, Košice 0 % a Stropkov – Tisinec +2 %. 

Suma slnečného svitu bola podnormálna, pričom sa pohy-
bovala v intervale od 44 % v Telgárte do 84 % v Milhostove 
normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 3. februára 
2013m, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 
80 km/h, vo vysokých horských polohách boli hodnoty rý-
chlosti aj vyššie. Uvedené rýchlosti boli len orientačné a ne-
zodpovedajú maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách Slovenska. 

Mesiac február 2013 bol na väčšine územia Slovenska 
zrážkovo silne až extrémne nadnormálny a iba na niektorých 
miestach, hlavne na severe Slovenska mohol byť aj zrážkovo 
normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohy-
bovali prevažne od približne necelých 40 mm na niektorých 
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miestach na severe Slovenska do viac ako 170 mm na niek-
torých miestach Malých Karpát, Vtáčnika, Kremnických 
vrchov, Veľkej Fatry, Nízkych a Vysokých Tatier a Sloven-
ského Rudohoria. Snehová prikrývka sa v priebehu mesiaca 
februára vytvárala dočasne na celom území Slovenska, pričom 
relatívne veľa snehu bolo aj na juhozápadnom Slovensku. 
Najviac snehu sa vyskytovalo v pohoriach stredného Sloven-
ska. Pomerne málo snehu sa vyskytovalo na území Výcho-
doslovenskej nížiny. Mimoriadne vysoká vodná hodnota sne-
hovej prikrývky sa prejavila v povodniach niektorých riek 
tečúcich z južných svahov Slovenského Rudohoria. Priesto-
rový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 96 mm, čo predstavuje 229 % normálu a prebytok 54 
mm. 
Zaujímavosti mesiaca február 2013 

Priemerná mesačná teplota vzduchu v porovnaní s obdobím 
od 1961 až 1990 na väčšine územia normálna až nad nor-
málna. Štatisticky nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní 
s obdobím od 1961 až 1990 boli nameraná v Rimavskej 
Sobote, Moldave nad Bodvou, Čaklove, Košiciach na letisku, 
Medzilaborciach, Milhostove, Somotore, Michalovciach 
a v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní 
s obdobím od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska 
normálne a nadnormálne. Nadnormálne hodnoty boli zazna-
menané v lokalitách Žihárec, Oravská Lesná, Podhájska, 
Banská Štiavnica, Chopok, Lučenec – Boľkovce, Rimavská 
Sobota, Rožňava, Moldava nad Bodvou a Michalovce. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porov-
naní s obdobím od 1961 až 1990 normálny a nadnormálny. 
Nadnormálne vysoké hodnoty boli v lokalitách Bratislava – 
letisko, Kráľova pri Senci, Žihárec, Podhájska, Hurbanovo, 
Oravská Lesná, Rimavská Sobota, Rožňava, Švedlár, Moldava 
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nad Bodvou, Čaklov, Košice – letisko, Medzilaborce, Mil-
hostov, Somotor a Michalovce.  

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo v porovnaní 
s obdobím od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska 
normálne a nadnormálne. Nadnormálne hodnoty boli name-
rané v lokalitách Kuchyňa, Bratislava – letisko, Kráľova pri 
Senci, Žihárec, Oravská Lesná, Podbanské, Rimavská Sobota, 
Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Popradom, Bardejov, 
Kamenica nad Cirochou, Košice – letisko, Molhostov, 
Somotor a Michalovce. 

Trvanie slnečného svitu bolo v porovnaní s obdobím od 
1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska podnormálne 
s dôrazom na silno podnormálne až extrémne podnormálne. 
- Extrémne podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 
pozorované v lokalitách Kuchyňa – 34,2 h, Bratislava – letisko 
29,8 h, Žihárec – 40,9 h a v Poprade – 36,9 h.  
- Silno podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 
pozorované v Piešťanoch – 48,4 h, Hurbanove – 38 h, Lip-
tovskom Hrádku – 40 h a Telgárte – 41,1 h.  
- Podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli pozo-
rované v lokalitách Sliač – 46,7 h, Vígľaš – Pstruša – 46,3 h, 
Lomnický štít – 93, h, Skalnaté Pleso – 58,1 h, Rimavská 
Sobota – 42,4 h, Košice – letisko 54,4 h, Kamenica nad Ci-
rochou 47,5 h. 
Oblačnosť 

Mesačný priemer oblačnosti bolo v porovnaní s obdobím 
od 1961 až 1990 na väčšine územia Slovenska nadnormálny 
s dôrazom silno nadnormálny až extrémne nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 
v lokalitách Bratislava - letisko – 88 % pokrytia oblohy oblak-
mi, Kráľova pri Senci – 93 %, Žihárec – 84 %, Poprad 85 % 
a Švedlár – 85 %.  



654 
 

Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 
v lokalitách Bratislava - letisko – 90 %, Kuchyňa – 90 %, 
Bratislava - Koliba – 86 %, Piešťany – 83 %, Podháska – 83 
%, Hurbanovo – 85 %, Čadca – 94 %, Oravská Lesná – 93 %, 
Štrbské Pleso – 81 %, Rimavská Sobota – 77 %, Rožňava – 87 
% a Plaveč nad Popradom – 88 %. 

Nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované v loka-
litách Banská Štiavnica – 82 %, Sliač – 80 %, Lomnický štít – 
72 %, Skalnaté Pleso – 75 %, Telgárt – 82 %, Moldava nad 
Bodvou – 80 %, Bardejov – 86 %, Medzilaborce – 84 %, 
Milhostov – 82 %, Somotor – 79 %, Michalovce – 75 % 
a Kamenica nad Cirochou – 78 % 
Vlhkosť vzduchu 

Relatívna vlhkosť vzduchu a jej mesačný priemer bol 
v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 na celom území 
Slovenska nadnormálny s dôrazom až silno nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty relatívnej vlhkosti vzdu-
chu sa vyskytovali v lokalitách Čadca – 91 %, Lučenec-
Boľkovce – 91 %. 

Silno nadnormálne hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu sa 
vyskytovali v lokalitách Kuchyňa – 86 %, Piešťany – 87 %, 
Hurbanovo – 84 %, Oravská Lesná – 88 %, Banská Štiavnica 
– 88 %, Vígľáš-Pstruša – 88 %, Skalnaté Pleso 79 % a Štrbské 
Pleso – 86 %. 
Atmosférické zrážky 

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 
rokov 1961 až 1990 nadnormálny s dôrazom na extrémne 
nadnormálny. 

Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-
žok boli pozorované v lokalitách Kuchyňa – 96,6 mm, 
Bratislava-Koliba – 109 mm, Kráľova pri Senci – 85,9 mm, 
Piešťany – 88,2 mm, Podhájska – 87,7 mm, Liptovský Hrádok 
– 83,6 mm, Vígľaš-Pstruša – 92,4 mm, Chopok – 168 mm, 
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Lučenec-Boľkovce – 80,5 mm, Telgárt – 112,1 mm, Rimavská 
Sobota – 74,7 mm, Rožňava – 95,2 mm, Švedlár – 89,4 mm 
a Moldava nad Bodvou – 76,9 mm. 

Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
boli pozorované v lokalitách Žihárec – 91,5 mm, Banská 
Štiavnica – 104 mm, Poprad – 95,2 mm, Švedlár – 89,4 mm 
a Milhostov – 47,6 mm. 

Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 
pozorované v lokalitách Bratislava-Letisko – 77,4 mm, Hur-
banovo – 61,3 mm, Sliač – 80,1 mm, Skalnaté Pleso – 85,5 
mm, Plaveč nad Popradom – 46,3 mm, Bardejov – 54,3 mm 
a Kamenica nad Cirochou – 54,1 mm. 

Z meteorologických staníc, ktoré pozorujú v súčasnosti 
počasie a nevykazujú kompletné hodnotenie za roky 1961 až 
1990, zaznamenali  
- nadpriemerné hodnoty v lokalitách Holíč, Trenčín, Bra-

tislava-Mlynská dolina,  Modra-Piesok, Moravský sv. Ján, 
Veľké Ripňany, Topoľčany, Nitra - Veľké Janíkovce, Mo-
chovce, Prievidza, Liptovský Mikuláš-Ondrášová, Krem-
nické Bane, Dudince, Banská Bystrica - Zelená, Žiar nad 
Hronom, Bzovík, Brezno, Ratková, Spišské Vlachy, Podo-
linec, Gánovce, Revúca, Košice - mesto, Jakubovany, 
Silica a Orechová. 

Snehová pokrývka 
Nová snehová pokrývka a jej mesačné maximum bolo 

v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálne 
s dôrazom na extrémne nadnormálne. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska – 
14 cm, Chopok – 45 cm, Poprad – 22 cm, Telgárt  - 25 cm, 
Švedlár – 28 cm, Plaveč nad Popradom 21 cm. 
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Silno nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej sne-
hovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Oravská Lesná – 
28 cm, Lučenec-Boľkovce – 10 cm a Štrbské Pleso – 29 cm. 

Nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej snehovej 
pokrývky boli pozorované v lokalitách Čadca -15 cm, Sliač – 
15 cm, Skalnaté Pleso – 27 cm a Košice-Letisko 8 cm. 
Nová snehová pokrývka a jej mesačná suma bola v porov-
naní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálna s dôrazom 
na extrémne nadnormálna. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska – 
40 cm, Chopok 174 cm a Švedlár – 69 cm. 

Najvyššia mesačná suma novej snehovej pokrývky bola 
zaznamenaná zo všetkých staníc na Chopku a druhá najvyššia 
suma bola nameraní na Skalnatom Plese – 148 cm. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej 
pokrývky boli zaznamenané v lokalitách Banská Štiavnica – 
91 cm, Lučenec-Boľkovce – 27 cm, Skalnaté Pleso 148 cm 
a Poprad 51 cm. 

Nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej po-
krývky boli pozorované v lokalitách Lomnický štít – 116 cm, 
Telgárt – 73 cm, Plaveč nad Popradom – 49 cm, a Košice-
Letisko – 22 cm. 
Celková výška snehovej pokrývky a jej mesačné maximum 
bolo v porovnaní s obdobím rokov 1961 až 1990 nadnormálne 
s dôrazom na extrémne nadnormálne, len na krajnom východe 
podnormálne. 

Extrémne nadnormálne hodnoty maximálnej výšky 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Podhájska 23 
cm, Banská Štiavnica 69 cm, Chopok 270 cm, Poprad 57 cm, 
Švedlár 58 cm a Spišské Vlachy 59 cm. 

Silno nadnormálne hodnoty maximálnej mesačnej sumy 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Kuchyňa – 29 
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cm, Beluša – 27 cm, Lučenec – Boľkovce – 25 cm, Lomnický 
štít – 212 cm, Telgárt – 96 cm, Rožňava – 27 cm a Bardejov – 
44 cm. 

Nadnormálne hodnoty maximálnej mesačnej sumy sne-
hovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-
Koliba – 31 cm a Plaveč nad Popradom – 51 cm. 

Najvyššia hodnota snehovej pokrývky bola zaznamenaná 
na Chopku – 270 cm, druhá na Lomnickom štíte – 212 cm 
a tretia v Telgárte a Štrbskom Plese – 96 cm. 

Podnormálne hodnoty maximálnej snehovej pokrývky boli 
pozorované v lokalite Čaklov – 9 cm a Kamenica nad Ciro-
chou. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm v mesiaci február 
2013 sa pohybovala od -0,1 °C v Liptovskom Hrádku do                
+2,1 °C v Hurbanove a v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa 
pohybovala od -3,8 °C v Liptovskom Hrádku do +0,6 °C 
v Bratislave-Kolibe a Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od -1,2 °C v Liptovskom Hrádku do +2,3 °C 
v Moravskom Svätom Jáne. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slo-
vensku dosiahla hĺbku od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 12 cm 
v Topoľčanoch. Na strednom Slovensku dosiahla hĺbku od 5 
cm v Dudinciach do 41 cm v Liptovskom Hrádku. Na 
východnom Slovensku dosiahla hĺbku do 2 cm v Orechovej 
a Tisinci do 30 cm v Poprade a Plavči nad Popradom. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín. 

Prevažne koncom mesiaca februára 2013 na teplejších 
miestach západného Slovenska bol pozorovaný začiatok 
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kvitnutia snežienky jarnej, predlžovali sa jahňady liesky 
obyčajnej a miestami začala aj kvitnúť. 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov. 

Aktivity neboli pozorované. 
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Synoptický prehľad za marec 2013 
 
Na začiatku mesiaca marec 2013 počasie na Slovensku 

ovplyvnila tlaková níž, premiestňujúca sa cez Škandináviu na 
východ až juhovýchod.  

Dňa 1. marca 2013 postupoval z Poľska cez naše územie 
smerom na juhovýchod zrážkovo nevýrazný studený front, s 
ňou spojený. Za nim sa v studenom vzduchu od severozápadu 
do strednej Európy rozšíril výbežok tlakovej vyše. Tá sa v 
nasledujúcich dňoch premiestňovala ďalej na východ.  

Dňa 4. marca 2013 sa nad Slovenskom nachádzal priamo 
stred tlakovej výše, ktorý sa dňa 5. marca 2013 presúval ďalej 
nad čiernomorskú oblasť, a tak do našej oblasti začal od 
juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch.  

Dňa 6. marca 2013 účinok tlakovej vyše slabol, no prílev 
teplého a navyše už i vlhkého, vzduchu od juhozápadu do 
strednej Európy pokračoval.  

V období od 7. do 10. marca 2013 zasahovala od západu do 
karpatskej oblasti brázda nízkeho tlaku vzduchu, z ktorej sa v 
ďalších dvoch dňoch sformoval pás nízkeho tlaku vzduchu s 
viacerými stredmi, tiahnuci sa od Biskajského zálivu až nad 
Čierne more.  

V dňoch 11. až 12. marca 2013 sa nad Slovenskom 
udržiavalo stacionárne teplotné rozhranie, spojené so 
spomínaným pásom a ovplyvňovalo počasie na území 
Slovenska. 

V dňoch 13. až 15. marca 2013 bolo počasie na Slovensku 
pod vplyvom tlakovej niže, ktorá sa sformovala nad západným 
Stredomorím, prehlbovala sa a zároveň i presúvala na východ až 
severovýchod cez Taliansko a Balkán smerom nad Ukrajinu a 
Bielorusko. Okolo nej k nám v dňoch 14. až 15. marca 2013  od 
severu prenikal studený, pôvodom arktický vzduch.  

V dňoch 16. až 17. marca 2013 sa v ňom cez územie 
Slovenska od západu smerom na východ presúval úzky pás 
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vysokého tlaku vzduchu, siahajúci zo Škandinávie až nad 
Stredozemné more a severnú Afriku.  

Dňa 18. marca 2013 sa nad západnou Európou prehlbovala 
tlaková níž. Po jej prednej strane do oblasti Slovenska  od 
juhozápadu vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdil teplý a vlhký 
vzduch. Z Nemecka a severného Talianska sa spomínaná 
tlaková níž cez Česko a územie Slovenska premiestňovala nad 
Poľsko.  

Frontálny systém, s ňou spojený, ovplyvňoval počasie u nás 
19. marca 2013. Prílev teplého a vlhkého vzduchu od 
juhozápadu na Slovensko pokračoval. Nasledujúci deň sa nad 
strednou Európou nachádzalo nevýrazné pole relatívne nízkeho 
tlaku vzduchu.  

Dňa 21. marca 2013 nad Slovensko od juhu zasahoval okraj 
tlakovej niže, ktorá sa premiestňovala cez Balkán nad Čierne 
more a svojou oblačnosťou a atmosférickými zrážkami 
ovplyvňovala počasie na Slovensku.  

Za touto tlakovou nížou sa 22. a 23. marca 2013 od severu do 
strednej Európy rozširoval výbežok tlakovej vyše. Po jeho 
prednej strane sa na Slovensko od severu začal prenikať veľmi 
studený, pôvodom arktický vzduch. Jeho prílev nad územie 
Slovenska pokračoval aj v ďalších dňoch.  

Dňa 25. marca 2013 na Slovensko od severozápadu až 
severu naďalej zasahoval okraj tlakovej vyše so stredom nad 
Nórskym morom a Škandináviou, zároveň sa však nad 
centrálnym Stredomorím prehlbovala tlaková níž. Frontálne 
rozhranie, s ňou spojené, ovplyvňovalo počasie na Slovensku v 
ďalších dvoch dňoch.  

Dňa 28. marca 2013 od severu až severovýchodu zasahovala 
do karpatskej oblasti tlaková výš a nad Nemeckom sa začala 
prehlbovať nová tlaková níž. Dňa 29. marca 2013 frontálna vlna 
s ňou spojená, postupovala cez Slovensko smerom na 
severovýchod. Do konca mesiaca potom počasie nad naším 
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územím ovplyvňovala oblasť nízkeho tlaku vzduchu, tiahnuca 
sa od Stredozemného mora až na pobaltské štáty. 
Klimatologický prehľad 

Mesiac marec 2013 bol na väčšine územia Slovenska te-
plotné normálny, na západe a severe až podnormálny s 
teplotnými odchýlkami od -1,4 °C v Boľkovciach do -2,5 °C v 
Čadci.  

Absolútne najnižšia   priemerná   mesačná   teplota   vzduchu   
(mimo   vysokých   horských   polôh)   bola zaznamenaná                 
-2,5 °C v Oravskej Lesnej a v Telgárte, absolútne najvyššia 
priemerná mesačná teplota vzduch bola zaznamenaná +3,5 °C v 
Hurbanove. Vo vysokých horských polohách dosiahla prie-
merná mesačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -10,1 °C na 
Lomnickom štíte do -8,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané -24,1 °C na 
Lomnickom štíte, dňa 16. marca 2013, najvyššie teplotné 
maximum bolo namerané +18,6 °C v Bratislave na letisku dňa 
7. marca 2013. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska nadnormálna: Bratislava-letisko +1 %, 
Piešťany +4 %, Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač 0 
%, Boľkovce +11 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice +2 %, 
Stropkov-Tisinec +1 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci marec 2013 
podnormálna s hodnotami od 68 % v Pieštanoch do 88 % v 
Stropkove-Tisinci normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 14. a 15. 
marca 2013, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 
až 90 km/h vo vysokých horských polohách aj vyššiu. Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-
mia Slovenska. 
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Zrážky 
Mesiac marec 2013 bol na veľkej časti územia Slovenska 

zrážkovo silne až mimoriadne nadnormálny, iba v niektorých 
regiónoch na krajnom západe, severozápade a severe Slo-
venska mohol byť aj zrážkovo normálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 
prevažne od približne necelých 40 mm na niektorých miestach v 
najzápadnejších častiach Záhoria a na severe Oravy, prípadne aj 
na strednom Považí a dolnom Spiši do viac ako 160 mm. Na 
niektorých miestach v oblasti Vtáčnika, Štiavnických a 
Kremnických vrchov, západnej časti Nízkych Tatier, Vysokých 
Tatier a západnej časti Slovenského Rudohoria.  
Snehová pokrývka  

sa v priebehu mesiaca marca 2013 vytvárala aspoň dočasne, 
podobne ako v januári aj vo februári, aj keď menej často, na 
celom území Slovenska. Priestorový úhrn zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 100 mm, čo predstavuje 213 % 
normálu a prebytok 53 mm. 
Zaujímavosti mesiaca  
Teplota vzduchu 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 normálna na väčšine územia Slovenskej 
republiky, až podnormálna. 

Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-
1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava, Kráľova pri Senci, 
Jaslovské Bohunice, Piešťany, Hurbanovo, Čadca, Podbanské, 
Banská Štiavnica, Chopok, Skalnaté Pleso, Rožňava, Švedlár, 
Štós-kúpele, Červený Kláštor, Plavec nad Popradom, Bardejov. 
Čaklov. Košice - letisko. Medzilaborce, Mil-hostov a Somotor. 

Minimálna priemerná mesačná teplota vzduchu   bola  zazna-
menaná -10,1 °C na Lomnickom  štíte, maximálna priemerná 
mesačná teplota bola zaznamenaná +3,8 °C v Žihárci. 
 



663 
 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny na väčšine 

územia Slovenskej republiky, až podnormálny. 
Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli v lokalitách Trenčín, Pezinok-Myslenice. Bratislava. 
Kráľova pri Senci, Jaslovské Bohunice, Žihárec, Piešťany, 
Pezinok-Myslenice, Bratislava, Kráľova pri Senci, Jaslovské 
Bohunice, Zihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Žilina, 
Čadca, Oravská Lesná, Liptovský Hrádok, Podbanské, Banská 
Štiavnica.  Sliač, Vígľaš - Pstruša:  Liptovská Osada, Lučenec - 
Boľkovce, Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota. 
Rožňava, Švedlár, Štós - kúpele, Červený Kláštor, Plavec nad   
Popradom, Bardejov, Čaklov, Košice-letisko, Medzilaborce, 
Milhostov, Somotor a Kamenica nad Cirochou. 

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte -6,8 °C a najvyšší priemer 
denných maximálnych teplôt v Hurbanove 8,0 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 na väčšine územia Slovenskej republiky 
normálne, niekde podnormálne až silno podnormálne. 

Podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Kráľova pri 
Senci, Jaslovské Bohunice, Žihárec, Žilina, Oravská Lesná, 
Liptovský Hrádok, Podbanské, Banská Štiavnica, Sliač, Vígľaš-
Pstruša, Liptovská Osada, Štrbské Pleso, Telgárt, Štós-kúpele, 
Plavec nad Popradom, Bardejov, Čaklov, Medzilaborce, 
Milhostov, Michalovce a Kamenica nad Cirochou. 

Silno podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porov-
naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Piešťany, Pod-
hájska, Hurbanovo, Bzovík, Lučenec-Boľkovce, Poprad, Ri-
mavská Sobota, Rožňava, Moldava nad Bodvou, Košice-letisko. 

Extrémne podnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-
naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Švedlár a Červený 
Kláštor. 
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Najnižšia hodnota absolútneho denného maxima teploty 
vzduchu   

bola zaznamenaná  na Lomnickom štíte +1,8 °C, najvyššia 
hodnota  absolútneho denného maxima teploty vzduchu  v Bra-
tislave na letisku +18,6 °C. 
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny. 
Podnormálne nízke hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava, 
Čadca, Banská  Štiavnica,  Chopok, Skalnaté Pleso, Štrbské Ple-
so. Rožňava, Švedlár, Štós-kúpele, Plavec nad Popradom a 
Somotor. 

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte -12,8 °C;  

Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný v Žihárci +0,4 °C; 

Absolútne minimum teploty vzduchu bolo  v  porovnaní   
s obdobím 1961-1990 normálne, podnormálne, až silno podnor-
málne. 

Podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba, Žilina, 
Čadca, Podbanské, Chopok, Lomnický štít, Skalnaté Pleso. 
Telgárt. Rožňava, Bardejov, Čaklov, Medzilaborce a Kamenica 
nad Cirochou. 

Silno podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v porov-
naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Štós-kúpele, Plavec 
nad Popradom. 

Extrémne podnormálne nízke hodnoty teploty vzduchu v 
porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalite Štrbské Pleso. 
Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  

bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -24,1 °C a najvyššia v 
Bzovíku -6,3 °C. 
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Slnečný svit 
Trvanie slnečného svitu bolo v porovnaní s obdobím 1961-

1990 normálne, podnormálne až silno podnormálne. 
Podnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli pozo-

rované v lokalitách Piešťany. Hurbanovo, Vígľaš-Pstruša. 
Chopok, Skalnaté Pleso. Poprad. Telgárt, Štós-kúpele: Košice-
letisko a Kamenica nad Cirochou. 

Silno  podnormálne  hodnoty trvania  slnečného  svitu boli 
pozorované v lokalitách Žihárec, Lomnický štít a Rimavská 
Sobota. 

Najdlhšie trvanie slnečného svitu boli pozorované na Lom-
nickom štíte  139,1 h, najnižšie v Rimavskej Sobote 70,8 h. 
Oblačnosť 

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) - mesačný 
priemer bol v porovnaní s obdobím 1961-1990  na väčšine  úze-
mia Slovenska nadnormálny, silno nadnormálny až extrémne 
nadnormálny. 

Nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované v 
lokalitách Kuchyňa. Bratislava, Piešťany, Čadca, Oravská  
Lesná,  Banská  Štiavnica,  Sliač,  Chopok,  Lomnický štít,  
Skalnaté  Pleso, Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt, Moldava nad 
Bodvou. Medzilaborce, Somotor, Michalovce a Kamenica nad 
Cirochou. 

Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti sme pozorovali v 
lokalitách Žihárec, Podhájska, Hurbanovo, Lučenec-Boľkovce, 
Rimavská Sobota, Plaveč nad Popradom a Košice-letisko. 

Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti boli pozorované 
v lokalite Kráľova pri Senci. 

Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti boli 
pozorované 64 % v lokalite Čaklov a najvyššiu hodnotu 
mesačného priemeru oblačnosti 83 % v Holíči. 
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Úhrn atmosférických zrážok 
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny s dôra-

zom na silno nadnormálny až extrémne nadnormálny. 
Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 

pozorovali v lokalitách Kuchyňa, Bratislava-letisko, Chopok, 
Štrbské Pleso, Poprad, Telgárt a Švedlár. 

Silno nadnormálne úhrny atmosférických zrážok boli 
pozorované  v lokalitách Bratislava-Koliba, Liptovský Hrádok, 
Liptovská Osada, Lučenec-Boľkovce, Rimavská Sobota, Rož-
ňava, Štós-kúpele, Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Po-
pradom, Bardejov, Čaklov, Milhostov a Michalovce.  

Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-
žok boli pozorované v lokalitách Kráľova pri Senci, Jaslovské 
Bohunice, Žihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Banská 
Štiavnica, Bzovík, Sliač, Vígľaš-Pstruša, Lomnický štít a 
Červený Kláštor. 

Najnižšiu hodnotu úhrnu atmosférických zrážok boli pozo-
rované v Žiline 32,4 mm, najvyššiu hodnotu úhrnu atmosfé-
rických zrážok boli pozorované  na Lomnickom štíte 188,7 mm. 
Snehová pokrývka 

Nová snehová pokrývka - mesačné maximum bolo v porov-
naní s obdobím 1961-1990 nadnormálne s dôrazom na silno 
nadnormálne až extrémne nadnormálne. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-
letisko 9 cm:, Liptovský Hrádok 12 cm, Liptovská Osada 19 
cm, Lučenec-Boľkovce 10 cm, Švedlár 14 cm a Kamenica nad 
Cirochou 11 cm. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačného maxima novej 
snehovej pokrývky boli pozorované  v lokalitách Bratislava-
Koliba 15 cm, Kráľova pri Senci  23 cm, Jaslovské Bohunice 
10 cm, Podhájska 15 cm, Hurbanovo 11 cm, Čadca 20 cm, 
Banská Štiavnica 17 cm, Sliač 16 cm, Vígľaš-Pstruša 20 cm, 
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Telgárt 15 cm, Rožňava 10 cm, Červený Kláštor 38 cm, Plaveč 
nad Popradom 18 cm, Bardejov 13 cm, Čaklov 12 cm,  a 
Medzilaborce 20 cm. 

Najnižšia hodnotu novej snehovej pokrývky bola pozo-
rovaná s hodnotou 2 cm na viacerých lokalitách, najvyššia 
hodnotu novej snehovej pokrývky bola pozorovaná  v Podolinci 
43 cm. 

Nová snehová pokrývka - mesačná suma bola v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 nadnormálna s dôrazom na silno nadnor-
málna až extrémne nadnormálna. 

Silno nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej snehovej 
pokrývky boli pozorované v lokalitách Žilina 25 cm, Čadca 42 
cm, Liptovský Hrádok 34 cm, Telgárt 41 cm, Švedlár 37 cm, 
Bardejov 29 cm a Čaklov 19 cm. 

Extrémne nadnormálne hodnoty mesačnej sumy novej 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Bratislava-
Koliba 45 cm, Bratislava-letisko 19 cm, Kráľova pri Senci 23 
cm, Jaslovské Bohunice 22 cm, Podhájska 46 cm, Hurbanovo 
22 cm, Banská Štiavnica 52 cm, Sliač 45 cm, Viglaš-Pstruša 57 
cm, Lučenec-Boľkovce 24 cm, Rimavská Sobota 19 cm, 
Rožňava 19 cm, Štós-kúpele 56 cm, Červený Kláštor 94 cm, 
Plaveč nad Popradom 50 cm, a Medzilaborce 45 cm. 

Najnižšia hodnota mesačnej sumy novej snehovej pokrývky 
bola pozorovaná v Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej 4 cm, naj-
vyššia hodnota mesačnej sumy novej snehovej pokrývky na 
Lomnickom štíte 110 cm. 

Celková výška snehovej pokrývky - mesačné maximum bolo 
v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálne s dôrazom na 
silno nadnormálne až extrémne nadnormálne. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty maximálnej výšky 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Chopok 268 
cm, a Poprad 29 cm. 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty maximálnej výšky 
snehovej pokrývky boli pozorované v lokalitách Kráľova pri 



668 
 

Senci 13 cm, Jaslovské Bohunice 10 cm, Podhájska 15 cm, 
Vígľaš-Pstruša 22 cm, Lomnický štít 246 cm a Červený Kláštor 
60 cm. 

Najnižšia  hodnota  mesačného maxima celkovej výšky sne-
hovej  pokrývky bola 2 cm  na viacerých lokalitách, najvyššia 
na Chopku 268 cm. 
Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   
Teplota a premrzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci marec 
2013 pohybovala od -0,3 °C v Plavči nad Popradom do                         
+4.8 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od                   
-2,0 °C v Plavči nad Popradom do +1,5 °C v Dudinciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od -0,4 °C v Plavči nad Popradom do 4,8 °C v 
Hurbanove. 

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 
sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci do 8 cm v 
Bratislave - letisku, na strednom Slovensku od 0 cm v Boľ-
kovciach do 33 cm v Liptovskom Hrádku,:  na východnom Slo-
vensku od 1 cm v Moldave nad Bodvou do 27 cm v Poprade. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Ozimné obilniny, ktoré nevzišli na jeseň, tento mesiac 
lokálne vzchádzali a vytvárali tretie listy. Kde to podmienky 
dovoľovali, koncom prvého a v druhom marcovom týždni na 
západnom Slovensku a lokálne na Východoslovenskej nížine, sa 
začala sejba jačmeňa jarného a tretí týždeň lokálne začal 
vzchádzať. Druhú pentádu sa začal lokálne siať hrach siaty. 

Prevažne až koncom marca 2013 na ovocných drevinách 
začali pučať púčiky. Od konca prvej marcovej dekády bolo 
pozorované prúdenie štiav viniča hroznorodého. Vývin vege-
tácie v dôsledku ochladenia a sneženia bol oneskorený. 
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Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie snežienky jarnej, 
liesky obyčajnej, začal kvitnúť podbeľ liečivý len lokálne, od 
druhej pentády aj drieň obyčajný. Od konca prvej marcovej 
dekády začala kvitnúť jelša lepkavá, tiež vŕba rakytová. 
Prevažne až koncom mesiaca na lesných stromoch a kroch 
pučali púčiky, baza čierna miestami vytvárala prvé listy. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
Od  začiatku marca 2013 boli zaznamenané prvé prílety 

škovránka poľného, škorca lesklého, od konca prvého týždňa 
prvé znášky peľu včely medonosnej, od konca prvej dekády prvé 
spevy drozda plavého a začal prilietať aj bocian biely. 
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Synoptický prehľad za apríl 2013 
Na začiatku mesiaca apríl 2013 cez strednú Európu pos-

tupovala tlaková níž ďalej na severovýchod a súčasne v 
chladnejšom vzduchu sa na Slovensko od severozápadu pre-
chodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 3. apríla 2013 sa nad Jadranom prehlbovala tlaková 
níž, ktorá severným okrajom ovplyvňovala počasie na 
Slovensku. V nasledujúcich dňoch sa tlaková níž presúvala z 
Jadranu ďalej nad Balkán a v jej tyle naďalej  do karpatskej 
oblasti prúdil studený vzduch od severozápadu.  

Od 6. apríla do 8. apríla 2013 sa nad strednou Európou 
nachádzala tlaková výš. Nasledujúci deň začal tlak vzduchu 
v strednej Európe klesať.  

Dňa 11. apríla 2013 sa nad strednou Európou prehlbovala 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a počasie na Slovensku 
ovplyvňoval oklúzny front. 

Dňa 12. apríla 2013 postupoval územím Slovenska stu-
dený zvlnený front ďalej na východ a za ním sa v chlad-
nejšom vzduchu od juhozápadu opäť na Slovensku rozšírila 
tlaková výš. Tlaková výš ovplyvňovala počasie u nás až do 
16. apríla 2013. Súčasne na Slovensko od juhozápadu prúdil 
teplejší vzduch. 

Dňa 17. apríla 2013 cez Poľsko v plytkej brázde nízkeho 
laku vzduchu postupovalo nevýrazné frontálne rozhranie ďa-
lej na východ, ktoré čiastočne ovplyvnilo počasie na Slo-
vensku. 

Dňa 18. apríla 2013 sa západne od Slovenska prehlbovala 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane do kar-
patskej oblasti prúdil teplý vzduch. V nasledujúcich dvoch 
dňoch cez strednú Európu postupovala veľmi pomaly spomí-
naná brázda nízkeho tlaku vzduchu spolu so zvlneným fron-
tom ďalej na východ. 
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Od 20. apríla do 21. apríla 2013 zasahoval na Slovensko 
od severu okraj tlakovej vyše, ktorá sa presúvala zo západnej 
Európy ďalej na severovýchod. 

Dňa 22. apríla 2013 nad strednou Európou klesal tlak 
vzduchu. V nasledujúcich dňoch sa nad karpatskou oblasťou 
nachádzala oblasť vyššieho tlaku vzduchu a na Slovensko 
prúdil teplejší vzduch.  

Dňa 26. apríla 2013 vplyv tlakovej výše slabol a súčasne 
západne od Slovenska sa začala prehlbovať brázda nízkeho 
tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdil veľmi teplý 
vzduch na územie Slovenska.  

Dňa 28. apríla 2013 cez strednú Európu postupovala 
veľmi pomaly brázda nízkeho tlaku vzduchu s 
rozpadávajúcim sa zvlneným frontom ďalej na východ. 
Posledný deň v mesiaci apríli 2013 bol zároveň prvým 
tropickým dňom v tomto roku, pretože k nám vyvrcholil prílev 
veľmi teplého vzduchu z južných zemepisných šírok.  

Klimatologický prehľad  
Mesiac apríl 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny s odchýlkami od +1,0 °C v Čadci do +2,1 °C 
v lokalite Bratislava-Koliba, Sliač, Boľkovce, Poprad, vo 
vysokých horských polohách bola kladná odchýlka až okolo 
+3,0 °C.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná +5,3 °C v 
Oravskej Lesnej a absolútne najvyššia priemerná mesačná 
teplota vzduchu v Hurbanove +12,5 °C. Vo vysokých horských 
polohách dosiahla priemerná mesačná teplota v apríli 2013 
hodnoty od -2,7 °C na Lomnickom štíte do +0,1 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo zaznamenané -17,3 °C v 
Oravskej Lesnej dňa 2. apríla 2013, najvyššie teplotné maxi-
mum bolo zaznamenané +31,5 °C v Somotore dňa 30. apríla 
2013. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu - Bratislava -5 %, 
Piešťany +1 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač -4 
%, Boikovce +3 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -2 %, Košice -1 
%, Stropkov-Tisinec -3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2013 nadnormálna 
a pohybovala sa v intervale od 103 % v Piešťany do 148 % na 
Chopku, Lomnickom štíte mesačného normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 3. apríla 
a 17. apríla 2013, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli 
rýchlosť 50 až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj 
vyššie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac apríl 2013 bol na veľkej časti územia Slovenska 
zrážkovo podnormálny, iba v niektorých regiónoch, hlavne na 
východnom Slovensku, bol zrážkovo normálny a ojedinele, 
vplyvom búrkových lejakov, bol až zrážkovo nadnormálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne 
od približne necelých 10 mm na niektorých miestach v 
najzápadnejších častiach Záhoria do viac ako 65 mm na 
niektorých miestach v oblasti Vihorlatu, prípadne vo 
východných častiach Slovenského Rudohoria. Snehová 
pokrývka sa ešte stále v priebehu prvých dní apríla vytvárala 
aspoň dočasne, takmer na celom území Slovenska. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 28 mm, čo predstavuje 51 % normálu a deficit 27 mm. 
Zaujímavosti mesiaca  
Priemerná   mesačné   teplota   vzduchu   bola   v   porovnaní   
s   obdobím   1961-1990 nadnormálna až silno nadnormálna. 

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, odchýlka od 
normálu +2,1 °C, Kráľova pri Senci +1,9 °C, Jaslovské 
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Bohunice +1,7 °C, Piešťany +1,7 °C, Podhájska +1,9 °C, 
Hurbanovo +1,8 °C, Čadca +1,0 °C, Oravská Lesná +1,2 °C, 
Podbanské  +1,4 °C, Banská Štiavnica +1,8 °C, Vígľaš-Pstruša 
+1,5 °C, Lučenec-Boľkovce +2,1 °C, Štrbské Pleso +2,0 °C, 
Telgárt +1,6 °C, Rimavská Sobota +1,5 °C, Švedlár +1,6 °C, 
Moldava nad Bodvou +1,4 °C, Plaveč nad Popradom +1,1 °C, 
Bardejov +1,7 °C, Čaklov +1,8 °C, Medzilaborce  +2,0 °C, 
Milhostov +1,4 °C, Somotor +1,3 °C, Michalovce +1,5 °C 
a Kamenica nad Cirochou +1,9 °C. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu boli 
pozorované v lokalitách, odchýlky od normálu Bratislava-
Koliba +2,1 °C, Bratislava-letisko +2,0 °C, Žihárec +2,6 °C, 
Liptovský Hrádok +2,1 °C, Sliač +2,1 °C, Liptovská Osada 
+1,7 °C, Chopok +2,9 °C, Lomnický štít +3,0 °C, Skalnaté 
Pleso +2,6 °C, Poprad +2,1 °C, Košice-letisko +2,0 °C. 

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-
menaná na Lomnickom štíte +2.7 °C a najvyššia priemerná 
mesačná teplota vzduchu bola zaznamenaná v Žihárci +12.9 °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol v po-
rovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny až silno nad-
normálny. 

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa, 
odchýlka od normálu +2,1 °C, Bratislava-letisko  +1,6 °C, 
Kráľova pri Senci +1,9 °C, Jaslovské Bohunice +2,1 °C, 
Žihárec +2,2 °C, Piešťany +1,6 °C, Podhájska +2,5 °C, 
Hurbanovo +2,4 °C, Čadca +2,0 °C, Sliač +2,6 °C, Vígľaš-
Pstruša +2,2 °C, Liptovská Osada +2,7 °C, Lučenec-Boľkovce 
+1,9 °C, Štrbské Pleso +2,5 °C, Poprad +2,1 °C, Telgárt +2,2 
°C, Rimavská Sobota +1,8 °C, Švedlár +2,2 °C, Červený 
Kláštor +1,8 °C, Čaklov +1,5 °C, Košice-letisko +1,5 °C, 
Medzilaborce +2,5 °C, Somotor +1,7 °C a Kamenica nad 
Cirochou +1,9 °C. 
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Silno  nadnormálne vysoké  hodnoty teploty vzduchu v 
porovnaní s obdobím 1961-1990  boli  v lokalitách Bratislava-
Koliba +3,9 °C, Oravská Lesná +3,1 °C, Liptovský Hrádok + 
3,8 °C, Podbanské +2,5 °C, Banská Štiavnica +2,5 °C, Lom-
nický štít +3,3 °C, Skalnaté Pleso +3,4 °C, Plaveč nad 
Popradom +2,5 °C, Bardejov + 2,5 °C a Michalovce +2,7 °C. 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalite Chopok +3,5  °C. 

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte +0,5 °C, najvyšší v Hur-
banove +19,0 °C. 
Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 na väčšine územia Slovenska silno nad-
normálne až extrémne  nadnormálne. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko                 
+3,9 °C, Piešťany +3,2 °C, Hurbanovo +4,9 °C, Čadca +4,7 °C, 
Skalnaté Pleso +5,6 °C, Moldava nad Bodvou +5,5 °C, Červený 
Kláštor +3,9 °C, Košice-letisko +5,5 °C, Medzilaborce +4,8 °C, 
Milhostov ľ4,9 °C a Kamenica nad Cirochou +5.4 °C.  

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s ob-
dobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa +5,4 °C, 
Bratislava-Koliba +3,0 °C, Kráľova pri Senci +4,6 °C, 
Jaslovské Bohunice +4,5 °C, Žíhárec  +3,0 °C, Podhájska               
+5,5 °C, Oravská Lesná +7,2 °C, Liptovský Hrádok +8,4 °C, 
Podbanské +5,7 °C,: Banská Štiavnica +5,0 °C, Sliač +6,0 °C, 
Vígľaš-Pstruša +4,6 °C, Chopok +4,0 °C, Lučenec-Boľkovce 
+6,4 °C, Štrbské Pleso +5,2 °C, Poprad +5,9 °C, Telgárt                  
+5,3  °C, Rimavská Sobota +6,4 °C, Švedlár +5,1 °C, Plavec 
nad Popradom +7,1 °C, Bardejov +5,1 °C, Čaklov +5,4 °C, 
Somotor +7,5 °C a Michalovce +7,2 °C. 
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Absolútne maximum teploty vzduchu bolo zaznamenané v 
Somotore +31,.5 °C, minimálna hodnota z absolútnych maxím 
teploty vzduchu bola zaznamenaná na Lomnickom štíte +7,0 °C.  
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny až sil-
no nadnormálny. 

Nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím  
1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Kuchyňa +1,7 °C, 
Bratislava-letisko +1,5 °C, Jaslovské Bohunice +0,7 °C, 
Podhájska +1,6 °C, Oravská Lesná +1,0 °C, Podbanské +1,4 °C, 
Sliač +1,4 °C, Vígľaš-Pstruša +1,1 °C, Skalnaté Pleso +2,2 °C, 
Štrbské Pleso +1,1 °C, Poprad +1,0 °C, Telgárt +1,1 °C, 
Moldava nad Bodvou +1,4 °C, Košice-letisko +1,3 °C, 
Milhostov +1,6 °C, Michalovce +2,0 °C a Kamenica nad 
Cirochou +1,0 °C. 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli pozorované v Bratislave na Kolibe +1,6 °C, 
Kráľovej pri Senci +1,8 °C, Žihárci +2,0 °C, na Chopku +2,6 
°C, na Lomnickom štíte  +2,0 °C, v Medzilaborciach +1,2 °C a 
v Somotore +1,9 °C. Najnižší denný priemer minimálnych 
teplôt vzduchu bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +5,5 °C, 
najvyšší v Bratislave v Mlynskej doline +7,1 °C. 
Absolútne minimum teploty vzduchu  

v porovnaní s obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od 
extrémne podnormálnych hodnôt až po extrémne nadnormálne 
hodnoty.  

Podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-
1990 boli v lokalitách Jaslovské Bohunice -1,9 °C, Banská 
Štiavnica -1,9 °C a Poprad -1,3 °C.  

Silno podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s obdobím 
1961-1990 sa vyskytli v lokalite Telgárt -3,1 °C. 

Extrémne podnormálne nízke hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Bratislava-
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Koliba -2,7 °C, Čadca -4,7 °C, (najnižšia hodnota aspoň od 
roku 1961), Oravská Lesná -9,0 °C, (najnižšia hodnota aspoň 
od roku 1961), Liptovská Osada -5,5 °C, (najnižšia hodnota 
aspoň od roku 1961), Skalnaté Pleso -2,7 °C, a Štrbské Pleso               
-4,3 °C. 

Nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-
1990 boli v lokalitách Kráľova pri Senci +0,9 °C,  Lomnický 
štít +1,5   °C,  Švedlár +1,9 °C,  Plaveč nad  Popradom                   
+1,.4 °C, Bardejov +1,.0 °C a Kamenica nad Cirochou +1,9 °C.  

Silno nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli v lokalitách Žihárec +1,8 °C, Podhájska                     
+1,5 °C, Medzilaborce +2,2 °C a Michalovce +2,1 °C.  

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalite Milhostov 
+2,9°C. 

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 
bola zaznamenaná  v Oravskej Lesnej  -17,3 °C a najvyššia 
v Michalovciach 1,0 °C. 
Trvanie slnečného svitu dosiahlo v porovnaní s obdobím 1961-
1990 nadnormálne. silno nadnormálne až extrémne nadnor-
málne hodnoty. 

Nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu boli 
pozorované v lokalitách Sliač (121 % normálu), Víglaš-Pstruša 
(120 %), Košice-letisko (120 %). Milhostov (125 %) a v 
Somotore (119%). 

Silno nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu 
boli pozorované v lokalitách Bratislava-Koliba (123 %), 
Bratislava-letisko (132 %), Jaslovské Bohunice (126 %), 
Žihárec (125 %), Hurbanovo (133 %), Chopok (148 %), Telgárt 
(131 %) a Čaklov (128 %). 

Extrémne nadnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného 
svitu boli pozorované v lokalite Liptovský Hrádok (134%). 
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Najdlhšie trvanie slnečného svitu bolo pozorované v 
Hurbanove (237,9 h), najkratšie v lokalite Štós-kúpele (143,4 h). 
Mesačný priemer oblačností 

(celkové pokrytie oblohy oblakmi) bol v porovnaní s ob-
dobím   1961-1990   na   väčšine   územia   Slovenska   normál-
ny, podnormálny, až silno podnormálny. 

Podnormálne nízke hodnoty oblačnosti boli pozorované v 
lokalitách Hurbanovo (86 % normálu), Oravská Lesná (86 %), 
Chopok (89 %), Lomnický štít (85 %), Skalnaté Pleso (92 %), 
Telgárt (86 %), Švedlár (82 %), Bardejov (84 %), Čaklov (75 
%), Košice-letisko (88 %), Milhostov (79 %). 

Silno podnormálne nízke hodnoty oblačnosti boli pozo-
rované v lokalitách Liptovský Hrádok (78%), Moldava nad 
Bodvou (73 %) a Červený Kláštor (79 %). 

Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti bola po-
zorovaná v lokalite Moldava nad Bodvou (44 %), najvyššiu v 
Holíči (74 % ). 
Atmosférické zrážky 

Úhrn   atmosférických   zrážok   bol   v   porovnaní   s obdo-
bím 1961-1990   normálny, podnormálny až silno podnormálny. 
Mesiac apríl 2013 charakterizujeme ako suchý až veľmi suchý. 

Podnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
boli pozorované v lokalitách Kuchyňa (25 % normálu, mesiac 
veľmi suchý,), Bratislava-Koliba (35 %, veľmi suchý), 
Bratislava-letisko (39 %, veľmi suchý), Kráľova pri Senci (48 
%, veľmi suchý), Jaslovské Bohunice (45 %, veľmi suchý), 
Žihárec (55 %, suchý), Piešťany (42 %, veľmi suchý), Vígľaš-
Pstruša (49 %, veľmi suchý), Liptovská Osada (38 %, veľmi 
suchý), Chopok (55 %, suchý), Štrbské Pleso (37 %, veľmi 
suchý), Poprad (46 %, veľmi suchý), Moldava nad Bodvou (67 
%, suchý), Červený Kláštor (41 %, veľmi suchý), Plaveč nad 
Popradom (60 %, suchý), Košice-letisko (62 %, suchý) a 
Medzilaborce (56 %, suchý). 
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Silno podnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických 
zrážok boli pozorované v lokalitách Čadca (31 %, veľmi 
suchý), Oravská Lesná (39 %, veľmi suchý), Podbanské (35 %, 
veľmi suchý), Lomnický štít (45 %, veľmi suchý), Skalnaté 
Pleso (41 %, veľmi suchý), Telgárt (34 %, veľmi suchý) a 
Švedlár (39 %, veľmi suchý).  

Najnižšia hodnota úhrnu atmosférických zrážok bola 
pozorovaná v Martine (8,6 mm), najvyššiu v Kamenici nad 
Cirochou (58,8 mm). 
Snehová pokrývka 

Mesačné maximum celkovej výšky snehovej pokrývky 
dosiahlo významnejších hodnôt v lokalitách Dolný Hričov (20 
cm), Čadca (20 cm,), Kremnické Bane (28 cm), Lom nad 
Rimavicou (66 cm), Chopok (252 cm) a Telgárt (55cm:). 
Poradie piatich najvyšších hodnôt (maxím) snehovej pokrývky 
za mesiac apríl 2013: 

1. Lomnický štit - 264 cm (maximum 403 cm z roku 2009) 
2. Chopok - 252 cm (333 cm, 2009) 
3. Štrbské Pleso - 71 cm (142 cm, 2000) 
4. Lom nad Rimavicou - 66 cm (75 cm. 1996) 
5. Skalnaté Pleso-60 cm (187 cm, 1967) 

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   
Teplota a premrzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 
od +6,7 °C v Lieseku do +12,9 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od            
-0,4 °C v Oravskom Podzámku a Plavči nad Popradom do                 
+3,2 °C v Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od +5,7 °C v Lieseku a Plavči nad Popradom do 
+11,6 °C v Hurbanove. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná, ktorá neodnožila na jeseň, odnožovala až 
teraz. Prvé dva aprílové týždne, ostatné odnožené porasty od 
druhej dekády mesiaca predlžovali listové pošvy a v poslednej 
dekáde začali steblovať, vytvárať prvé kolienka a koncom apríla 
2013 aj druhé kolienka. Prvú a druhú aprílovú dekádu 2013 v 
južných oblastiach Slovenska pokračovala sejba jarného 
jačmeňa, potom vzchádzal, skôr zasiaty vytváral tretie listy a 
koncom mesiaca miestami začal odnožovať. Od konca druhého 
aprílového týždňa sa miestami v teplejších oblastiach siala 
kukurica siata, koncom mesiaca začala vzchádzať. Prevažne od 
druhej dekády sa sadili zemiaky, koncom apríla začali 
vzchádzať. Od tretieho aprílového týždňa sa siala repa cukrová, 
posledný týždeň začala miestami vzchádzať. Pokračovala sejba 
hrachu siateho, potom vzchádzal. Od druhej dekády sa na juhu 
začala siať slnečnica ročná, ktorá posledný týždeň miestami 
začala vzchádzať. Repka ozimná predlžovala byľ, koncom 
mesiaca miestami začala kvitnúť. V Trenčíne na chmeli 
obyčajnom v polovici mesiaca apríla 2013 pučali púčiky. 

Od druhého aprílového týždňa začali na teplejších miestach 
kvitnúť marhule, za nimi skoré odrody broskýň, ríbezle, od 
polovice mesiaca skoré a aj neskoršie odrody čerešní, višne, 
slivky, skoršie odrody hrušiek a jabloní, v poslednej dekáde 
neskoršie odrody hrušiek a jabĺk. V poslednom týždni rozkvital 
na juhu orech kráľovský. Zalistovanie ovocných drevín 
prebiehalo prevažne tretiu aprílovú dekádu. Vinič hroznorodý 
prvé listy začal vytvárať od konca druhej aprílovej dekády. 

Od druhého aprílového týždňa začali kvitnúť záružlie 
močiarne, veternica hájna a zlatovka previsnutá. Od konca 
druhého týždňa kvitla breza previsnutá. slivka trnková, púpava 
lekárska, rozkvital a zalistoval sa smrekovec opadavý. V druhej 
polovici mesiaca začal kvitnúť hrab obyčajný. Tretiu aprílovú 
dekádu začal kvitnúť pagaštan konský: hloh obyčajný, orgován 
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obyčajný, buk lesný, dub letný a zimný, javor horský, koncom 
mesiaca z bylín konvalinka voňavá. Prevažne v druhej  
polovici apríla lesné dreviny sa zalistovali, koncom mesiaca 
apríl sa na ihličnatých stromoch začali vytvárať prvé májové 
výhonky a začali kvitnúť.  
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Prevažne v prvej aprílovej dekáde 2013 pokračoval ešte 
prílet bociana bieleho. Od druhej dekády mesiaca prilietala 
lastovička a beloritka domová, zaznamenávali sa prvé spevy 
kukučky jarabej, a v druhej polovici apríla miestami aj prvé a 
hromadné výskyty chrústa obyčajného. 
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Synoptický prehľad za máj 2013 
Dňa 1. mája 2013 sa od západu presunulo nad Poľsko, Čechy 

a Nemecko zvlnené frontálne rozhranie, ktoré v nevýraznom 
tlakovom poli ovplyvňovalo počasie na Slovensku až do 4. mája 
2013, kedy sa cez Slovensko presunulo ďalej na východ. Za ním 
sa v chladnom vzduchu od západu rozšíril do strednej Európy 
výbežok tlakovej vyše.  

Od  6. do 8. mája 2013 sa v nevýraznom poli relatívne 
vyššieho tlaku vzduchu nad oblasťou Slovenska udržiavalo 
zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou nad 
Talianskom a Jadranským morom.  

V dňoch 9. až 10. mája 2013 k nám od východu zasahovala 
tlaková výš. Počas 11. a 12. mája 2013 ovplyvňoval počasie u 
nás zvlnený studený front a za ním studený front, ktoré nad 
Slovensko postúpili od západu.  

Od 13. do 15. mája 2013 sa nad územím Slovenska 
nachádzalo pod vplyvom výbežku vyššieho tlaku vzduchu. ktorý 
sa k nám rozšíril od juhovýchodu.  

Dňa 16. mája 2013 začal do Karpatskej oblasti po prednej 
strane tlakovej niže nad Nemeckom prúdiť od juhu teplý 
vzduch. V noci na 18. mája prechádzalo cez naše územie ďalej 
na severovýchod zvlnené frontálne rozhranie. Za nim 
pokračoval prílev vlhkého vzduchu od juhu.  

Ďalší frontálny systém začal ovplyvňovať počasie na 
Slovensku večer  19. mája 2013. Tento studený front prešiel cez 
naše územie 20. mája 2013 smerom na východ.  

Za nim sa 21. mája 2013 nad územie Slovenska prechodne 
od juhu rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 
Dňa 22. mája 2013 oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad našou 
krajinou zoslabla a 23. mája 2013 prešiel smerom na juho-
východ cez strednú Európu studený front. V ďalších dňoch sa 
nad strednou Európou a Pobaltím nachádzala rozsiahla oblasť 
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nízkeho tlaku vzduchu a na Slovensko prúdil od severu až 
severozápadu chladný vzduch.  

V dňoch 27. až 29. mája 2013 bolo počasie na území pod 
vplyvom tlakovej niže so stredom striedavo nad územím 
Slovenska a juhozápadným Poľskom.  

V noci na 30. mája 2013 sa prechodne rozšíril od západu nad 
Alpy a Karpaty nevýrazný výbežok tlakovej výše, avšak v 
priebehu dňa a následne až do konca mesiaca sa počasie dostalo 
opäť pod vplyv nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad strednou 
Európou.  
 
Klimatologický prehľad   

Mesiac máj 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
normálny s kladnými teplotnými odchýlkami od 0,0 °C v 
Bratislave - Kolibe do +2,2 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej +10,7 °C a najvyššia priemerná mesačná teplota v 
Hurbanove +16,3 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v mesiaci máj 2013 od +1,2 °C na 
Lomnickom štíte do +3,5 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali + 0,8 °C  dňa 15. mája 2013 v Oravskej Lesnej.  

Najvyššie maximum na Sliači namerali 30,4 °C  dňa 1. mája 
2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 
dňa 27. 5. 2013 na -7,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 
územia podnormálna: Bratislava +2 %, Piešťany +10 %, 
Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná +6 %, Sliač +6 %, Boľkovce 
+12 %, Telgárt +4 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice +1 %, 
Stropkov - Tisinec +2 %. Suma trvania slnečného svitu bola v 
máji prevažne okolo normálu v intervale od 52 % na Chopku do 
108 % normálu v Stropkove - Tisinci.  
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h boli spojené s búrkovou činnosťou. Uvedené rýchlosti 
vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac máj 2013 bol na území Slovenska zrážkovo nad-
normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 
prevažne od približne necelých 50 mm na niektorých miestach 
v najzápadnejších častiach Podunajskej nížiny, do približne 260 
mm na niektorých miestach v oblasti Gemera a Nízkych Tatier. 
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 127 mm. čo predstavuje 167 % normálu a 
prebytok 51 mm.  
 

Teplota vzduchu 
Priemerná mesačná  teplota vzduchu bola v porovnaní                 

1961 – 1990 až nadnormálna (v tomto prípade však išlo o 
prekročenie hladiny významnosti len o niekoľko desatín °C: 
výraznejšie na východe Slovenska), ojedinelé silno nadnor-
málna.   

Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec (odchýlka od 
normálu)1,5 °C, Dolný Hričov 1,1 °C, Prievidza 1,0 °C, 
Oravská Lesná 1,0°C, Rabča 1,1 °C, Liptovský Hrádok 1,7°C, 
Podbanské 1,3°C, Sliač 1,0°C, Vígľaš-Pstruša 1,0 °C, Lom nad 
Rimavicou 1,0°C, Chopok 1,4°C, Lomnický štít 2,2 °C, 
Skalnaté Pleso 1,5°C, Štrbské Pleso 1,3°C, Poprad 1,2°C, 
Telgárt 1,1 °C, Rožňava 1,0°C, Švedlár 1,0°C, Podolínec 
1,4°C, Košice, mesto 1,4 °C, Plaveč nad Popradom 1,2°C, 
Bardejov 1,3°C, Čaklov 1,6 °C, Košice, letisko 1,4 °C, Tisinec 
1,3°C, Medzilaborce 1,8°C, Milhostov 1,4 °C, Michalovce 1,3 
°C a Kamenica nad Cirochou 1,5 °C.  

Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Brezno +1,8 °C a Spišské 
Vlachy +1,7 °C.  
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Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-
menaná na Lomnickom štíte +1,2 °C, Priemer denných 
maximálnych teplôt vzduchu bol v porovnaní s obdo-
bím 1961-1990 bol normálny, nadnormálny, ojedinele 
silno nadnormálny.  

Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Liptovský Hrádok 
(odchýlka od normálu) 2,1 °C, Chopok 1,3 °C, 
Lomnický štít 2,5 °C, Skalnaté Pleso 2,2 °C, Plaveč nad 
Popradom 1,6 °C, Bardejov 1,9 °C, Medzilaborce 1,7 
°C, Milhostov 1,2 °C a Kamenica nad Cirochou 1,4 °C.  

Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-
naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalite Somotor                     
1,9 °C.  

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte +4,4°C, najvyšší priemer 
denných maximálnych teplôt vzduchu v Michalovciach 
+23,2°C.  
Absolútne maximum teploty vzduchu  
bolo v porovnaní s obdobím  1961-1990  na väčšine územia 
normálne, ojedinelé podnormálne  v Bratislave, nadnormálne až 
silno nadnormálne.    
- Podnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba 
(odchýlka od normálu -1,3°C a Bratislava-letisko, -1,5 °C.  

- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Lučenec, Boľkovce 
2,4°C,   Rimavská   Sobota   2,0°C,   Somotor  1,4 °C   a Ka-
menica nad  Cirochou 1,2°C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní  s 
obdobím 1961-1990  boli  v lokalitách v Banskej Štiavnici 
2,3°C, Sliač 3,3 °C a Medzilaborce 2,1 °C.  
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Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
zaznamenané na Sliači +30,4°C; 
Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo zazna-
menané na Lomnickom štíte +8,5°C.  
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porov-
naní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny. silno 
nadnormálny až extrémne nadnormálny.  
- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Banská Štiavnica 
(odchýlka od normálu +0,8 °C, Chopok +1,7 °C, Lomnický 
štít +2,1 °C, Štrbské Pleso +1,8°C, Telgárt +1,8°C, Rožňava 
+1,2°C, Švedlár +1,8°C, Plaveč nad Popradom +1,6 °C, 
Bardejov +1,7 °C a Kamenica and Cirochou +1,4 °C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +1,8 °C, 
Bratislava-letisko +1,6 °C, Žihárec 2,1 °C, Piešťany +1.9 °C, 
Podhájska +2,3 °C, Hurbanovo +1,9 °C, Sliač +2,7 °C, 
Lučenec-Boľkovce +1,9 °C, Poprad +1,8 °C, Moldava nad 
Bodvou +1,9 °C, Košice- letisko +1,7°C, Medzilaborce +2.2 
°C, Milhostov +1,8 °C, Somotor +1,9°C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porov-
naní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách v Králová pri 
Senci +2,4 °C, Oravská Lesná +2,8 °C,.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte -1,4°C a najvyšší denný 
priemer minimálnych teplôt vzduchu v Michalovciach 
+11,7°C.  
Absolútne minimum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od nadnormálnvch, silno 
nadnormálnvch až extrémne nadnormálnvch hodnôt.  
- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdo-

bím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa (odchýlka od 
normálu +2,6 °C, Bratislava-Koliba +2,4 °C, Piešťany +2,0 
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°C, Čadca +1,9°C, Banská Štiavnica +2,4 °C, Lučenec-
Boľkovce +3,9 °C, Telgárt +2,2 °C a Rožňava +3,7 °C.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Králová pri Senci     
+4,4 °C, Žihárec +3,8 °C, Podhájska +4,0 °C, Hurbanovo 
+3,0 °C, Sliač +4,0 °C, Lomnický štít +3,9 °C, Štrbské 
Pleso +3,2 °C, Poprad +3,6 °C, Moldava nad Bodvou,               
+4,2 °C, Košice, letisko +4,2 °C, Somotor +4,4 °C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko                  
+4,6 °C, Oravská Lesná +4,5 °C, Švedlár +5,0 °C, Plaveč 
nad Popradom +5,1 °C, Bardejov +5,4 °C, Medzilaborce   
+5,7 °C, Milhostov +4,9 °C, a Kamenica nad Cirochou               
+5,0 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 
nameraná -7,0°C na Lomnickom štíte;  
Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 
nameraná v Michalovciach +8,7°C.  
Slnečný svit  
Trvanie slnečného svitu malo v porovnaní s obdobím 1961-
1990 normálne a podnormálne hodnoty.  
- Podnormálne vysoké hodnoty trvania slnečného svitu boli 

pozorované v lokalitách Piešťany 83% normálu, Sliač 87%, 
Telgárt 83%.  

- Silno podnormálnu hodnotu trvania slnečného svitu boli 
pozorované na Chopku 52%.  

- Najdlhšie trvanie slnečného svitu boli pozorované v Bratis-
lave-Kolibe 239,5 h, najkratšie trvanie slnečného svitu boli 
pozorované na Chopku 64,2 h.  

Oblačnosť  
Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) mesačný 

priemer bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 na väčšine 
územia Slovenska normálny, nadnormálny, silno nadnormálny, 
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extrémne nadnormálny, ojedinele podnormálny až silno 
podnormálny.  
- Nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Kuchyňa 117% 
normálu, Bratislava-Koliba 114%, Hurbanovo 113%, Čadca  
(114%, Lučenec-Boľkovce  114%, Štrbské Pleso   111%, 
Poprad  111%, Rimavská Sobota 125 % a Rožňava 116 %.  

- Silno nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdo-
bím 1961-1990  boli  pozorované v lokalitách Bratislava-
letisko 119%, Žihárec 125 %, Piešťany 121 %, Chopok 
118% a Somotor 136 %.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Králová 
pri Senci 141 % a Podhájska 127 %.  

- Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli pozorované v lokalite Bardejov 92 %.  

- Silno  podnormálne  hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdo-
bím 1961-1990  boli pozorované v lokalite Čaklov 82 %.  

- Najnižšiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti boli 
pozorované v lokalite Čaklov - 47% pokrytia oblohy oblak-
mi; 

- Najvyššiu hodnotu mesačného priemeru oblačnosti na 
Chopku -87% pokrytia oblohy oblakmi.  

 
Atmosférické zrážky  

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 
1961-1990 normálny, nadnormálny, silno podnormálny až 
extrémne nadnormálny. Mesiac charakterizujeme tiež ako 
normálny,  

V nasledujúcich lokalitách uvádzame tie štatistické 
parametre, ktoré sa ukázali ako významné odchýlky:  
- Nadnormálne nízke hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 

boli pozorované v lokalitách Žihárec 160 % normálu N, 
Beluša 140 % N, Čadca 136 % N, Oravská Lesná 130 % N, 
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Chopok 146 % N, Lučenec-Boľkovce 146 % N, Skalnaté 
Pleso 127 % N, Štrbské Pleso 143 % N: Poprad 130 % N, 
Švedlár 159 % N, Tisinec 140 % N, Milhostov 143 % N a 
Kamenica nad Cirochou 125%.  

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
sme pozorovali v lokalitách Podhájska 169 % N, Prievidza 
182 % N, Liptovský Hrádok 164 % N, Podbanské 147 % N, 
Oravský Podzámok 170 % N, Martin 161 % N, Banská 
Štiavnica 185 % N, Liptovská Osada 173 % N, Telgárt 156 
% N a Revúca 157% N.   

- Extrémne nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrá-
žok boli pozorované v lokalitách Bzovík 228 % N, Sliač 240 
% N, Vígľaš-Pstruša 247 % N, Lom nad Rimavicou 186 % 
N, Ratková 175% N, Rimavská Sobota 194% N, Rožňava 
207% N, Moldava nad Bodvou 194 %, Košice-letisko 209 % 
N a Silica 229 % N.  

Hodnotenie podľa percenta normálu:  
- Ako vlhké lokality sa ukázali Bratislava, Koliba, Topoľ-

čany, Nitra. Veľké Janíkovce, Beluša, Čadca, Oravská 
Lesná, Podbanské, Želiezovce, Chopok, Lučenec-Boľ-
kovce, Skalnaté Pleso, Štrbské Pleso, Poprad, Spišské 
Vlachy, Tisinec, Milhostov a Kamenica nad Cirochou.  

- Ako veľmi vlhké lokality sa ukázali Žihárec, Prievidza, 
Liptovský Hrádok, Oravský Podzámok, Martin, Banská 
Štiavnica, Liptovská Osada, Lom nad Rimavicou, Telgárt, 
Ratková, Švedlár a Revúca.  

- Ako mimoriadne vlhké lokality sa ukázali Podhájska, 
Bzovík, Sliač, Vígľaš-Pstruša, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Moldava nad Bodvou, Košice, letisko a Silica.  
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Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   
Teplota a premrzanie pôdy   
- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

máj pohybovala od +13,6 °C v Lieseku do +18,8 °C v 
Somotore.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 
nameraná +9,4 °C v Liptovskom Hrádku až 13,8 °C 
v Boľkovciach a Dudinciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola 
nameraná od 12,6 °C v Lieseku do 18.0 °C v Somotore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná pokračovala v steblovaní, vo vytváraní 
prvého aj druhého kolienka, od druhej májovej dekády 
dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného listu, od polovice 
mesiaca máj začala klasiť a poslednú dekádu začala kvitnúť. 
Jačmeň jarný začiatkom mesiaca mája pokračoval v 
odnožovaní, potom predlžoval listové pošvy a od konca prvej 
májovej dekády začal steblovať, vytvárať prvé: o pár dni neskôr 
druhé kolienka, koncom mesiaca dochádzalo k zdurovaniu 
pošvy posledného listu a lokálne začal aj klasiť. Prvé dve 
májové dekády repka ozimná ešte miestami plne kvitla. Repa 
cukrová pokračovala vo vzchádzaní, vytvárala prvé páry 
pravých listov, zapájala sa do riadkov a od druhej dekády 
dekortizovala. Zemiaky vzchádzali, od druhého májového 
týždňa sa zapájali do riadkov, posledný týždeň skôr sadené a 
skoršie odrody začali miestami aj kvitnúť. Začiatkom mesiaca 
mája miestami pokračovala ešte sejba kukurice siatej, skôr 
zasiata pokračovala vo vzchádzaní a vytvárala tretie listy, 
slnečnica ročná vzchádzala. Hrach siaty začal kvitnúť od konca 
druhej dekády. Od druhého májového týždňa začala prebiehať 
prvá kosba lucerny siatej. V Trenčíne na chmeli obyčajnom 
začiatkom mája sa vytvárali prvé listy a koncom mesiaca rástli 
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zálistky. Prvú májovú dekádu končili kvitnutie neskoré odrody 
čerešní, višne, slivky, orech kráľovský, druhú dekádu aj hrušky 
a jablone. Prevažne v druhej polovici mája sa na ovocných 
stromoch vytvárali nové púčiky. Koncom mesiaca mája v 
teplejších oblastiach Slovenska dozrievali skoré odrody čerešní. 
Vinič hroznorodý začal kvitnúť v poslednej májovej dekáde. 
Prvé dva májové týždne ihličnaté stromy pokračovali vo 
vytváraní prvých májových výhonkov a kvitnutí. Od začiatku 
mesiaca na juhu Slovenska začal kvitnúť agát biely, od konca 
prvej májovej dekády margaréta biela, ostružina malinová, od 
druhej dekády ruža šípová a baza čierna. V prvej polovici 
mesiaca kvitla jarabina vtáčia, pokračovalo kvitnutie hrabu 
obyčajného, hlohu obyčajného, buka lesného, duba letného a 
zimného, javora horského, z bylín konvalinky voňavej. Na konci 
mája začala kvitnúť lipa malolistá.  
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov   
Začiatkom mája pokračoval ešte prílet belorítky a lastovičky 
domovej. Prevažne prvú dekádu v mesiaci sa zaznamenával 
výskyt pásavky zemiakovej.  
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2013 

Dňa 1. júna 2013 sa nad strednou Európou a územím 
Slovenska udržiavala tlaková níž s frontálnym systémom, ktorá sa 
v ďalších dňoch pomaly presúvala nad Bielorusko a Ukrajinu, kde 
sa dňa 5. júna 2013 začala vypĺňať. 

Od 6. do 9. júna 2013 sa nad vnútrozemím Európy udržiavala 
oblasť nevýrazného tlakového poľa.  

Dňa 9. júna 2013 sa v brázde nízkeho tlaku vzduchu vytvoril 
nad Nemeckom. Českom a Poľskom zvlnený studený front, ktorý 
veľmi pomaly postupoval na severovýchod až východ a dňa 10. 
júna 2013 začal  ovplyvňovať počasie nad územím Slovenska. 
Pred ním na Slovensko prúdil teplý a vlhký vzduch od juhozápadu, 
v ktorom sa vytvárali intenzívne zrážky a búrky.  

Za ním sa dňa 11. júna 2013 od juhozápadu do strednej 
Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

V noci na 14. júna 2013 prešiel cez územie Slovenska na 
východ teplotne aj zrážkovo nevýrazný studený front a za ním sa k 
nám znovu obnovilo teplé juhozápadné prúdenie. 

Od 17. do 21. júna 2013 sa cez strednú Európu pomaly 
presúvala na východ rozsiahla oblasť relatívne vyššieho tlaku 
vzduchu a k nám od juhu prúdil veľmi teplý, pôvodom saharský 
vzduch, v ktorom sa vytvárali intenzívne búrky a dosahovali 
extrémne hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu. 

V dňoch 21. a 23. júna 2013 postupovali za sebou cez naše 
územie na východ dva studené fronty. 

Dňa 24. a 25. júna 2013 sa nad východným Poľskom a 
Karpatmi nachádzal takmer bez pohybu zvlnený studený front. Po 
jeho zadnej strane prúdil do západnej časti Slovenska veľmi 
chladný vzduch od severozápadu. 

Dňa 26. júna 2013 postúpil uvedený front ďalej na východ a 
od západu sa v studenom vzduchu nad Slovensko rozšíril 
výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

)bdobí 
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V dňoch 27. a 28. júna 2013 nám od západu zasahoval 
výbežok vysokého tlaku vzduchu. 

V záverečných dňoch mesiaca sme sa nachádzali v nevýraznom 
poli relatívne vyššieho tlaku vzduchu, pričom vo vyšších vrstvách 
ovzdušia k nám od severu až severozápadu zasahovala brázda 
nízkeho tlaku vzduchu. 
Klimatologický prehľad  

Mesiac jún 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +0,7 °C 
v Bratislave-Kolibe do +2,1 °C na Sliači. Na východe Slovenska 
až silne nadnormálny od +2,1 °C v Poprade do +3,1 °C v 
Stropkove-Tisinci.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v 
Telgárte +14,4 °C, najvyššia v Milhostove +20,1 °C. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v júni hodnoty od +4,4 °C na Lomnickom 
štíte do +7,4 °C na Chopku.  
Absolútne teplotné minimum vzduchu (mimo vysokých 
horských polôh) namerali v Telgárte a v Oravskej Lesnej +3,2 
°C, dňa 1. júna 2013, najvyššie maximum na Sliači 35,8 °C 
dňa 19. júna 2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna 
teplota vzduchu dňa 18. júna 2013 na -3,5 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h  
sa pohybovala slabo nad normálom: Bratislava + 1 %, 

Piešťany +8 %, Hurbanovo +4 %, Oravská Lesná +4 %, Sliač +6 
%, Boľkovce +10 %, Telgárt +9 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice 
+2 %, Stropkov-Tisinec +4 %. 
Suma trvania slnečného svitu  

bola v júni 2013 prevažne okolo normálu v intervale od 95 % 
na Sliači do 115% v Milhostove. 
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h  

boli pozorované v dňoch 3. a 4. júna 2013 a tiež lokálne najmä 
pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 
nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2013 bol na území Slovenska väčšinou zrážkovo 
nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
pohybovali prevažne od približne 30 mm na niektorých miestach 
Podunajskej nížiny, do približne 260 mm na niektorých miestach 
v oblasti Gemera a Slovenského raja. Priestorový úhrn atmo-
sférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 112 mm, čo 
predstavuje 130 % normálu a prebytok 26 mm. 

Zaujímavosti mesiaca  
Štatistické zhodnotenie mesiaca jún 2013 vychádza zo 

spracovania údajov z operatívneho spravodajstva Inter, resp. 
dostupnosti údajov z mesačných výkazov meteorologických 
pozorovaní po digitalizácii a určenia normálnosti a 
nadnormálnosti či podnormálnosti vychádzajúc z pozorovania 
staníc v rokoch 1961 až 2013 a kompletnosti merania.  
Teplota vzduchu 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 nadnormálna, silno nadnormálna až extrémne 
nadnormálna (na východnom Slovensku).  

- Nadnormálne vysoké teplotné hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko, 
Králová pri Senci, Piešťany, Nitra-Veľké Janíkovce, 
Hurbanovo, Čadca. Dudince, Banská Štiavnica, Dolné 
Plachtince, Lučenec-Boľkovce, Rimavská Sobota.  

- Silno nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec (odchýlka od 
normálu )  +2,1 °C, Dolný Hričov +2,1 °C, Topoľčany 
+1,7°C, Beluša +1,4°C, Prievidza +2,2 °C, Oravská Lesná 



694 
 

+2,1 °C, Sliač  +2,0 °C, Lom nad Rimavicou +2,2 °C, 
Chopok +2,4 °C, Lomnický štít +2,6 °C, Štrbské Pleso +1,9 
°C, Poprad +2,0 °C, Telgárt +1,8 °C, Moldava nad Bodvou 
+1,7 °C, Plaveč nad Popradom +1,9 °C, Somotor +2,0 °C, 
Michalovce +2,2 °C, Orechová +2,0 °C. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Švedlár +2,2 °C, 
Spišské Vlachy +3,0 °C, Podolínec +2,4 °C, Čaklov +2,5 
°C, Košice- letisko +2,6 °C, Tisinec +2,5 °C, 
Medzilaborce +3,1 °C,  Milhostov +2,4 °C a Kamenica nad 
Cirochou +2,3 °C. 

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zaz-
namenaná na Lomnickom štíte +4,4 °C,  

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 
zaznamenaná v Orechovej +20,6 °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol v 
porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny. silno 
nadnormálny, (v jednom prípade extrémne nadnormálny).  

- Nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s obdobím 
1961-1990  boli  v lokalitách Topoľčany, Podhájska, Nitra-
Veľké Janíkovce, Lom nad Rimavicou, Rimavská Sobota, 
Švedlár, Moldava nad Bodvou, Plavec nad Popradom, 
Čaklov, Košice - letisko a Kamenica nad Cirochou.  

- Silno nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-
1990  boli v týchto lokalitách: Prievidza +2,3 °C, Oravská 
Lesná +2,5 °C, Banská Štiavnica +2,1 °C, Sliač +2,4 °C, 
Chopok +2,2 °C, Lučenec-Boľkovce +2,2 °C, Lomnický štít 
+2,8 °C, Štrbské Pleso +2,9 °C, Poprad +1,9 °C, Telgárt 
+1,9 °C, Podolínec +2,3 °C, Medzilaborce +2,2°C, 
Milhostov +2,3 °C a Somotor +2,7 °C.  

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalite Michalovce +3,4 °C.  
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- Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte +7,7 °C,  

- Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný v Michalovciach +26,7 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 nadnormálne, silno nadnormálne, 

- Nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Telgárt. Rimavská 
Sobota, Čaklov, Košice - letisko, Milhostov, Somotor a 
Kamenica nad Cirochou.  

- Silno nadnormálne teplotné hodnoty  v porovnaní  s 
obdobím 1961-1990 boli  v lokalitách Kuchyňa +3,3 °C, 
Bratislava-Koliba +3,2 °C, Bratislava-letisko +3,2 °C, 
Žihárec +3,5 °C, Piešťany +3,2 °C, Topoľčany +3,5 °C, 
Podhájska  +3,8 °C,  Hurbanovo +3,5 °C, Banská Štiavnica 
+3,5 °C, Chopok +3,1 °C, Lučenec-Boľkovce +3,9 °C, 
Lomnický štít +4,7 °C, Švedlár  +3,4 °C,  Medzilaborce 
+3,4 °C, Michalovce +4,1 °C. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty v porovnaní s ob-
dobím 1961-1990 boli v lokalitách Kráľova pri Senci  +3,9 
°C, Nitra-Veľké Janíkovce +4,8 °C, Čadca +3,8 °C, 
Prievidza   +4,9 °C, Oravská Lesná +5,0 °C, Sliač +5,5 °C, 
Lom nad Rimavicou +4,0 °C, Štrbské Pleso +5,7 °C, 
Poprad +5,3 °C, Podolínec +5,0 °C, a Plaveč nad Popradom 
+4,8 °C. 

Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
zaznamenané na Sliači +35,8 °C,  

Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
zaznamenané na Lomnickom štíte 16,8 °C. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v 
porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nad normálny, silno 
nadnormálny až extrémne nadnormálny. 
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- Nadnormálne priemerne hodnoty teplôt v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa: Bratislava - 
Koliba.  

- Silno nadnormálne priemerne  hodnoty teplôt v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 sa vyskytli v lokalitách Bratislava - 
letisko +1,4 °C, Nitra - Veľké Janíkovce +1,4°C, Hur-
banovo +1,5°C a Čadca +1,0°C.  

- Extrémne nadnormálne priemerné hodnoty teplôt v 
porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kráľova 
pri Senci +2,0 °C, Žihárec +2,0 °C, Piešťany +2,0 °C, 
Topoľčany +2,7 °C, Podhájska +2,0 °C, Prievidza +3,2 °C, 
Oravská Lesná +4,8 °C, Sliač +2,5 °C, Lom nad 
Rimavicou +3,5 °C, Chopok +2,6 °C, Lučenec-Boľkovce 
+2,1 °C,: Lomnický štít +2,6 °C, Štrbské Pleso +2,6 °C, 
Poprad +2,5 °C, Telgárt +2,6 °C, Rimavská Sobota +2,3 
°C, Švedlár +3,2 °C, Moldava nad Bodvou +3,2 °C, 
Podolínec +3,1 °C, Plaveč nad Popradom +3,2 °C, Čaklov 
+2,6 °C, Košice-letisko +3,0 °C, Me-dzilaborce +3,4 °C, 
Milhostov +2,8 °C, Somotor +3,2 °C, Michalovce +2,7 °C, 
Kamenica nad Cirochou +2,7 °C. 

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +1,9 °C,  
Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný v Michalovciach +15,7 °C. 
Absolútne minimum teploty vzduchu  
v porovnaní s obdobím 1961-1990 sa pohybovalo od normál-
nych, nadnormálnych, silno nadnormálnych až extrémne nad-
normálnych hodnôt. 

- Nadnormálne hodnoty denný priemer minimálnych teplôt 
vzduchu v porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v loka-
litách Hurbanovo, Čadca, Lom nad Rimavicou. Lučenec-
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Boľkovce, Rimavská Sobota, Švedlár, Moldava nad 
Bodvou, Michalovce.  

- Silno nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-
1990 boli v lokalitách Prievidza +2,8°C, Oravská Lesná 
+3,8 °C, Sliač +2,5 °C, Telgárt +1,9°C a Somotor +2,0 °C.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli v lokalitách Chopok +3,5 °C, Lomnický štít 
+3,9 °C, Štrbské Pleso +3,2 °C, Podolínec +2,9 °C, Plaveč 
nad Popradom +4,6 °C, Čaklov +4,1 °C, Medzilaborce      
+4,8 °C a Kamenica nad Cirochou +4,6 °C. 

- Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 
bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -3,5 °C;  

- Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu 
bola zaznamenaná v Čaklove a v Orechovej +10,1 °C. 

Atmosférické zrážky 
Úhrn   atmosférických   zrážok  bol   v porovnaní   s obdobím   

1961- 1990   normálny, miestami podnormálny. nadnormálny až 
silno nadnormálny. Mesiac charakterizujeme tiež ako miestami  
suchý, normálny, vlhký až veľmi vlhký. 

- Nadnormálne  hodnoty  úhrnu   atmosférických  zrážok boli   
pozorované v lokalitách Žihárec, Lučenec-Boľkovce, 
Štrbské Pleso, Poprad, Plavec nad Popradom, Tisinec. 

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
boli pozorované v lokalitách Chopok 138 %, Lomnický štít 
149 %, Telgárt 164 %, Švedlár 150 %, Čaklov 182 %, 
Medzilaborce 167%.  

- Podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 
pozorované v lokalitách Nitra-Veľké Janíkovce, Beluša, 
Oravská Lesná. 

Hodnotenie zrážok podľa percenta normálu: 
- Ako vlhké lokality sa ukázali Kuchyňa, Bratislava-letisko, 

Chopok: Lomnický štít, Štrbské Pleso, Poprad, Moldava 
nad Bodvou, Plavec nad Popradom a Tisinec.  
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- Ako veľmi vlhké lokality sa ukázali Žihárec 150 %, 
Lučenec -Boľkovce 153 %, Telgárt 163 %, Švedlár 150 %, 
Čaklov 182 %, Medzilaborce 167 %. 

- Ako suché lokality sa ukázali Kráľova pri Senci, Topoľ-
čany. Nitra-Veľké Janíkovce. Beluša, Dolné Plachtince. 

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   
Teplota a premŕzanie pôdy  

- Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni pohybovala 
od 17,6 °C v Moravskom Svätom Jáne do 22,5 °C 
Somotore.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 10,8 
°C v Liptovskom Hrádku až 15,4 °C v Orechovej a 
Somotore.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 16,4 °C v Moravskom Svätom Jáne do    
+21,5 °C v  Somotore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 
drevín a rastlín  

Na začiatku júna 2013 pšenica ozimná pokračovala ešte 
v kvitnutí a od konca druhého júnového týždňa začala vstupovať 
do mliečnej zrelosti a poslednú dekádu do žltej zrelosti. Jačmeň 
jarný pokračoval v klasení, od konca prvého júnového týždňa 
začal kvitnúť, od konca druhej dekády začal vstupovať do 
mliečnej zrelosti, poslednú dekádu aj do žltej zrelosti. Repka 
ozimná od druhej júnovej dekády začala v južných oblastiach 
vstupovať do žltej zrelosti. 

V priebehu mesiaca júna 2013 kvitli skoré aj neskoré odrody 
zemiakov. Kukurica siata poslednú júnovú dekádu začala klasiť, 
lokálne bol pozorovaný začiatok kvitnutia samčích kvetov. Hrach 
siaty pokračoval v kvitnutí ešte v prvej polovici mesiaca, 
dosahoval zelenú až žltú zrelosť, slnečnica ročná butonizovala a 
koncom júna začala miestami aj kvitnúť. V druhej polovici 
mesiac a prebiehala druhá kosba lucerny siatej. 
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V prvej polovici júna 2013 pokračoval zber skorých odrôd 
čerešní. V druhej polovici mesiaca dozrievali a zberali sa neskoré 
odrody čerešní, višne a posledný júnový týždeň ríbezle. Koncom 
júna 2013 začali v južných oblastiach dozrievať skoršie odrody 
marhúľ. Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí prvé dve júnové 
dekády a v poslednej dekáde začal zavesovať strapce. 

V priebehu celého júna kvitla lipa malolistá. Tretiu júnovú 
dekádu začali dozrievať plody ostružiny malinovej. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov Prevažne 
v druhej polovici  júna 2013 sa zaznamenávali   hromadné   
výskyty   pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2013 
 

Na začiatku obdobia počasie na Slovensku ovplyvňoval 
výbežok tlakovej vyše od západu, ktorý v nasledujúcich dňoch 
postupne slabol.  

Súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia dňa 6. júla 2013 prúdil 
od severovýchodu vlhký vzduch. V ňom sa od severozápadu 
rozšírila do strednej Európy tlaková výš, ktorá v závere prvej 
dekády zoslabla a cez Slovensko dňa 12. júla 2013 postupoval od 
severozápadu studený front. Za ním sa rozšíril na oblasť Slo-
venska výbežok tlakovej vyše. Súčasne vo vyšších vrstvách 
ovzdušia sa nachádzala nad Poľskom tlaková níž.  

V severozápadnom prúdení dňa 15. júla 2013 smeroval cez 
Slovensko studený front, za ním sa rozšíril od západu do našej 
oblasti výbežok tlakovej vyše.  

Po jeho okraji dňa 20. júla 2013 smeroval od severu ďalší 
studený front, za ktorým sa do našej oblasti od severu dostával 
chladnejší vzduch. ďalších dňoch tlak nad strednou Európou 
pomaly klesal a dňa 25. júla 2013 sa nad Slovenskom rozpadávalo 
frontálne rozhranie. posledných dňoch mesiaca začal prúdiť od 
juhu do našej oblasti veľmi teplý vzduch, prílev ktorého vyvrcholil 
29. júla 2013. Nasledujúci deň cez naše územie postupoval od 
západu studený front, za ktorým sa opäť rozšíril do vnútrozemia 
európskeho kontinentu výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  
Klimatologický prehľad  

Mesiac júl 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
silne nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,5 °C 
v Stropkove - Tisinci do +2,6 °C na Sliači, na juhozápade 
Slovenska až mimoriadne nadnormálny od +2,7 °C v Hurbanove 
do +3,5 °C v Bratislave na letisku a Bratislave na Kolibe.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(okrem vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 
+16,3 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +23,6 °C. Vo vy-
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sokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v júli hodnoty od 5,2 °C na Lomnickom štíte do 9,0 °C  
na Chopku.  
Absolútne teplotné minimum  

(okrem vysokých horských polôh) namerali v Telgárte                  
+0,9 °C, dňa 4. júla 2013, najvyššie teplotné maximum v 
Dudinciach +37,8 °C dňa 28. júla 2013. Na Lomnickom štíte 
poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 29. júla 2013 na -2,2 °C.  
Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h  

bola podnormálna: Bratislava – letisko -12 %, Piešťany -12 %, 
Hurbanovo -9 %, Oravská Lesná -9 %, Sliač -8 %. Boľkovce                 
-8 %, Telgárt -7 %, Štrbské Pleso -7 %, Košice -7 %, Stropkov - 
Tisinec -7 %.  
Suma trvania slnečného svitu  

bola v mesiaci júl 2013 nadnormálna v intervale normálu od 
130 % v Kamenici nad Cirochou do 176 % Chopku.  
Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až                  
90 km/h  

boli pozorované dňa 5. júla 2013, tiež lokálne najmä pri 
búrkach. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac júl 2013 bol na území Slovenska prevažne zrážkovo 
podnormálny, na niektorých miestach až mimoriadne až extrémne 
zrážkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
pohybovali prevažne od nemerateľného množstva na niektorých 
miestach na juhu Podunajskej nížiny, do hodnôt tesne nad 100 mm 
na miestach s výskytom opakovaných silných búrkových lejakov. 
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 28 mm: čo predstavuje 31 % normálu a deficit 
zrážok 63 mm.  
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Priemerná mesačná teplota vzduchu  
bola v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálna, silno 

nadnormálna až extrémne nadnormálna.  
- Nadnormálne vysoké hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 

obdobím  1961 – 1990 boli v lokalitách  Dolné Plachtince, 
Moldava nad Bodvou, Bardejov, Somotor, Orechová.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961 – 1990 boli v lokalitách Bratislava- Koliba, 
Čadca, Oravská Lesná, Dudince,: Banská Štiavnica, Sliač, Lom 
nad Rimavicou, Chopok, Lomnický štít, Štrbské Pleso, 
Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota, Švedlár, Spišské Vlachy, 
Podolínec, Plaveč nad Popradom. Čaklov, Košice-letisko,: 
Tisinec, Medzilaborce, Milhostov, Michalovce a Kamenica 
nad Cirochou.  

- Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-
menaná na Lomnickom štíte +5,2 °C.  

Priemer denných  maximálnych   teplôt  vzduchu   
v  porovnaní   s   obdobím   1961-1990   bol nadnormálny, silno 
nadnormálnv až extrémne nadnormálnv.  
- Nadnormálne denné hodnoty teplôt v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Lomnický štít, Moldava nad 
Bodvou, Plavec nad Popradom, Čaklov, Košice-letisko.  

- Silno nadnormálne denné hodnoty teplôt v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Kráľova pri 
Senci, Oravská Lesná, Chopok, Lučenec - Boľkovce, Štrbské 
Pleso, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota, Švedlár, Bardejov, 
Medzilaborce, Milhostov, Somotor, Michalovce a Kamenica 
nad Cirochou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teplôt v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-Koliba +3,7 °C, 
Bratislava-letisko +3,3 °C, Žihárec +3,7 °C, Piešťany +3,6 °C, 
Topoľčany +3,7 °C, Podhájska +4,0 °C, Nitra - Veľké 
Janíkovce +3,9 °C, Hurbanovo +3,4 °C, Čadca +3,4 °C, 
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Prievidza +4,.2 °C, Banská Štiavnica +4,5 °C, Sliač +4,0 °C, 
Lom nad Rimavicou +3,S °C, Brezno +3,1 °C a Podolínec 
+2,9 °C.  

Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +8,5 °C.  
Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný v Dudinciach +30,5 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 nadnormálne, silno nadnormálne až extrém-
ne nadnormálne.  

Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli v lokalitách Telgárt a Švedlár. Silno nadnormálne 
hodnoty v porovnaní s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách 
Lom nad Rimavicou. Chopok, Brezno, Lomnický štít. Poprad: 
Plavec nad Popradom, Čaklov, Košice-letisko a Somotor.  

Extrémne nadnormálne teploty vzduchu v porovnaní s obdo-
bím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +4,7 °C, (druhá 
najvyššia hodnota aspoň od roku 1961), Bratislava-Koliba                   
+4,8 °C, (druhá najvyššia hodnota), Bratislava-letisko +4,5 °C, 
(druhá najvyššia hodnota), Kráľova pri Senci +4,2 °C, Žihárec 
+3,8 °C, (druhá najvyššia hodnota), Piešťany +4,5 °C, (druhá 
najvyššia hodnota), Topoľčany +4,8 °C, Podhájska +4,0 °C, Nitra 
– Veľké Janikovce  +4,4 °C, Hurbanovo +3,8 °C, Čadca +5,3 °C, 
(prvá najvyššia hodnota), Prievidza +5,7 °C, (druhá najvyššia 
hodnota), Oravská Lesná +5,8 °C, (prvá najvyššia hodnota), 
Banská Štiavnica  +5,1 °C, (druhá najvyššia hodnota), Sliač +4,9 
°C, Lučenec – Boľkovce +4,2 °C, Štrbské Pleso +5,1 °C, (druhá 
najvyššia hodnota), Rimavská Sobota +4,3 °C, Moldava nad 
Bodvou +6,2 °C, (prvá. najvyššia hodnota), Podolínec +3,9 °C, 
Bardejov +3,9 °C, Medzilaborce +4,1 °C, Milhostov +4,1 °C, 
Michalovce +5,1 °C, (druhá najvyššia hodnota) a Kamenica nad 
Cirochou +4,2 °C.  
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Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu  
bolo zaznamenané v Moldave nad Bodvou +38,5 °C;  
Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu  
bolo zaznamenali na Lomnickom štíte +16,2 °C.   
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu 

bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 normálny, nadnor-
málny, silno nadnormálny ojedinelé až extrémne nadnormálny.  
- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s  obdobím  

1961-1990   boli  v lokalitách Hurbanovo, Prievidza, Oravská 
Lesná, Banská Štiavnica, Sliač, Chopok, Brezno, Lomnický 
štít, Štrbské Pleso, Telgárt, Moldava nad Bodvou a 
Michalovce.  

- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Žihárec, 
Pieštany, Topoľčany, Podhájska, Nitra – Veľké Janíkovce a 
Lom nad Rimavicou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba +2,6 
°C, Bratislava – letisko +2,5 °C a Kráľova pri Senci +2,4 °C.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný na Lomnickom štíte +2,3 °C.  
Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu  
bol zaznamenaný v Bratislave na Kolibe +17,3 °C.  
Absolútne minimum teploty vzduchu  
vzhľadom na obdobie 1961-1990 sa pohybovalo od normálnych, 
nad normálnych, silno nadnormálnych až extrémne nadnor-
málnych hodnôt.  
- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba, Bratislava – 
letisko, Topoľčany,  Prievidza, Oravská Lesná, Telgárt, 
Švedlár,  Čaklov, Košice – letisko. Medzilaborce, Milhostov a 
Michalovce.  
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- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Sliač, Lučenec – 
Boľkovce, Rimavská Sobota a Moldava nad Bodvou.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Lom nad Rimavicou 
+3,0 °C, Brezno  +2,8 °C a Lomnický štít  +3,1 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  
bola zaznamenaná na Lomnickom štíte -2,2 °C. 
Najvyššia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu  
bola zaznamenaná v Bratislave na Kolibe +10,9 °C.  
Charakteristické dni  

Počet dní s minimálnou teplotou vzduchu +20 °C „tropická 
noc“ v histórii pozorovania boli zaznamenané v Bratislave – 
Petržalka (15 dní v roku 1994). Druhý najvyšší počet bol 
zaznamenaný v Žikave a v Dudinciach (10 dní). V roku 2013 
najvyšší počet „tropických nocí“ bol zaznamenaný v Bratislave – 
Koliba (6 dní), čo predstavuje 4. až 5. miesto v zostupnom 
usporiadaní aspoň od roku 1950 pre túto meteorologickú stanicu.  

Počet dni s maximálnou teplotou vzduchu +30 °C „tropický 
deň“ v histórii pozorovania bol zaznamenaný v Dudinciach a v 
Želiezovciach (24 dní). V roku 2013 najvyšší počet tropických 
dní bol zaznamenaný v Nitre a v Dudinciach (20 dní). 
Atmosférické zrážky 

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 
1961-1990 výnimočne normálny, skôr však podnormálny. silno 
podnormálny, až extrémne podnormálny. Mesiac charakterizujeme 
tiež ako len výnimočne normálny, skôr však suchý, veľmi suchý 
až mimoriadne suchý. 
- Podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 

pozorované v lokalitách Hurbanovo, Čadca, Chopok, Poprad, 
Telgárt, Moldava nad Bodvou, Plaveč nad Popradom, Košice – 
letisko a Sotomor.  
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- Silno podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 
pozorovali v lokalitách Bratislava – Koliba (prvý najnižší úhrn 
aspoň od roku 1961), Bratislava – letisko, Kráľova pri Senci 
(druhý najnižší úhrn), Žihárec (druhý najnižší úhrn), Piešťany 
(prvý najnižší úhrn), Veľké Ripňany (prvý najnižší úhrn), 
Topoľčany (prvý najnižší úhrn), Nitra – Veľké Janíkovce 
(druhý najnižší úhrn), Oravská Lesná (druhý najnižší úhrn), 
Sliač (prvý najnižší úhrn), Dolné Plachtince, Lom nad 
Rimavicou, Lučenec – Boľkovce (prvý najnižší úhrn), Štrbské 
Pleso, Bardejov, Čaklov, Tisinec Medzilaborce, Milhostov a 
Michalovce.  

- Extrémne podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
boli pozorované v lokalitách Kuchyňa (prvý najnižší úhrn 
aspoň od roku 1961), Podhájska (prvý najnižší úhrn), 
Prievidza (prvý najnižší úhrn), Oravský Podzámok (prvý 
najnižší úhrn), Banská Štiavnica (prvý najnižší úhrn), 
Kamenica nad Cirochou. 

Hodnotenie atmosférických zrážok podľa percenta normálu: 
- Ako suché lokality sa ukázali Hurbanovo, Čadca, Chopok, 

Moldava nad Bodvou, Čaklov, Košice – letisko a Somotor.  
- Ako veľmi suché lokality sa ukázali Kuchyňa, Bratislava – 

Koliba, Bratislava – letisko, Kráľova pri Senci,   Oravská   
Lesná,   Banská  Štiavnica,   Sliač,   Dolné  Plachtince,   Lom  
nad   Rimavicou, Lučenec – Boľkovce,   Štrbské   Pleso,   
Poprad,   Plaveč   nad   Popradom,   Bardejov, Tisinec, 
Medzilaborce, Milhostov, Michalovce  Kamenica nad Ciro-
chou.  

- Ako mimoriadne suché lokality sa ukázali Žihárec (9,8 % 
normálu), Piešťany (6,6 % normálu), Veľké Ripňany (8,1 % 
normálu), Topoľčany (8,4 % normálu), Podhájska (0,9 % 
normálu), Nitra - Veľké Janikovce (1,6 % normálu), Prievidza 
(1,9 % normálu) a Oravský Podzámok (9,8 % normálu). 
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Slnečný svit 
Trvanie slnečného svitu v porovnaní s obdobím 1961-1990 

dosiahlo extrémne vysoké hodnoty v: Bratislava – Koliba (prvé 
najvyššie trvanie aspoň od roku 1961), Bratislava – letisko (prvé 
najvyššie trvanie), Žihárec (prvé najvyššie trvanie), Piešťany 
(prvé najvyššie trvanie), Hurbanovo (prvé najvyššie trvanie), 
Poprad (druhé najvyššie trvanie), Telgárt a Košice – letisko. Je 
predpoklad, že trvanie slnečného svitu bolo významné takmer na 
celom území Slovenska. 
Oblačnosť 

Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) bola v 
porovnaní s obdobím 1961-1990 len výnimočne normálna, skôr 
však podnormálna, silno podnormálna až extrémne podnormálna. 
Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 1961-
1990 sme pozorovali v lokalitách Plavec nad Popradom a 
Michalovce. 
- Silno podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 

1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Kuchyňa. Bratislava – 
Koliba. Bratislava – letisko. Kráľova pri Senci, Piešťany, 
Čadca, Chopok, Lučenec – Boľkovce, Telgárt. Medzilaborce, 
Milhostov a Kamenica nad Cirochou.  

- Extrémne podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 sme pozorovali v lokalitách Žihárec (27 
% pokrytia oblohy oblakmi}, Podhájska (20 %), Hurbanovo 
(23 %), Oravská Lesná (41 %), Sliač (35 %), Lomnický štít 
(64 %), Štrbské Pleso (44 %), Poprad (42 %), Švedlár (39 %), 
Moldava nad Bodvou (33 %). Bardejov (34 %) a Košice – 
letisko (36 %). 

Relatívna vlhkosť vzduchu 
Relatívna vlhkosť vzduchu pravdepodobne dosiahla významne 

nízkych hodnôt.  
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Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad   
Teplota a premrzanie pôdy  
- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli 

pohybovala od +18,6 °C v Oravskom Podzámku do +25.3 °C 
v Žihárci.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 
nameraná +13,6 °C v Podolínci až +18,5 °C v Boľkovciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala 
od +17,7 °C v Lieseku do +23,1 °C v Žihárci. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 
drevín a rastlín  

V prvej dekáde júla 2013 pšenica, raž ozimná a jačmeň 
ozimný na juhu Východoslovenskej nížiny a v Podunajskej rovine 
nastupovali do fázy plnej zrelosti a v druhej dekáde sa začal aj ich 
zber. Na juhu Banskobystrického kraja boli oziminy vo fáze žltej 
zrelosti, plnú zrelosť dosiahli na začiatku druhej dekády a od 
polovice júla sa začali ozimné obilniny zberať. Zber repky 
ozimnej prebiehal od prvej dekády júla do konca mesiaca na 
celom území Slovenska. Výnosy úrody boli na pozorovaných 
lokalitách od 2 do 6 t/ha. Jačmeň jarný nastúpil v prvej vo 
Východoslovenskej nížine v druhej dekáde slnečnica ročná 
kvitla od druhej dekády júla. U kukurice siatej sa zaznamenalo 
kvitnutie v druhej polovici júla. Hrach siaty dosiahol plnú 
zrelosť v prvej dekáde mesiaca a začal sa aj jeho zber. Koncom 
tretej dekády dosiahol plnú zrelosť mak siaty. Počas celého 
mesiaca prebiehala druhá kosba viacročných krmovín a trvalých 
trávnych porastov. 

Na začiatku júla 2013 vinič hroznorodý bol vo fenologickej 
fáze zavesovania strapcov. Na konci tretej dekády júla 2013 
zaznamenal fenologickú fázu mäknutie bobúľ. Od druhej dekády 
júla dosiahli zberovú zrelosť marhule, neskoré čerešne, višne, 
skoré odrody broskýň, jabloní a hruška letná. Na konci mesiaca 
dosiahla zberovú zrelosť na Spiši a na západnom Slovensku 
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slivka domáca. V júli sme zaznamenali u niektorých ovocných 
drevín letné žltnutie lístia z nedostatku pôdnej vlahy. 

Začiatkom júla 2013 v podhorských polohách ešte kvitla lipa 
malolistá. Počas celého mesiaca dozrievali plody ostružiny 
malinovej a brusnice čučoriedkovej. Na začiatku druhej dekády 
júla sme zaznamenali začiatok zrelosti plodov u brezy previs-
nutej a v poslednej dekáde jarabiny vtáčej. Výnimočne na juhu 
dozrievali plody bazy čiernej. Vres obyčajný začal kvitnúť na 
konci prvej dekády júla. Z bylín kvitol v júli krvavec lekársky. 
Lokálne sme v mesiaci júl zaznamenali letné žltnutie lístia z 
nedostatku pôdnej vlahy. 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Ojedinele bolo pozorované na niektorých staniciach prvé 
zoskupenie do kŕdľov u lastovičiek a belorítky domovej.  

Horúce teploty od 35° C do 38° C, ktoré od 22. júla 2013 
zasiahli Slovensko lákali aj Trenčanov k pobytu pri vode. Počas 
víkendu 27. až 28. júla 2013 navštívilo letnú plaváreň denne 
približne 2 800 ľudí, čo je kapacita tohto kúpaliska. Išlo o 
tohtoročný rekord, ktorý dokonca prekonal návštevnosť z počas 
Festivalu Bažant – Pohoda. Tradične máva kúpalisko najviac 
návštevníkov počas tohto hudobného festivalu. 

Okrem letných kúpalísk mali obyvatelia Trenčianskeho kraja 
možnosť schla-
diť sa aj v prí-
rodných vod-
ných nádržiach. 
Hygienici odpo-
rúčajú na kú-
panie len Zele-
nú vodu v okre-
se Nové Mesto 
nad Váhom, 
ktorú pravidelne monitorujú, keď odbery a analýza vzoriek vody 
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sa vykonáva dvakrát mesačne. V ostatných nádržiach je kúpanie 
na vlastné nebezpečenstvo. Nevykonáva sa pravidelný odber 
vzoriek vody a teda v určitú dobu sa tam môžu premnožiť 
baktérie alebo sinice, ktoré môžu spôsobovať aj zdravotné 
problémy u návštevníkov. S horúcim počasím bojujú aj jedno-
tlivé mestá a mestské úrady. V Trenčíne však neboli prijaté 
žiadne špeciálne opatrenia. Mestský úrad v Trenčíne fungoval v 
štandardnom režime. 

www.sme.sk 29.07.2013  
pomocná evidencia 533/1/2013 
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Synoptický prehľad za mesiac august 2013  
 

V prvých dňoch augusta 2013 sa nad oblasťou Slovenska 
nachádzalo nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. 
Uvedená oblasť vyššieho tlaku vzduchu postúpila nad Ukrajinu. 
ďalších dňoch až do 9. augusta 2013 sa územie Slovenska 
nachádzalo na zadnej strane oblasti vyššieho tlaku vzduchu a od 
juhozápadu až juhu na Slovensko prúdil veľmi teplý vzduch  
priebehu 9. a 10. augusta 2013 prešiel cez územie Slovenska 
smerom na východ výrazný studený front. Za ním sa k nám od 
západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Až do 19. 
augusta 2013 sa naše územie nachádzalo v oblasti relatívne 
vyššieho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovala väčšinou od 
východu.  

Dňa 20. augusta 2013 prešiel cez oblasť Slovenska na východ 
studený front. V ďalších dňoch až do 31. augusta 2013 sa nad 
územím Slovenska a okolitými krajinami nachádzalo po väčšinu 
obdobia nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu, pričom 
v období od 26. do 29. augusta 2013 počasie na Slovensku 
ovplyvňovala tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia nad 
strednou Európou.  
Klimatologický prehľad  

Mesiac august 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
mimoriadne nadnormálny s kladnými odchýlkami od +1,5 °C v 
Čadci do +3,6 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej  +15,5 °C.  najvyššia v Nitre +22,2 °C. Vo vysokých  hor-
ských  polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 
auguste hodnoty od +6,1 °C na Lomnickom štíte do +9,9 °C na 
Chopku.  

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských polôh, 
namerali v Oravskej Lesnej +2,7 °C dňa 15. augusta 2013. 
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Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Skalici               
+39,6 °C dňa 8. augusta 2013. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 
27. augusta 2013 minimálna teplota vzduchu na -2,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna: Bratislava -9 %, Piešťany -8 %, 
Hurbanovo -9 %, Oravská Lesná -8 %, Sliač -13 %. Lučenec – 
Boľkovce -14%,Telgárt -8%, Štrbské Pleso+5 %, Košice -17%, 
Stropkov – Tisinec -18 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august 2013 na 
väčšine územia Slovenska nadnormálna v intervale od 114 % v 
Hurbanove do 144% v Milhostove normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h (lokálne aj vyššie) sa vyskytli lokálne pri búrkach. Uvedené   
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

Mesiac august 2013 bol na území Slovenska zrážkovo veľmi 
rozdielny. Na niektorých miestach západného Slovenska bol až 
mimoriadne zrážkovo nadnormálny a na východe Slovenska 
prevládal nedostatok atmosférických zrážok, takže tam bol niekde 
až extrémne zrážkovo podnormálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne 
od pár milimetrov na niektorých miestach východného Slovenska 
do viac ako 150 mm na niektorých miestach západného 
Slovenska, ale aj Oravy a Slovenského raja. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 51 
mm, čo predstavuje 63 % normálu a deficit zrážok 30 mm.  
Zaujímavosti mesiaca   

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 silno normálna až extrémne nadnormálna.  
- Silno nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava-letisko, 
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Piešťany. Čadca. Ružomberok, Lomnický štít. Rimavská 
Sobota, Somotor. 

- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, kde odchýlka 
od normálu  teploty 1961-1990, bola +2,4 °C, Bratislava – 
Koliba +3,1 °C,  Žihárec +3,5 °C, Dolný Hričov +3,0 °C, 
Topoľčany +4,0 °C, Podhájska +3,1 °C, Nitra-Veľké Janí-
kovce +3,2 °C, Mochovce +3,7 °C, Hurbanovo +2,6 °C, 
Beluša +2,5 °C, Prievidza +3,1 °C, Oravská Lesná +2,1 °C, 
Liptovský Hrádok +3,6 °C, Dudince +2,8 °C, Banská 
Štiavnica +3,0 °C, Bzovík +3,8 °C, Sliač +3,3 °C, Dolné 
Plachtince +2,9 °C, Liptovská Osada +2,2 °C, Lom nad 
Rimavicou +3,2 °C, Chopok +3,0 °C, Brezno +3,5 °C, 
Lučenec – Boľkovce +3,0 °C, Štrbské Pleso +2,4 °C, Poprad 
+2,5 °C, Telgárt +2.6 °C, Švedlár +2,8 °C, Spišské Vlachy +2,7 
°C, Podolinec +2,3 °C, Košice – mesto +3,3 °C, Plaveč nad 
Popradom +2,3 °C, Bardejov +2,4 °C, Čaklov   +2,8 °C, Košice 
– letisko +3,6 °C, Tisinec +2,7 °C, Medzilaborce +2,7 °C, 
Milhostov +3,1 °C, Michalovce +2,8 °C, Orechová                
+2,3 °C a Kamenica nad Cirochou +3,0 °C .  

- Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-
menaná na Lomnickom štíte +6,1 °C. 

Priemer   denných   maximálnych   teplôt   vzduchu   
bol v porovnaní s obdobím 1961-1990 nadnormálny, silno 
nadnormálny až extrémne nadnormálny.  
- Nadnormálna hodnota teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 bola na Štrbskom Plese.  
- Silno  nadnormálne  hodnoty  teploty vzduchu v porovnaní  s 

obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Bratislava-
Koliba. Bratislava-letisko. Kráľova pri Senci, Piešťany, Hur-
banovo, Prievidza, Liptovská Osada. Poprad, Telgárt, 
Rimavská Sobota, Švedlár, Moldava nad Bodvou, Podolínec, 
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Plaveč nad Popradom, Bardejov, Čaklov, Košice-letisko, 
Milhostov.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Žihárec +3,5 °C, 
Topoľčany +3,6 °C, Nitra-Veľké Janíkovce +4,0 °C, Čadca 
+3,7 °C, Oravská Lesná +3,3 °C, Ružomberok +3,3 °C, 
Liptovský Hrádok +4,7 °C, Banská Štiavnica +4,1 °C, Bzovík 
+4,5 °C, Sliač +4,4 °C, Lom nad Rimavicou +3,9 °C, Chopok 
+3,9 °C, Brezno +4,3 °C, Lučenec-Boľkovce +4,11 °C, 
Lomnický štít +3,3 °C, Medzilaborce +4,2 °C, Somotor             
+4,1 °C, Michalovce +5,8 °C a Kamenica nad Cirochou               
+5,0 °C.  

- Najnižší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
zaznamenaný na Lomnickom štíte +10,0 °C.  

- Najvyšší priemer denných maximálnych teplôt vzduchu v 
Michalovciach +30,5 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 extrémne nadnormálne.  
- Extrémne nadnormálne teplotné hodnoty vzduchu v porovnaní 

s obdobím 1961-1990 boli v lokalitách vo všetkých meteo-
rologických staníc Slovenska. Takmer na všetkých staniciach 
boli prekonané rekordy s výnimkou Čadce, Ružomberka, 
Lomnického štítu, Štrbského Plesa, Rimavskej Soboty, 
Švedláru, Moldavy nad Bodvou, Bardejova, Čaklova, Košíc–
letiska, Milhostova, a Somotora.  

Najvyššie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
zaznamenané v Bratislave na letisku +39,4 °C.  
Najnižšie absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
zaznamenané na Lomnickom štíte +18,0 °C.  
Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol v porovnaní 
s obdobím 1961-1990 normálny, nadnormálny, silno nadnormálny 
a ojedinelé až extrémne nadnormálny.  
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- Nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli namerané v lokalitách Ružomberok, Poprad, 
Švedlár, Bardejov, Čaklov a Medzilaborce.  

- Silno nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli namerané v lokalitách Zihárec, Veľké 
Janíkovce, Hurbanovo, Prievidza, Oravská Lesná, Lomnický 
štít, Milhostov a Michalovce.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teplôt vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa +1,9 °C, 
Bratislava-Koliba +2,1 °C, Bratislava-letisko + 2,3 °C,  
Kráľova pri Senci +2,9 °C, Piešťany +2,0 °C, Topoľčany  
+2,2 °C, Podhájska +2,6 °C, Banská Štiavnica +2,2 °C, Bzovík 
+3,5 °C, Sliač +2,8 °C, Liptovská Osada +2,9 °C, Lom nad 
Rimavicou +4,8 °C, Chopok +2,5 °C, Brezno +2,9 °C, 
Lučenec-Boľkovce +2,1 °C, Štrbské Pleso +2,6 °C, Telgárt 
+2,3 °C, Rimavská Sobota +1,8 °C, Moldava nad Bodvou  
+2,5 °C, a Košice-letisko +2,2 °C.  

Najnižší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
nameraný na Lomnickom štíte +3,2 °C.  
Najvyšší denný priemer minimálnych teplôt vzduchu bol 
nameraný v Bratislave v Mlynskej doline +16,9 °C.  
Absolútne minimum teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 
1961-1990 sa pohybovalo v rozsahu normálnych, nad normálnych,  
silno  nadnormálnych  až extrémne  nadnormálnych hodnôt, len v 
jednej lokalite sa vyskytla podnormálna hodnota.  
- Nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s obdobím 

1961-1990 boli v lokalitách Kuchyňa, Žihárec, Hurbanovo, 
Oravská Lesná, Ružomberok, Banská Štiavnica, Lučenec – 
Boľkovce. Telgárt, Rimavská Sobota, Moldava nad Bodvou, 
Bardejov, Čaklov, Košice – letisko, Michalovce a Kamenica 
nad Cirochou.  
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- Silno nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli v lokalitách Bratislava – Koliba, 
Nitra – Veľké Janíkovce, Sliač, Liptovská Osada, Lomnický 
štít a Medzilaborce.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty teploty vzduchu v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli namerané v Bratislave – letisku                          
+3,3 °C, Kráľovej pri Senci +3,8 °C, Piešťanoch +2,9 °C, 
Topoľčanoch +3,3 °C, Podhájskej +2,8 °C, v lokalitách 
Prievidza +3,1 °C, Bzovík +4,1 °C, Lom nad Rimavicou             
+4,7 °C, Chopok +3,5 °C, Štrbské Pleso +4,0 °C.  

Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu bola 
zaznamenaná na Lomnickom štíte -2,6 °C.  
Najnižšia hodnota absolútneho minima teploty vzduchu v 
Kráľovej pri Senci +11,6 °C.  
Charakteristické dni  

Počet dní s minimálnou teplotou vzduchu +20 °C („tropická 
noc“) v histórii pozorovania boli zaznamenané v Bratislave – 
Petržalka v dĺžke 17 dní v roku 1992. Druhý najvyšší počet týchto 
dní bol zaznamenaný v Bratislave – Mlynská dolina v dĺžke 14 
dní v roku 1992. V roku 2013 najvyšší počet tropických dní bolo 
zaznamenaných v Bratislave Mlynskej doline a na Kolibe v dĺžke 
šesť dní.   

Počet dní s maximálnou teplotou vzduchu +30 °C („tropický 
deň“) v histórii pozorovania bol zaznamenaný v Rimavskej 
Sobote v dĺžke 28 dní v roku 1992. V roku 2013 najvyšší počet 
tropických dní bol zaznamenaný v Michalovciach v dĺžke 18 dní, 
čo predstavuje druhý najvyšší počet aspoň od roku 1961 na tejto 
meteorologickej stanici. 
Atmosférické zrážky  

Úhrn atmosférických zrážok bol v porovnaní s obdobím 1961-
1990 normálny, miestami vplyvom búrok nad normálny, ojedinelé 
až silno nad normálny, skôr však podnormálny, silno podnor-
málny, výnimočne extrémne podnormálny. Mesiac august 2013 
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charakterizujeme tiež ako normálny, miestami vplyvom búrok 
vlhký, ojedinelé až mimoriadne vlhký, skôr však suchý, veľmi 
suchý.  
- Podnormálne   hodnoty   úhrnu   atmosférických   zrážok   boli   

pozorované v lokalitách Beluša, Ružomberok,  Liptovský 
Hrádok,  Bzovík, Dolné  Plachtince. Chopok, Lučenec – 
Boľkovce, Lomnický štít, Poprad, Telgárt, Rimavská Sobota a 
Somotor.  

- Silno podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok sme 
pozorovali v lokalitách Lom nad Rimavicou, Moldava nad 
Bodvou, Košice – letisko, Medzilaborce, Milhostov a Kame-
nica nad Cirochou.  

- Extrémne podnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok 
boli pozorovné v lokalitách Bardejov (podiel úhrnu atmo-
sférických zrážok k normálu 4,2 %, predovšetkým však Čaklov 
10,9 %, čo predstavuje vôbec najnižší úhrn aspoň od roku 1961 
pre túto meteorologickú stanicu a Tisinec 8,2 %, čo 
predstavuje vôbec najnižší úhrn aspoň od roku 1961 pre túto 
meteorologickú stanicu.  

- Nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli  
pozorované v lokalitách  Kuchyňa, Piešťany, Oravská Lesná a 
Sliač.  

- Silno nadnormálne hodnoty úhrnu atmosférických zrážok boli 
pozorované v lokalite Bratislava a jej okolí.  
- Ako  suché   lokality sa   ukázali   Čadca.   Ružomberok,   

Martin.   Banská  Štiavnica. Chopok, Lomnický štít, Poprad 
a Telgárt.   

- Ako veľmi suché lokality sa ukázali Beluša. Liptovský 
Hrádok. Bzovík, Dolné Plachtince, Lom nad Rimavicou. 
Lučenec - Boľkovce. Rimavská Sobota. Čaklov. Košice – 
letisko, Medzilaborce, Milhostov, Somotor a Kamenica nad 
Cirochou.  
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- Ako mimoriadne suché lokality sa ukázali Moldava nad 
Bodvou, Bardejov a Tisinec.  

- Ako vlhké lokality sa ukázali Kuchyňa, Piešťany, Oravská 
Lesná a Sliač.  

- Ako mimoriadne vlhké lokality sa ukázala Bratislava a jej 
okolie.  

Slnečný svit  
Trvanie  slnečného   svitu  v porovnaní   s obdobím   1961-

1990   dosiahlo   nadnormálne,   silno nadnormálne a na väčšine 
územia Slovenska až extrémne vysoké hodnoty.  
- Nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu sme pozorovali 

v lokalitách Bratislava – Koliba, Žihárec, Pieštany, Hurbanovo 
a Skalnaté Pleso.  

- Silno nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu sme 
pozorovali v lokalitách Bratislava – letisko, Sliač a Chopok.  

- Extrémne nadnormálne hodnoty trvania slnečného svitu boli 
pozorované v lokalitách Lomnického štítu (podiel  aktuálneho 
mesačného trvania slnečného svitu  k priemernému trvaniu 
slnečného svitu 130,6 %, Poprad = 123,2 %, Telgárt  123,0 %, 
Košice – letisko 137,2%, ako aj Milhostov 144,1 % a 
Kamenica nad Cirochou 135,4.  

Oblačnosť  
Oblačnosť (celkové pokrytie oblohy oblakmi) bola v 

porovnaní s obdobím 1961-1990 v západnej časti Slovenska 
normálna, na ostatnom území podnormálna, silno podnormálna až 
extrémne podnormálna.  
- Podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli pozorované v lokalitách Sliač, Chopok, Telgárt, 
Švedlár, Medzilaborce, Milhostova a Kamenica nad Cirochou.  

- Silno  podnormálne  hodnoty oblačnosti v porovnaní  s obdo-
bím   1961-1990  boli pozorované v lokalitách Oravská Lesná. 
Bardejov, Košice - letisko a Michalovce.  
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- Extrémne podnormálne hodnoty oblačnosti v porovnaní s 
obdobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Čadca podiel 
aktuálnej mesačnej oblačnosti k priemernej oblačnosti 75,2 %, 
Podbanské 76,5 %, Lomnický štít 85,6 %, Moldava nad 
Bodvou 57,4 %, a v lokalite Čaklov 50,9 %.  

Relatívna vlhkosť vzduchu   
Relatívna vlhkosť vzduchu pravdepodobne dosiahla výni-

močne len podnormálne hodnoty, skôr však silno podnormálne až 
extrémne podnormálne hodnoty.  
- Podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s obdobím 1961-

1990 boli namerané v lokalitách Bratislava - Koliba, Kuchyňa. 
Lomnický štít a Skalnaté Pleso.  

- Silno podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s obdobím 
1961-1990 boli namerané najmä v lokalitách Bratislava – 
letisko, Žihárec, Piešťany, Podhájska, Hurbanovo, Bzovik a 
Štrbské Pleso.  

- Extrémne podnormálne hodnoty vlhkosti v porovnaní s ob-
dobím 1961-1990 boli pozorované v lokalitách Čadca (podiel 
aktuálnej  mesačnej  relatívnej vlhkosti vzduchu k priemernej  
relatívnej vlhkosti vzduchu) 94 %,  Oravská Lesná  89,4 %, 
Podbanské 85,8 %, Sliač 84,4 %, Chopok 89,3 %,  Lučenec –
Boľkovce 82,2 %, Poprad  90,1 %, Telgárt  88,3 %, Ratková 
90,6 %, Rimavská Sobota 74,1 %, Švedlár 92,7%, Moldava nad 
Bodvou 81,6 %, Plavec nad Popradom 90,7 %, (najnižšia 
hodnota aspoň od roku 1961), Košice – letisko 73,8 %, 
(najnižšia hodnota aspoň od roku 1961), Milhostov 76,7 %, 
(najnižšia hodnota aspoň od roku 1961) a. Michalovce 83,1 %.  

Agrometeorologický   a  fenologický   prehľad    
Teplota a premŕzanie pôdy  
- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 

2013 pohybovala od +18,4 °C v Oravskom Podzámku do 
+24,0 °C v Orechovej.  
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- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola od +11,4 
°C v Plavči nad Popradom) až +17,3 °C v Bratislave – Koliba 
a: Dudinciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala 
od +18,3 °C v Moravskom Svätom Jáne do +23,0 °C v 
Dolných Plachtinciach, a Orechovej.     

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 
drevín a rastlín   

Zber husto siatych ozimín a repky ozimnej pokračoval hlavne 
v prvých dvoch augustových dekádach. Jarné husto siate obilniny 
sa zberali v prvých dvoch dekádach mesiaca august na väčšine 
územia a v poslednej dekáde už len od stredných polôh vyššie. V 
druhej dekáde mesiaca august sa začali zberať neskoré zemiaky a 
pokračoval zber skorých zemiakov a maku siateho. Chmeľ 
obyčajný sa začal v Trenčíne zberať na konci druhej augustovej 
dekády. V úvode tretej dekády začala slnečnica ročná lokálne 
vstupovať do plnej zrelosti. Od polovice augusta sa rozbehla sejba 
nových porastov repky ozimnej a miestami do konca mesiaca 
vzchádzala. Kukurica siata (na zrno) v priebehu mesiaca 
dosahovala mliečno-voskovú zrelosť, v poslednej dekáde začali 
skoré hybridy vstupovať do plnej zrelosti. Koncom mesiaca 
august sa zberala kukurica na s južnejších oblastiach začal zber už 
prvý augustový týždeň. V prvej dekáde mesiaca august sa zberali 
neskoré odrody broskýň. Od druhej, ale hlavne v tretej dekáde 
začali dozrievať skoré odrody viniča hroznorodého. V tom istom 
období pokračoval zber letných odrôd jabĺk a hrušiek, jesenné 
odrody dosiahli zberovú zrelosť v tretej dekáde, len lokálne už v 
druhej dekáde. Počas celého mesiaca boli zaznamenávané prvé 
zrelé plody brusnice obyčajnej, ale najskôr v prvý augustový 
týždeň. V prvej polovici mesiaca august bolo pozorované plné 
kvitnutie krvavca lekárskeho a koncom druhej dekády mesiaca 
august rozkvitala jesienka obyčajná. Prevažne v tretej dekáde 
dozrievali prvé zrelé plody buka lesného, duba letného i 
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zimného, liesky obyčajnej, drieňa obyčajného, hloha obyčajného, 
slivky trnkovej a ruže šípovej. Na niektorých druhoch lesných 
drevín bolo v priebehu mesiaca august bolo zaznamenané letné 
žltnutie a opad lístia z titulu nedostatku pôdnej vlahy.  
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov   

Od druhej augustovej dekády, ale hlavne v tretej odlietali prvé 
kŕdle bociana bieleho, lastovičky domovej, belorítky domovej a 
dážďovníka obyčajného: ktorý ojedinelé odlietal už v prvej 
dekáde.  

 
Ohlásené búrkové pásmo spojené s prudkým vetrom 

Slovenským meteorologickým pásmom vo večerných hodinách 
dňa 4. augusta 2013 prinieslo vlahu 12 mm. Husto pršať začalo 
po 21:30 h. Vietor však narobil najviac problémov v 
Trenčianskom, Bánovskom a Novomestskom okrese. Celé toto 
divadlo trvalo jeden a pol hodiny. Plné ruky práce mali počas 
noci policajti, hasiči 
a elektrikári, lebo 
vo viacerých okre-
soch Trenčianske-
ho kraja, ktorými sa 
počas búrky prehnal 
silný vietor a strhá-
val konáre, niekde 
vyvrátil aj celé stro-
my a v niektorých 
domácnostiach búrka prerušila dodávku elektrického prúdu. 
Policajti museli na viacerých miestach usmerňovať dopravu, 
kým hasiči konáre odpratali. Na šťastie popadané konáre 
nepoškodili majetok, ani nedošlo k ublíženiu na zdraví. 
Elektrikári obnovili pred polnocou dodávku elektrického prúdu 
do domácností. Policajti riadili dopravu na ceste 1. triedy v 
Mníchovej Lehote, kde boli napadané konáre. Za Trenčínom 
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dokonca vietor vyvalil telekomunikačný stĺp. Pri Kostolnej visel 
strom nad cestou. Policajti pomáhali aj v Novom Meste nad 
Váhom za kruhovým objazdom v smere na Starú Turú, kde boli 
tiež napadané konáre. V Svinnej spadol stĺp obecného rozhlasu. 
Pod diaľničným mostom v smere Trenčín – Nové Mesto nad 
Váhom bolo napadané množstvo konárov. Adamovských 
Kochanovciach v smere na Nové Mesto nad Váhom a na starej 
ceste za Melčicami. 

Hasiči Trenčianskeho kraja vykonali pre veternú smršť 43 
zásahov. Hasiči z Trenčína a Dubnice mali 13 výjazdov, z Bá-
noviec nad Bebravou päť zásahov, z Partizánskeho šesť zása-
hov, z Púchova šesť zásahov a prievidzskí a handlovskí hasiči 
boli na štyroch takýchto výjazdoch. Počas týchto zásahov od-
straňovali napadané konáre a stromy z komunikácií a elek-
trických vedení. 

www.sme.sk 05.08.2013 
pomocná evidencia 540/1/2013 
 
Horúčavy po krátkom ochladení začiatkom mesiaca august 

2013 pokračovali ďalej. Podľa slov klimatológa Milana Lapina 
teploty, ale naďalej ostali až do piatka 9. augusta 2013 nad 
dlhodobým priemerom. V závere týždňa meteorológovia pred-
povedali obnovenie horúceho počasia, hoci by už nemala teplota 
vzduchu stúpať nad 35 °C. 

V rámci horúceho leta bolo doporučené, aby mali najmä deti, 
ale i starší ľudia dodržiavať určité odporúčania. Napríklad, že je 
potrebné piť veľa tekutín, aj keď nepociťujeme smäd, ale nie 
alkohol, kávu a príliš studené alebo sladené nápoje. Vyhýbať sa 
pobytu na slnku predovšetkým okolo obeda. Klimatizácia môže 
takisto narobiť šarapatu, a preto by sa rozdiel teplôt mal 
pohybovať v rozmedzí maximálne ôsmich stupňov. Takisto sa 
odporúčalo nosiť vzdušné oblečenie, ktoré saje pot a zakrýva 
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telo, nosiť priedušnú pokrývku hlavy a jesť ľahko stráviteľné a 
nekorenené jedlá. 

www.sme.sk 01.08.2013    
pomocná evidencia 553/1/2013 
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Synoptický prehľad za september 2013 
Dňa 1. septembra 2013 postupoval cez územie Slovenska na 

východ studený front. Za ním sa od západu do strednej Európy 
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Po jeho okraji v silnom severozápadnom prúdení postupoval 
dňa 3. septembra 2013 cez územie Slovenska na juhovýchod 
frontálny systém, za ktorým sa dňa 4. septembra 2013 v chladnom 
vzduchu rozšírila od severu do strednej Európy výrazná oblasť 
relatívne vyššieho tlaku vzduchu.  

Od 5. do 8. septembra 2013 zasahoval do strednej Európy okraj 
tlakovej vyše so stredom nad Pobaltím.  

Po jej okraji na Slovensko dňa 8. septembra 2013 prúdil od 
juhovýchodu až juhu teplý vzduch.  

Dňa 9. septembra 2013 postúpil cez Slovensko na východ 
nevýrazný studený front a 11. septembra 2013 ďalší studený front, 
spojený s tlakovou nížou nad severným Nemeckom, ktorá 
ovplyvňovala počasie u nás od 12. do 14. septembra 2013.  

Dňa 15. septembra 2013 sa územie Slovenska nachádzalo v 
nevýraznom tlakovom poli. V ďalších dvoch dňoch v rozsiahlej 
brázde nízkeho tlaku vzduchu postupovali cez naše územie na 
východ dva zvlnené studené fronty.  

Dňa 18. septembra 2013 sa nad severným Nemeckom vytvorila 
podružná tlaková níž, ktorá sa rýchlo presúvala cez Poľsko a 
Slovensko na východ až juhovýchod.  

Od 20. septembra 2013 na Slovensko prúdil chladný, ale vlhký 
vzduch od severozápadu až severu.  

Dňa 23. septembra 2013 postupoval od severozápadu cez 
územie Slovenska studený front, ktorý zasiahol najmä sever a 
východ nášho územia a čiastočne ovplyvňoval počasie na území 
Slovenska aj 24., 25. a aj 26. septembra 2013.  

Dňa 27. septembra 2013 sa do oblasti Slovenska rozšíril od 
severozápadu výbežok tlakovej vyše, ktorý do konca mesiaca 
august v chladnom vzduchu zasahoval do oblasti Slovenska.  
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Klimatologický prehľad  
Mesiac september 2013 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné normálny, so zápornými odchýlkami od -0,2 °C do              
-1,1 °C. Na strednom Slovensku bol miestami podnormálny so 
zápornými teplotnými odchýlkami od -1,2 °C v Oravskej Lesnej 
do -1,8 °C na Chopku a Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem 
vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej 
+8,7 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +15,2 °C.  

- Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v mesiaci september 2013 hodnoty 
od -0,5 °C na Lomnickom štíte do 2,3 °C na Chopku.  

- Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých 
horských polôh v Oravskej Lesnej -2,3 °C, dňa 29. sep-
tembra 2013. 

- Absolútne najvyššie teplotné maximum namerali v Prie-
vidzi +29,0 °C dňa 8. septembra 2013. Na Lomnickom štíte 
poklesla dňa 25. septembra 2013 minimálna teplota vzdu-
chu na -9,1 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava -2 %, 
Piešťany +3 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná 0 %, Sliač -2 %, 
Boľkovce -2 %, Telgárt -3 %, Štrbské Pleso +1 %, Košice – 
letisko -10 %, Stropkov – Tisinec -8 %.  

Suma trvania slnečného svitu dosiahla v mesiaci september 
približne ukazovatele normálu v intervale od 90 % v Bratislave – 
letisko do 117% normálu v Stropkove – Tisinci.  

V mesiaci september 2013 sa veľké nárazy vetra na území 
Slovenska nepozorovali.  

Mesiac september 2013 bol na území Slovenska väčšinou 
zrážkovo normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zrážok sa pohybovali prevažne od menej ako 30 mm na 



726 
 

niektorých miestach na juhu Východoslovenskej nížiny a do viac 
ako 200 mm na Skalnatom Plese. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol  82 
mm. čo predstavuje  130 % normálu a prebytok zrážok 19 mm.  
Zaujímavosti mesiaca  

V mesiaci september 2013 boli prekonané denné rekordy v 
nasledujúcich charakteristikách. 

Atmosférické zrážky boli prekonané denné rekordy od roku 
1951v Piešťanoch dňa 16. septembra 2013, keď tam spadlo               
20,3 mm zrážok a v Oravskej Lesnej dňa 16. septembra 2013, 
keď tam spadlo 30,3 mm zrážok. Denné rekordy boli prekonané 
od roku 1961 v Kráľovej pri Senci dňa 16. septembra 2013, keď 
tam spadlo 30,9 mm zrážok a Plavči nad Popradom dňa 16. sep-
tembra 2013, keď tam spadlo 30,9 mm zrážok. 
Agrometeorologický  a  fenologický   prehľad     
Teplota a premŕzanie pôdy   

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri 
2013 pohybovala od +13,1 °C v Podolínci do +17,1 °C 
v Bratislava – Kolibe.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 
nameraná od +6,8 °C v Podolínci do +12,4 °C v Bratislave-
Kolibe.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +13,3 °C v Lieseku do+17,4 °C v Dudinciach.  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a lesných 
drevín a rastlín  

V priebehu septembra pokračovala sejba repky ozimnej, skôr 
zasiata repka vytvárala od prvej dekády prvý pár pravých listov. 
Sejba ozimných obilnín začala v druhej dekáde, vzchádzali v 
poslednej dekáde. Pri raži ozimnej bola v závere mesiaca 
výnimočne zaznamenaná aj fenologická fáza tretieho listu. 
Pokračoval zber kukurice na siláž aj neskorých zemiakov. 
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Kukurica siata (na zrno) sa začala zberať prevažne v tretej 
dekáde. Zber slnečnice ročnej sa začal v prvom septembrovom 
týždni len ojedinelé, rozbehol sa hlavne až od polovice mesiaca. 
Koncom druhej dekády repa cukrová i kŕmna dosiahli technickú 
zrelosť a začali sa zberať. Ojedinelé sa vykonávala tretia kosba 
viacročných krmovín. Pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a 
hrušiek s priemernou úrodou plodov. Zberali sa tiež slivky a 
neskoršie odrody viniča hroznorodého. Od polovice mesiaca 
vstupovali zimné odrody jabĺk a hrušiek do zberovej zrelosti. Vo 
všetkých dekádach septembra bola zaznamenávaná zberová 
zrelosť orecha kráľovského, ale najskôr v prvej pentáde mesiaca. 
Všeobecné žltnutie a opad listov ovocných drevín bolo 
pozorované od prvej dekády mesiaca. V prvej dekáde dozrievali 
plody hraba obyčajného, lipy malolistej, agáta bieleho, vtáčieho 
zobu, pagaštana konského a od druhej dekády ojedinelé lipy 
veľkolistej. V druhej dekáde boli zaznamenané prvé zrelé plody 
jedle bielej a v tretej aj smreka obyčajného. Prvý týždeň v tomto 
mesiaci plne kvitla jesienka obyčajná. Od prvej dekády začalo 
lístie lesných drevín žltnút a opadávať.  
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
Do konca septembra pokračovali odlety bociana bieleho, 
lastovičky domovej, belorítky domovej i dážďovníka obyčajného. 
Vo všetkých dekádach mesiaca boli pozorované odlety škovránka 
poľného aj škorca lesklého. 
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Synoptický prehľad za október 2013 
 

     Začiatkom mesiaca októbra 2013 do oblastí Slovenska  zasa-
hovala tlaková výš od severu a po jej prednej strane na naše 
územie prúdil veľmi studený vzduch od severovýchodu, vo 
viacerých dňoch bolí prekonávané rekordy minimálnej teploty 
vzduchu.  

Už v priebehu 6. októbra 2013 sa tlaková výš presunula ďalej 
na juhovýchod a začal na Slovensko od juhu prúdiť teplejší 
vzduch.  

Dňa 11. októbra 2013 postúpil na územie Slovenska oklúzny 
front a po jeho prechode sa obnovil prílev teplého vzduchu od 
juhozápadu po prednej strane rozsiahlej tlakovej niže nad 
západnou Európou. 

Dňa 16. októbra 2013 sa cez územie Slovenska na juho-
východ presunula tlaková níž.  

Dňa 18. októbra 2013 bolo územie Slovenska pod vplyvom 
putujúcej tlakovej výše smerom na východ. Na jej prednej strane 
sa na Slovensko 19. októbra 2013 prechodne prenikol chladnejší 
vzduch od severu, no dňa 20. októbra 2013 sa opäť obnovil 
prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 

V záverečnej dekáde mesiaca október 2013 na Slovensko ešte 
zosilnel prílev teplého vzduchu po prednej strane rozsiahlej 
brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom a na mnohých 
miestach Slovenska boli prekonané rekordy maximálnej dennej 
teploty vzduchu.  

Prílev teplého vzduchu bol prerušovaný len nevýraznými 
studenými frontami v dňoch 24. a aj 27. októbra 2013.  

Napokon 30. októbra 2013 cez územie Slovenska prešiel od 
západu výraznejší studený front. 
Klimatologický prehľad  

Mesiac október 2013 bol na väčšine územia Slovenska teplot-
né nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C 
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v Čadci do +2,2 °C v Sliači, na východnom Slovensku až silne 
nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,9 °C v 
Poprade do +2,6 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej +7,4 °C a najvyššia v Hurbanove +11,9 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v mesiaci október 2013 hodnoty od 
+0,3 °C na Lomnickom štíte do +2,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, okrem vyso-
kých horských polôh, v Oravskej Lesnej a v Poprade -7,6 °C, 
dňa 4. októbra 2013.  

Absolútne najvyššie maximum bolo namerané v Kamenici 
nad Cirochou +25,3 °C, dňa 12. októbra 2013. Na Lomnickom 
štíte poklesla dňa 2. októbra 2013 teplotu na -13,3 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala pod normálom, resp. okolo 
normálu: Bratislava 0 %, Piešťany +2 %T Hurbanovo -2 %, 
Oravská Lesná -6 %, Sliač -3 %, Boľkovce -4 %, Telgárt -3 %, 
Štrbské Pleso 0 %, Košice – letisko -7 %, Stropkov – Tisinec -
10 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci október 
nadnormálna v intervale od 100 % v Kamenici nad Cirochou do 
130 % v Stropkove – Tisinci.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h boli pozorované v dňoch 16. a 17. októbra 2013. 
Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac október 2013 bol na území Slovenska väčšinou 
zrážkovo normálny. Ale predovšetkým v regiónoch západného 
a východného Slovenska boli oblasti, v ktorých bol zrážkovo 
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podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohy-
bovali prevažne od menej ako 10 mm v niektorých oblastiach 
krajného východu Slovenska, do približne 60 mm v niektorých 
regiónoch Nízkych Tatier a Kremnických vrchov. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
33 mm, čo predstavuje 54 % normálu a deficit zrážok 28 mm. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 
október pohybovala od +9,4 °C v Podolínci do +12,9 °C v 
Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola +2,2 °C 
v Podolínci až +8,6 °C v Bratislave – Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +9,7 °C v Podolínci do +13,1 °C v Mochovciach. 
Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 
- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave – 

letisko, v Hurbanove, Topolčanoch až 1 cm (Prievidza);  
- na strednom Slovensku 1 cm v Dolnom Hričove až 3 cm 

v Telgárte;  
- na východnom Slovensku 0 cm v Bardejove, Kamenici nad 

Cirochou, Košiciach – letisku. Medzilaborciach, Milhostove, 
Somotore, Tisinci až 7 cm Svedlári. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Hlavne v prvých dvoch dekádach mesiaca október 2013 
pokračovali sejby ozimných obilnín. Od druhej dekády mesiaca 
bola pozorovaná fenologická fáza tretieho listu pri pšenici 
ozimnej a jačmeni ozimnom. Ozimné obilniny začali odnožovať 
v tretej dekáde, pšenica ozimná miestami v druhej dekáde. 
Repka ozimná sa nachádzala vo fáze prvých pravých listov, skôr 
zasiata v prízemnej ružici listov.  
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Pokračoval zber slnečnice ročnej, repy cukrovej i kŕmnej, 
hlavne v prvých dvoch dekádach mesiaca október. V priebehu 
mesiaca október sa zberala tiež kukurica siata (na zrno).  

Pokračoval zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek, lokálne aj 
orecha kráľovského. Do polovice októbra 2013 sa zberali 
neskoré odrody viniča hroznorodého. Pokračovalo všeobecné 
žltnutíe a opad lístia ovocných drevín. 

V mesiaci október 2013 bolo zaznamenávané dozrievanie 
plodov buka lesného, duba zimného, hraba obyčajného, lipy 
malolistej, agáta bieleho, vtáčieho zobu, pagaštana konského, 
jedle bielej, jaseňa štíhleho, javora horského, slivky trnkovej, 
ruže šípovej a ojedinelé a liesky obyčajnej.  

Z bylín bolo pozorované druhotné kvitnutie púpavy lekárskej. 
V mesiaci október 2013 pokračovalo žltnutíe a opad lístia na 
lesných drevinách. 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov . 
 Ojedinelé bol v októbri ešte pozorovaný odlet škovránka 
potného a škorca lesklého z nášho územia. 
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Synoptický prehľad za mesiac november 2013  
Začiatkom mesiaca zasahoval od východu nad územie 

Slovenska okraj tlakovej výše.  
Dňa 3. novembra 2013 postúpil od západu cez územie 

Slovenska frontálny systém, za ktorým sa prechodne od západu 
rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 5. novembra 2013 prechádzala cez územie Slovenska 
brázda nízkeho tlaku vzduchu, za ktorou sa od juhozápadu 
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

V dňoch 8. a 9. novembra 2013 sa v oblasti západnej Európy 
prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane 
prúdil na Slovensko od juhu teplý a vlhký vzduch.  

Dňa 10. novembra 2013 sa brázda nízkeho tlaku vzduchu 
presunula cez územie Slovenska na východ.  

Dňa 11. novembra 2013 sa nad centrálnym Stredomorím 
prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane sa obnovil od juhu 
prílev teplého vzduchu.  

Dňa 12. novembra 2013 sa od západu cez strednú Európu 
smerom na severovýchod začala presúvať tlaková výš.  

Dňa 13. novembra 2013 sa presúval cez strednú Európu 
rozpadávajúci sa frontálny systém, za ktorým sa od západu 
rozšírila tlaková výš, ktorej stred sa presúval cez strednú Európu 
na východ. Vytvoril sa rozsiahly pás vysokého tlaku vzduchu, 
ktorý siahal od Atlantického oceánu až po čiernomorskú oblasť. 

Dňa 17. novembra 2013 tlaková výš nad Atlantikom zoslabla 
a územie Slovenska naďalej ovplyvňovala tlaková výš nad 
východnou Európou. 

Dňa 20. novembra 2013 od západu postúpila do oblasti 
Slovenska brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá v ďalších dňoch 
ovplyvňovala počasie v strednej Európe. 

Dňa 24. novembra 2013 sa nad centrálnym Stredomorím 
opäť prehĺbila tlaková níž, ktorá sa začala presúvať smerom na 
severovýchod. 
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Dňa 25. novembra 2013 sa stred tlakovej niže premiestnil nad 
východnú Európu a po jej zadnej strane prenikol do strednej 
Európy od severu studený vzduch. V studenom vzduchu sa od 
západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý 
ovplyvňoval počasie v strednej Európe až do konca mesiaca 
novembra 2013. 
Klimatologický prehľad  

Mesiac november 2013 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotné nadnormálny až silne nadnormálny s teplotnými 
odchýlkami od +1,2 °C v Čadci do +3,2 °C v Košiciach na 
letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej +2,4 °C, najvyššia v Hurbanove a v Nitre +6,9 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v mesiaci november hodnotu od -2,7 °C na 
Chopku do -4,8 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh v Lieseku -15,6 °C dňa 28. novembra 2013.  

Najvyššie teplotné maximum v Bratislave na Kolibe 18,5 °C 
dňa 7. novembra 2013. Na Lomnickom štíte poklesla dňa                  
26. novembra 2013 minimálna teplota vzduchu na -18,4 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu s odchýlkami: Bratislava, 
letisko -1 %, Piešťany +4 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -
3 %, Sliač +2 %, Boľkovce -3 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso 
+4 %, Košice, letisko -3 %, Stropkov-Tisinec +1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšine územia 
Slovenska normálna s hodnotou od 7 % v Telgárte do 108 %  
v Bratislave na letisku normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h vo vysokých horských polohách aj vyššie boli pozorované 
25. novembra 2013. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a 
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nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac november 2013 bol na území Slovenska zrážkovo 
normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok sa pohybovali prevažne od menej ako 40 mm na 
severozápade Záhoria do viac ako 150 mm. V niektorých 
regiónoch vo východnej časti Slovenského Rudohoria, v 
Tatrách, v Nízkych Beskydách a vo Vihorlate.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
92 mm. Čo predstavuje 148 % normálu a prebytok zrážok                   
30 mm. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri 
2013 pohybovala od +5,0 °C v Liptovskom Hrádku a Podolínci 
do +8,9 °C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 5 cm 
bola -1,2 °C v Kráľovej pri Senci až +2,9 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +5,8 °C v Podolínci do +9,5 °C v Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 
- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave 

na Kolibe, Bratislave na letisku, Kuchyni - Nový Dvor. 
Kráľova pri Senci až 6 cm v Žihárci; 

- na strednom Slovensku 0 cm v Dudinciach až 10 cm 
v Telgárte; 

- na východnom Slovensku 0 cm v Kamenici nad Cirochou, 
Somotore až 10 cm v Plavči nad Popradom  a Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

V priebehu novembra 2013 sa lokálne ešte zberala kukurica 
na zrno, repa cukrová a kŕmna, v prvej dekáde pšenica ozimná 
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ešte vzchádzala na plochách, ktoré boli vysiate v tretej dekáde 
októbra. Ostatné už vzídené plochy vytvárali tretí list a začali 
odnožovať. 

V priebehu mesiaca november na ovocných a lesných dre-
vinách pokračoval opad lístia a na väčšine staníc sa v tomto 
mesiaci aj ukončil. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V druhej dekáde novembra sme ojedinelé pozorovali ešte 
odlet škorca lesklého. 

Dňa 25. novembra 2013, keď sme si pripomenuli ženské meno 
Katarína, sa na Slovensku zaznamenala zmena počasia, keď na 
jeho územie sa presunul studený, pôvodom arktický vzduch 
spojený so snežením a nepríjemným vetrom, ktorý na východnom 
Slovensku dosahoval okolo 80 km/h a spôsoboval problémy na 
komunikáciách, keď prevracal nákladné autá a strhal plech z 
niekoľkých rovných striech. 

V Trenčíne sa táto zmena počasia prejavila poletovaním 
snehových vločiek a citeľným chladným vetrom. Snehu bolo 
v meste poriedko 
a hneď sa topil. Na 
okolitých kopcoch 
Bielych Karpát 
a Strážovských vr-
chov sa sneh držal, čo 
potvrdzovali ich po-
cukrované vrcholce. 

Až na druhý deň 
26. novembra 2013 sa 
situácia zmenila, keď mesto Trenčín sa prebudilo do prvej 
tohoročnej snehovej periny a občanov idúcich do práce 
sprevádzali poletujúce snehové vločky. Ranná teplota o 7,00 h 
mala hodnotu +1,2  °C. 
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vlastné poznámky 
pomocná evidencia 976/1/2013 
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Synoptický prehľad v mesiaci december 2014 
 
Dňa 1. decembra 2013 prešiel Slovenskom na juhovýchod 

okraj oklúzneho frontu spojeného s tlakovou nížou nad Fín-
skom. Za ním rýchlo postupovala z Britských ostrovov cez 
strednú Európu nad Čierne more tlaková výš, ktorá postupne 
zoslabla. 

Dňa 5. decembra 2013 prichádzal k nám od severozápadu 
nevýrazný studený front a ďalší výrazný spojený s tlakovou 
nížou nad Pobaltím nasledoval v noci na 6. decembra 2013.  

Studené severozápadné prúdenie za ním zoslablo 8. decembra 
2013 v oblasti vysokého tlaku nad vnútrozemím. Stred tejto 
tlakovej výše sa neskôr udržiaval nad južnou a juhovýchodnou 
Európou a pomaly slabol.  

Dňa 14. decembra 2013 prešiel Slovenskom na východ okraj 
studeného frontu, ktorý nakrátko narušil inverzný ráz počasia na 
Slovensku.  

Od 16. decembra 2013 sa obnovila nad južnou Európou tla-
ková výš. Na jej zadnej strane prúdil vo vyšších hladinách 
ovzdušia nad pevninu teplý vzduch až do 23. decembra 2013 a 
opäť podmieňoval inverziu na území Slovenska.  

Dňa 24. decembra 2013 sa prehĺbila nad Britskými ostrovmi 
mimoriadne hlboká tlaková níž, na jej okraji zosilnelo na 
Slovesnku prúdenie, ktoré narušilo inverziu a mimoriadne teplo 
na Slovensku trvalo až do 29. decembra 2013. Vtedy prešiel od 
západu našim územím nevýrazný studený front. Za ním sa 
opäť rozšírila od západu do vnútrozemia tlaková výš. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac december 2013 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotné nadnormálny, na východe miestami normálny, s te-
plotnými odchýlkami od +1,2 °C v Milhostove do +2,5 °C v 
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Piešťanoch, Oravskej Lesnej. Vo vysokých horských polohách 
od +3,9 °C na Lomnickom štíte do +4,2 °C na Chopku. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -
2,2 °C, najvyššia v Bratislave na letisku +2,8 °C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu 
v decembri hodnoty od -5,9 °C na Lomnickom štíte do -3,4 °C 
na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 
polôh, namerali v Telgárte -13,0 °C dňa 19. decembra 2013, 
najvyššie maximum v Dolnom Hričove +13,9 °C dňa 28. de-
cembra 2013. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota 
vzduchu dňa 8. decembra 2013 na -21,8 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 
normálu: Bratislava 0 %, Piešťany -4 %, Hurbanovo -3 %, 
Oravská Lesná -3 %, Sliač -1 %, Telgárt -8 %, Štrbské Pleso                 
-12 %, Košice -2 %, Stropkov-Tisinec -9 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci december 2013 
prevažne nadnormálna, lokálne podnormálna, v intervale od                 
71 % Košice do 172 % Telgárt.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 100 
km/h boli pozorované v horských polohách aj vyššie v dňoch             
5. až 7. decembra. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 
nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-
krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2013 bol na území Slovenska väčšinou 
zrážkovo podnormálny iba na niektorých miestach, predo-
všetkým na severozápadnom, severnom a severovýchodnom 
Slovensku mohol byt' aj zrážkovo normálny, pripadne nadnor-
málny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-
važne od približne 2 mm na niektorých miestach 
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juhovýchodného Slovenska do viac ako 60 mm, hlavne na 
krajnom severozápade Slovenska a v Tatrách. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
20 mm, čo predstavuje 38 % normálu a deficit 33 mm. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad   

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

december 2013 pohybovala od -0,4 °C v Spišských Vlachoch 
do +4,3 °C v Moravskom Svätom Jáne.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola                 
od -2,4 °C v Liptovskom Hrádku do +2,3 °C v Mochovciach. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od +0,5 °C v Podolinci do +4,9 °C v Moravskom 
Svätom Jáne. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy  
- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Bratislave 

na Kolibe, Kráľovej pri Senci a Holíči a až 8 cm vo Veľ-
kých Ripňanoch,  

- na strednom Slovensku 0 cm v Dudinciach a až 10 cm v 
Liptovskom Hrádku,  

- na východnom Slovensku 1 cm v Moldave nad Bodvou a 
až 40 cm v Poprade. 

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín .  

V dôsledku teplého počasia v decembri 2013 bolo lokálne 
zaznamenané druhotné kvitnutie niektorých drevín a bylín. 
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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 
Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej budove 

už 94 rokov 
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne patrí medzi 

najstaršie slovenské gymnáziá. Vzniklo v roku 1919, no 
budovu, v ktorej stále sídli, postavili ešte za Rakúsko -
Uhorska v roku 1907. Podľa riaditeľa školy Mgr. Štefana 
Marcineka, na Slovensku je podobných šesť budov, no iba v 
Trenčíne ju využívajú na pôvodné účely, pre ktorý bola 
postavená. 

Budovu gymnázia dostavali v roku 1907 uhorské úrady pre 
vyššiu dievčenskú kráľovskú školu. Až v roku 1919 po zániku 
Rakúsko - Uhorska a vzniku prvej Československej republiky, 
vzniklo v tejto budove Československé státní Gymnázium 
Ľudovíta Štúra. Škola mala vo svojej histórii 12 názvov. 
Súčasný názov Gymnázium Ľudovíta Štúra sa mu vrátil v roku 
1990, keď predtým nieslo meno prvého sovietskeho kozmo-
nauta Jurija Gagarina.  

V pôvodnej secesnej budove dievčenskej školy bol okrem 
učební aj internát študentov, byty pre riaditeľa školy a 
riaditeľku internátu, izby pre dozorkyne a ošetrovateľky, dva 
byty pre služobníctvo, ale aj štyri klavírne triedy. Budovu 
poznačil zub času a vyžiadala si niekoľko modernizácii. 
Posledná sa uskutočnila v roku 2004, keď bolo zrekon-
štruované podkrovie, kde vznikli nové učebné priestory 
a hosťovské izby pre ubytovanie zahraničných lektorov. Výz-
namným bol aj rok 1992, keď bolo odovzdaných 16 nových 
učební v bloku B. 

Gymnázium Ľ. Štúra je dnes modernou školou, ktorá sa 
môže okrem úspešných absolventov pochváliť telocvičňou, 
športovou halou, jedálňou, ale napríklad aj astronomickou 
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pozorovateľňou. Školu tvoria osemročné gymnázium, 
päťročné bilingválne gymnázium a klasické štvorročné 
gymnázium zamerané na všeobecno-vzdelávacie predmety s 
posilnením prírodovedných predmetov. 

V súčasnosti gymnázium navštevuje 822 študentov, o 
ktorých vzdelanie sa v 32 triedach stará 66 pedagógov. 
Absolventmi trenčianskeho gymnázia sú významné osobnosti, 
z ktorých možno spomenúť napríklad spisovateľov Dominika 
Tatarku, Rudolfa Dobiáša a Vojtecha Zamarovského, športo-
vého reportéra Gaba Zelenaya, umeleckého fotografa Karola 
Kállaya, banskobystrického diecézneho biskupa Mons. 
Mariána Chovanca, televíznu moderátorku Alenu Heribanovú, 
hokejistov Miroslava Šatana, Zdena Cháru, Róberta Petro-
vického, Richarda Lintnera a mnoho bývalých i súčasných 
osobností zo všetkých oblastí života. 

www.sme.sk 14.01.2013  
pomocná evidencia 27/1/2013 
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História krasokorčuľovania v Trenčíne 

Začiatok organizovaného krasokorčuľovania sa datuje  od 
roku 1957, keď prvý tréner pán Rehák zorganizoval skupinu 
nadšencov v Trenčíne. Až do januára 1960, keď došlo k ot-
voreniu umelej ľadovej plochy v Trenčíne, bola táto skupina 
odkázaná na prírodný ľad. 

Neboli to však prvé krasokorčuliarske kroky v Trenčíne, 
tieto urobil niekedy v roku 1938 pán Gonda, rodák z Tren-
čianskych Teplíc, neskôr krasokorčuliarsky tréner v Koši-
ciach. 

Medzi prvú generáciu organizovaných krasokorčuliarov TJ 
Trenčín patrili: Trlová – Kaščák, Vlhová – Knop (tanečné 
páry), Láneková, Žitňanská, Václavová, Malotová, Schle-
singer, Uhrovič, Hrobár, Reháková – Kaul (tanečné páry), 
sestry Kičkové. V rámci Slovenska sa uplatnili predovšetkým 
Václavová (Urvayová) a Uhrovič, Žideková. Uhrovič neskôr 
pokračoval v činnosti aj počas štúdia na vysokej škole v tan-
coch za Slovan Bratislava. 

Nedostatkom oddielu bol malý počet aktívnych trénerov. 
Postupne si tieto kurzy urobili Schlesingerová, Václavová, 
Olexová a ďalší. I to malo za následok zlepšenie výkonnosti 
pretekárov už v tzv. „druhej generácie“. Títo reprezentovali 
oddiel až do uzatvorenia umelej ľadovej plochy v roku 1975 
z dôvodu rekonštrukcie plochy a výstavby krytého zimného 
štadióna. Išlo predovšetkým o pretekárky Zajacovú, Ďuriná-
kovú (Haberovú), Olexovú, Csibovú, Čachovú. Tieto už boli 
schopné výkonnostne konkurovať pretekárom z Bratislavy 
a Košíc a na pretekoch, predovšetkým krajských, obsadzovali 
už aj medailové umiestnenia. 

Tretia generácia krasokorčuliarov vzišla z náboru pri otvo-
rení krytého zimného štadióna v Trenčíne v roku 1980. 
V niektorých sezónach, teraz už za Kraso Trenčín, aktívne 
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pretekalo až 20 detí. Veľkú zásluhu na tomto mali predo-
všetkým jeho predseda pán Čacho a tréneri Schlesingerová 
a Schlesinger, neskôr pani Miklánková. Medzi túto generáciu 
patrili predovšetkým: 
-    Súrodenci Michaela a Marcel Pečeňanskí. 
-    Sestry Eva, Beáta a Zuzana Vrábkové. Eva aktívne pracuje 

v paraolympijskom hnutí a aktivitou jej a jej matky Hany sa 
Trenčín môže pochváliť dvojnásobnou olympijskou víťaz-
kou v krasokorčuľovaní mentálne postihnutých (Aljaška 
2000 a Nagano 2004) Katarínou Poláškovou. Medzi túto 
kategóriu patrí aj Marcela Jančová, ktorá sa na Aljaške 
a tiež v Nagane umiestnila na medailových miestach. 

-    Sestry Saabové a Janíkové, Vavruš (bol aj majster Zápa-
slovenského kraja v tanečných pároch), Majanová Havie-
rová, Miklánová, Bonová, Nahodil, Mjartanová, Tvarož-
ková, Urbanovská. 

-  Špecialitou Trenčína bolo, že takmer vždy pretekali za 
oddiel aj chlapci. 
Štvrtá generácia krasokorčuliarov sa začala formovať nie-

kedy od roku 1992. Prvými z tejto generácie boli Omelinová 
a Gáboríková, trénované treťou generáciou trénerov odcho-
vancov z Trenčína (súrodenci Pečeňanskí). V tomto období 
medzi pretekárov patrili: súrodenci Snežana, Jasmína a Denis 
Karačoví, Bežová, Bežo, Machálková. 

Predsedovia oddielu boli postupne Rehák, Malatová, 
Čacho, Vavruš, Mjartan, Tvarožek, Schlesinger, Sikorčinová, 
Urbanovská, Karačová, Šereš, Omelinová, Málko a v sú-
časnosti Baláž. 

Obdobie od roku 1998 patrilo medzi najúspešnejšie. Pred-
sedom bola p. Omelinová. Oddiel zažil najväčší vzostup 
a trénovanie na profesionálnej úrovni pod vedením Vladimíra 
Dvojnikova, ktorý v tom čase pôsobil aj v Bratislave. K pre-
tekárkam Omelinovej, Gáboríkovej sa  pridali aj ďalší prete-
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kári, ku ktorým sa radili aj Machálková, Hebr, Kopsová, Koší-
ková, Hvizdáková, Žabárová, Baxová, Šerešová, a neskôr aj 
Kanaet. 

Veľmi úspešnými rokmi pre trenčiansky oddiel boli aj roky 
2005-2010. V tomto období prišli Katarína Brosková, Broni-
slava Dobiašová, Sabri Hassouna, Vanessa Bečárová, Ema 
Horná, Sabina a Nikola Drábové, Lucia Babulíková, Iva 
Novacká a ďalšie. Dievčatá K. Brosková a B. Dobiašová 
vybojovali pre Trenčín 4-krát titul Majsterky Slovenska, 4-
krát druhé a 2-krát tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska 
a podobne aj v Slovenskom pohári. Medaily pre Trenčín 
získavali pod vedením trénera Vladimíra Dvojnikova a za 
pomoci trenčianskej odchovankyne Kataríny Gáboríkovej 
a neskôr aj Jany Omelinovej a to aj na medzinárodných 
súťažiach vo Viedni, Budapešti, Grazi a v Rige. V sezóne 
2008/2009 sa Trenčín umiestnil v Slovenskom pohári v súťaži 
oddielov na historickom treťom mieste a v sezóne 2009/2010 
získal trenčiansky oddiel v kategórii mladších žiačok vďake B. 
Dobiašovej, K. Broskovej a S. Drábovej všetky tri medaily aj 
na Majstrovstvách Slovenska aj v Slovenskom pohári. 
V súčasnosti dievčatá hosťujú v Piešťanoch, ale naďalej sú 
členkami trenčianskeho klubu. 

Z uvedených pretekárov sa trénerskej činnosti venujú Kata-
rína Gáboríková, ktorá na začiatku svojej trénerskej kariéry 
začala v Trenčíne a momentálne pôsobí v Bratislave. Ďalším 
trénerom bol Peter Hebr, ktorý vychovával malé talenty strie-
davo v Trenčíne a Púchove. A poslednou je Jana Omelinová, 
ktorá sa po skončení aktívnej pretekárskej činnosti pripojila 
k profesionálom a pôsobí vo svetovej ľadovej revue Holiday 
on Ice  a popri tom pomáha vychovávať nových korčuliarov 
v Trenčíne. Medzi jej najúspešnejšie pretekárky patrila Lucia 
Babulíková, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v kategórií 
mladšie nádeje na Majstrovstvách Slovenska. 
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Dúfame, že nová generácia detí sa rozrastie o mnohých 
ďalších nadšencov, aby sme mohli vychovávať ďalšie talenty 
pre tak krásny šport ako je tento. 

www.krasotrencin.sk 
pomocná evidencia 57/1/2013 
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PhDr. Miroslav Řádek: 
Politická mapa v meste Trenčín (1923 – 2010) 

Úvod 
Problematika teórie politických strán je od vzniku parla-

mentarizmu a súťaživého politického systému medzi politic-
kými stranami relevantnou súčasťou politických vied. Rýchlo 
sa dejúce politické udalosti, ktorých aktérmi sú politické stra-
ny prinášajú nové impulzy pre sústreďovanie a hodnotenie 
množstva analytických údajov. Viac ako 20 rokov kompe-
tentívnej straníckej politiky na Slovensku je relevantným 
priestorom pre hlbšiu analýzu fungovania politických strán. 
Predmetom analýzy politických strán na Slovensku je pre-
važne skúmanie ich hodnotového zázemia, funkčná a štruk-
turálna analýza, hodnotenie politických strán vo vzťahu 
k politickému systému atď. Politické strany však z hľadiska 
vlastnej štruktúry majú viacero úrovní – miestnu, regionálnu 
a celoštátnu (vertikálne členenie štruktúry politických strán).  
Štátoprávne usporiadanie Slovenskej republiky definuje pôso-
benie miestnej a regionálnej samosprávy ako aj jej kreovanie. 
Základnou územnosprávnou jednotkou Slovenskej republiky 
je obec na čele ktorej pôsobia volení predstavitelia, pričom títo 
môžu byť aj členmi, sympatizantmi politických strán. Politic-
ká mapa v meste Trenčín z rokov 1923 až 2010 skúma 
podporu a pôsobenie politických strán v rámci samosprávy 
Mesta Trenčín od zavedenia demokratického volebného práva 
na úrovni obcí od prvej Československej republiky až po sú-
časnosť. 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1923 – 1932 

Právnym rámcom pre organizáciu volieb do orgánov miestnej 
samosprávy v období prvej Československej republiky bol 
zákon zo dňa 31. januára 1919 č. 75 Sb. zák. a zákonov 
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doplňujúcich, ktorým sa vydal poriadok volenia v obciach 
republiky Československej. Zákon mal celkom jedenásť hláv 
a 77 paragrafov. Definoval: 
- aktívne 21 rokov a pasívne 26 rokov volebné právo;  
- počet členov zastupiteľstiev podľa počtu obyvateľov miest 

a obcí;  
- podmienky prípravy volieb;  
- vyhlasovanie výsledkov a opravné prostriedky volieb; 
- voľbu starostu, jeho zástupcov, obecnej rady a komisií 

zastupiteľstva  
- a obsahoval tiež trestné ustanovenia za jeho porušenie.  
Platili tieto zásadné ustanovenia: 

zákon obmedzoval členstvo v obecnej rade a komisiách 
zastupiteľstiev. Ich členmi súčasne nemohli byť manželia, 
rodičia a deti, svokrovci so zaťom a nevestou, súrodenci a ani 
manželia so súrodencom druhého manžela (švagrovci), ktorý 
v súčasnosti neplatí;  
- § 5 zakazoval voľbu kandidátov do zastupiteľstva, ktorí 

boli obecnými zamestnancami, taktiež verejní zamestnanci 
majúci kontrolnú právomoc nad samosprávami a tiež oso-
by, ktoré mali dlhy voči samospráve; 

- zásadným prvkom odlišujúcim vtedajší a súčasný právny 
rámec organizácie miestnych volieb spočíval vo volebnej 
povinnosti, z ktorej bolo možné vyňať len lekárov, osoby 
staršie viac ako 70 rokov a ďalšie osoby, ktoré sa voľby 
nemohli zúčastniť vzhľadom na zdravotný stav, alebo boli 
od miesta volieb vzdialené viac najmenej 25 km;  

- zákon zo dňa 31.01.1919 v § 8 definoval aj tzv. povinnosť 
prijatia voľby – „Každý volič jest povinen volbu za člena 
obecního zastupitelstva, obecní rady a komisí obecních 
přijmouti.“ Vyňaté z tejto zákonnej povinnosti boli ženy; 
osoby staršie viac ako 60 rokov; ďalej osoby, ktoré boli 
členmi zastupiteľstva alebo komisií dve posledné volebné 
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obdobia; osoby so zdravotným postihnutí;  ďalšie osoby, 
ktorým výkon uvedených funkcií zakazoval zákon a vojaci 
z povolania; 
Teória politiky v rámci volebných systémov rozlišuje tri 

základné spôsoby voľby – väčšinový, pomerný a zmiešaný. 
Spôsob voľby poslancov zastupiteľstiev nemožno úplne 
zaradiť medzi niektorý z teoretických modelov. Zákon o 
volení v obciach voľbu poslancov definoval v § 19 tak, že 
prebiehala buď pomerným alebo väčšinovým spôsobom. Po-
merný systém platil v obciach s viac ako 700 obyvateľmi, 
pričom na Slovensku to bolo až 1.000 obyvateľov. V obciach 
s menej ako 700 obyvateľmi – na Slovensku s 1.000 obyva-
teľmi platil systém relatívnej väčšiny. V obciach s väčšinovým 
spôsobom voľby zastupiteľov zákon umožňoval spôsob voľby 
na pomerný. Bolo k tomu ale minimálnych potrebných 10 % 
voličov, ktorí by do 8 dní po zverejnení voličských zoznamov 
o takúto zmenu požiadali na obecnom úrade. O konečnom 
rozhodnutí rozhodovala komisia tzv. dohliadaceho úradu. 

Obecné voľby v meste Trenčín 1923 

Mesto Trenčín, ktoré podľa sčítania ľudu z roku 1930 malo 
7.501 obyvateľov patrilo podľa volebného zákona k mestám, 
v ktorých sa volilo systémom pomerným. V obecných voľ-
bách v roku 1923 kandidovalo celkom 6 politických strán – 
Slovenská ľudová strana, Komunistická strana, Židovská 
strana, Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľ-
níckeho ľudu agrárnici, Československá sociálnodemokratická 
strana robotnícka a Remeselnícko-obchodnícka strana stredo-
stavovská. Hlasy viac ako 4.500 voličom si politické strany 
rozdelili nasledovne: 
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Z oboch obrázkov je vidieť dominancia Slovenskej ľudovej 
strany, ktorá získala tretinu všetkých voličských hlasov a tomu 
zodpovedalo aj jej 12 poslancov v 36 člennom miestnom 
poslaneckom zbore. Nasledovala ju Komunistická strana 
s ôsmimi poslancami. Treťou najsilnejšou stranou sa stala 
Židovská strana so 6 zastupiteľmi. 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1928 

Komunálne voľby v roku 1928 mali podstatne početnejšie 
politických strán, ktoré sa v Trenčíne uchádzali o dôveru vo-
ličov. Kandidovalo v nich 
až 12 politických strán. 
Pri pohľade na nižšie 
uvedený obrázok však 
môžeme konštatovať, že 
pomery politických  síl sa 
v mestskom zastupiteľ-
stve sa po piatich rokoch 
výrazne nezmenili. Naj-
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silnejšími stranami zostali ľudáci a komunisti. Na treťom 
a štvrtom mieste sa nachádzali dve židovské strany, ktoré na-
hradili pôvodnú Židovskú stranu. Spoločný počet hlasov 
Židovskej strany a Židovskej hospodárskej strany v roku 1928 
je ekvivalentný podpore Židovskej strany vo voľbách v roku 
1928. Stratu voličskej priazne zaznamenali agrárnici pred 
ktorých sa dostala Maďarská kresťansko-socialistická strana. 
Podobnú stratu hlasov zaznamenali aj sociálni demokrati 
a mierny pokles podpory zaznamenali aj remeselníci – Reme-
selnícko obchodnícka strana stredostavovská Oproti predchá-
dzajúcemu zastupiteľstvu (1923 – 1928), ktoré bolo okrem 
jedného klubu tvorené poslaneckými klubmi piatich politic-
kých strán minimálne so 4 poslancami, sa situácia značne 
zmenila a až 8 straníckych klubov malo maximálne troch 
zastupiteľov. Najsilnejšie politické strany si mierne pohoršili. 
Hlinkova slovenská ľudová strana získala desať poslancov 
Komunistická strana Československa mala sedem poslancov. 
Rozštiepením Židovskej strany došlo k rozdeleniu voličov 
medzi Židovskú stranu a Židovskú hospodársku stranu a po 
voľbách 1928 mala pôvodná Židovská strana štyroch a Ži-
dovská hospodárska strana troch poslancov. V dôsledku roz-
delenia Židovskej strany paradoxne došlo k zvýšeniu židov-
ských poslancov o jedného. Naopak o jedného poslanca prišli 
agrárnici a podobne remeselníci. O presnú polovicu si pohor-
šila Československá sociálno-demokratická strana robotnícka, 
ktorá v prvých komunálnych voľbách získala 4 poslancov, ale 
v roku 1928 stačil jej volebný výsledok len na 2 poslancov. 
Poslaneckými nováčikmi v obecnom zastupiteľstve Mesta 
Trenčín sa stali maďarskí kresťanskí socialisti a českoslo-
venskí ľudovci (Československá strana ľudová), ktorí na ko-
munálnej pôde Trenčína nepríjemne prijatou politickou kon-
kurenciou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Menej 
úspešnú volebnú premiéru mali Národná strana práce a Čes-
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Počet zastupiteľov podľa politických strán

HSĽS; 10

KSČ; 7

ŽS; 4

ŽHS; 3

Agrárnici; 3

MKSS; 2

ČSSDR; 2

ČSĽ; 2

Remeselníci; 1 NSP; 1 ČSNSS; 1

koslovenská národnosocialistická strana, ktoré získali len po 
jednom volebnom mandáte. Okrem zmienených politických 
strán kandidovala tiež Československá národná demokracia, 
ktorá ale získala len 92 hlasov, a preto nemala žiadneho 
zastupiteľa.  
 

 

 

Obecné voľby v Meste Trenčín 1932 

Ďalšie komunálne voľby sa konali v roku 1932, kedy kan-
didovalo až pätnásť politických strán. So zvýšeným množ-
stvom kandidujúcich politických strán súčasne môžeme vidieť 
aj zvýšený počet neúspešných politických subjektov – teda 
tých, ktoré nezískali žiadny volebný mandát. Spomedzi pät-
nástich politických strán malo po voľbách 1932 zastúpenie 
dvanástich strán a tri boli neúspešné. Poradie politických strán 
v mestskom zastupiteľstve Trenčína sa radikálne nezmenil. 
Okrem novokandidujúcich židovských politických strán - 
Strana židovských voličov a Židovská občianska strana, voľby 
v roku 1932 priniesli aj kandidatúru špecifických straníckych 
subjektov ako Nepolitické združenie občanov a športovcov 
a Nepolitická občianska strana pre Pravdu. V týchto voľbách 
tiež zaznamenávame kandidatúru prvej širokej koalície Česko-
slovenská národná demokracia, Národné združenie robotníkov 
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a Mladá generácia, avšak bez významnejšieho politického 
úspechu.  

Miestne voľby v roku 1932 sa od predchádzajúcich volieb 
líšili kandidovaním „nepolitických“ subjektov ako Nepolitické 
združenie občanov a športovcov a Nepolitická občianska 
strana pre Pravdu, atď. Bližšie informácie o strane športovcov 
sa podarilo získať z brožúry vydanej v roku 1945 pri príleži-
tosti 40. výročia osláv vzniku Trenčianskeho telocvičného 
spolku (TTS). Z príspevku predsedu plaveckého odboru TTS 
JUDr. J. Nemšovského sme sa dozvedeli presnejšie okolnosti 
vzniku a motívov vzniku Nepolitického združenia občanov a 
športovcov: „Niekoľkí nadšenci plaveckého športu a verní 
Trenčania, ktorým osud ich spoluobčanov bol a je srdcu veľmi 
blízky, rozhodli sa postaviť čo najrýchlejšie peknú, modernú 
plaváreň s čistou vodou, kde by mohli nájsť všetci občania 
osvieženie a ktorá by im uspokojila ich požiadavky všetkých 
športovcov. Aj keď podmienky pre stavbu boli v Trenčíne 
veľmi priaznivé, pre dosť značný finančný náklad ťažko bolo 
stavbu plavárne hneď previesť. Stavebníkom mohlo byť len 
mesto Trenčín. Mesto však malo mnoho iných starostí a fi-
nančných zaviazaností a niekoľkých mestských otcov bolo 
treba aj dlhšie presviedčať, preto aj keď zásadne bolo pre 
stavbu, predsa s uskutočnením tejto sa odkladalo. Bolo to roku 
1932, keď pri voľbách do mestského výboru a rady vystúpila 
nová strana, úplne nepolitická – zvaná „športoví“, – s kandi-
dátkou číslo 8 hlásila sa k životu s hlavným programom bolo 
postaviť novú plaváreň. A skutočne, dostali hneď 2 mandáty. 
Títo zástupcovia v kreslách mesta mali možnosť pri každej 
príležitosti propagovať a žiadať postavenie plavárne. Argu-
mentovalo sa záchranou životov pred Váhom, športovou čin-
nosťou a tým reklamou a pokrokom mesta, hygienou, preven-
tívnym liečením a ozdravovaním atď. Konečne po odhlasovaní 
stavby začalo sa s prípravnými prácami a keď všetky prekážky 
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a námietky boli prekonané, v rokoch 1936–1937 bola naša 
plaváreň odovzdaná verejnosti. U nás športovcov radosť 
z toho bola veľká.“  

Presný zoznam a počet získaných hlasov uvádzame nižšie: 
Kandidujúce politické strany v obecných voľbách 1932: 
 strana hlasy 
Hlinkova slovenská ľudová strana 1347 
Komunistická strana Československa 611 
Československá sociálnodemokratická strana robotnícka 496 
Strana židovských voličov 465 
Československá strana ľudová 451 
Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu 354 
Židovská občianska strana 225 
Nepolitické združenie občanov a športovcov 217 
Československá národno socialistická strana 215 
Československá národná demokracia, Národné združenie robotníkov a Mladá 
Generácia 146 
Československá remeselnícka obchodná strana stredostavovská 127 
Krajinská kresťanská socialistická strana 127 
Strana Otto Knöpfelmachera 89 
Všeobecný hospodársky spolok 77 
Nepolitická občianska strana pre Pravdu 42 

Na grafickom znázornení je z prvého pohľadu zrejmá 
dominancia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá si 
oproti voľbám z roku 1928 polepšila o viac ako o stovku 
hlasov. Ku Komunistickej strane Československa sa v týchto 

Voľby do obecného zastupiteľstva 1932 
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voľbách priblížila Československá sociálna demokracia, čo 
bol celoštátny trend. Tá na štvrté miesto odsunula Stranu 
židovských voličov. Hoci mohol Hlinkovej ľudovej strany 
potešiť výsledok komunálnych volieb, pri prevedení volič-
ských hlasov na zastupiteľské mandáty Hlinkovej ľudovej 
strany nezaznamenala úspech– počet jej poslancov zostal na 
čísle 10. 

V ďalšom rade zaujalo vyrovnanie počtu sociálno-
demokratických poslancov s poslancami komunistickými – 
oba kluby mali po 4 poslancoch.  

 

Relevantné politické strany v Meste Trenčín v období 
prvej Československej republiky 

Pri rekapitulácii všetkých obecných volieb v meste Trenčín 
môžeme vidieť päť základných politických strán, ktoré boli 
v komunálnom prostredí Trenčína etablované počas celého 
obdobia prvej Československej republiky. Boli nimi: 
- Hlinkova slovenská ľudová strana,  
- Komunistická strana Československa,  
- Československá sociálnodemokratická strana robotnícka,  
- židovské politické strany  
- a Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho 

ľudu. Hlinkova slovenská ľudová strana si počas viac ako 
15 rokoch udržala v rámci volebnej podpory dominanciu 
a jej podpora sa pohybovala okolo hranice tretiny všetkých 
voličských hlasov.  
Komunistická strana Československa na začiatku 20 rokov 

20. storočia bola druhou najsilnejšou politickou stranou, ale jej 
podpora kontinuálne klesala a takmer na polovicu z počtu 
hlasov z volieb 1923 pri voľbách 1932.  
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Počet zastupiteľov podľa politických strán

HSĽS; 10

KSČ; 4

ČSSDR; 4Židovskí voliči; 4

ČSĽ; 3

Agrárnici; 3

Žid. občian.; 2

Občan./šport.; 2

ČSNSS; 1
ČSND/NZD/MG; 1

Remesel. 1
KKSS; 1

Zaujímavým elementom boli židovské politické strany. Tu 
je situácia komplikovanejšia vzhľadom na okolnosť, že 
jednotná Židovská strana kandidovala len v roku 1923. Vo 
voľbách 1928 kandidovali dve židovské politické strany – 
Židovská strana a Židovská hospodárska strana. Do tretice vo 
voľbách 1932 kandidovali Židovská občianska strana a Strana 
židovských voličov. Jednotná židovská strana získala v roku 
1923 vyše 800 hlasov, po rozštiepení získali židovské strany 
v roku 1928 kvantitatívne porovnateľný počet hlasov, ktorý 
oproti voľbám v roku 1923 vyniesol židovským stranám 
o jeden poslanecký mandát naviac. Vo voľbách 1932 ale došlo 

k poklesu volebnej priazne a židovské politické strany získali 
hlasov menej.  

Na celoštátnej úrovni jedna z najvýznamnejších politických 
strán - Republikánska strana zemědelského a maloroľníckeho 
ľudu mala v komunálnych voľbách v Trenčíne relatívne slabú 
podporu a čo do voličskej priazne, patrila medzi menšie 
strany.  

Podobné hodnotenie patrí ďalšej celoštátne významnej 
strane Československej sociálnodemokratickej strane robot-
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níckej. Obe sú porovnateľné čo do počtu hlasov a vývoja 
volebnej podpory medzi rokmi 1923 – 1932.  

 
Do významných geopolitických zmien v roku 1939, roz-

padu Československej republiky a druhej svetovej vojny sa 
konali ešte jedny voľby do obecných zastupiteľstiev. Žiaľ, 
bádanie v štátnom archíve, odkiaľ sme čerpali výsledky 
predchádzajúcich volieb, a ani v dobovej žurnalistike, 
prinieslo negatívny výsledok, nakoľko výsledky posledných 
slobodných komunálnych volieb sa tu nenachádzali a iný 
prameň sa nepodarilo nájsť. 

 

Voľby do orgánov miestnej samosprávy Mesta Trenčín 
1990 – 2010 

Volebný zákon, počty poslancov a obvody 
Volebný systém do orgánov miestnej samosprávy sa od 

roku 1990 riadi zákonom Slovenskej národnej rady                           
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 
znení neskorších predpisov, ktorý ustanovil voľbu poslancov 
obecných zastupiteľstiev a starostov a primátorov väčšinovým 
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spôsobom. Počas jeho viac ako 20 ročnej platnosti prešiel 
viacerými zmenami, medziiným tiež menil počty poslancov 
obecných zastupiteľstiev podľa počtu obyvateľov miest a obcí 
a diali sa aj zmeny počtu volebných obvodov. V závislosti od 
spomínaného zákona sa v podmienkach mesta Trenčín počet 
miestnych poslancov a volebných obvodom medzi rokmi 1990 
až 2002 vyvíjal nasledujúcim spôsobom: 

volebné obdobie počet poslancov počet obvodov 
1990 – 1994 60 13 
1994 – 1998 40 13 
1998 – 2002 40 9 

2002 – súčasnosť 25 4 
 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1990 

November 1990 bol termínom prvých slobodných komu-
nálnych volieb po viac ako pol storočí. Politické strany s rôz-
nou históriou a hodnotovou výbavou sa opäť dostali do poli-
tickej súťaže aj na miestnej úrovni. Zápisnica z volieb do 
orgánov miestnej samosprávy Mesta Trenčín nám sympatie 
k politickým stranám naznačuje len pri kandidátoch na 
primátora Mesta. Kandidáti na miesta 60 poslancov v 13 
obvodoch v zápisnici z volieb nemajú uvedenú stranícku 
identifikáciu a ďalšie podklady sa v archívoch nezachovali. 
Podobne sa straníckosť nedá presne vyčítať ani zo žurna-
listických zdrojov, nakoľko volebná kampaň pred viac ako                      
20 rokmi nemala súčasnú podobu. Výsledky priamej voľby 
primátora (a môžeme to vidieť aj pri voľbe poslancov) 
naznačili, že voliči svoju dôveru k budúcim miestnym 
zastupiteľom vyjadrovali skôr na základe známosti ako ich 
straníckej orientácie. Víťazom prvých slobodných miestnych 
volieb sa stal nezávislý kandidát Štefan Rehák, ktorý do 
týchto volieb vykonával funkciu predsedu Miestneho 
národného výboru v Trenčíne. Kandidát Verejnosti proti 
násiliu Mgr. Michal Papaďák skončil na druhom mieste. Pri 
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ďalších troch kandidátoch je zaujímavosťou, že ich môžeme 
považovať za národne a kresťansky orientovaných kandidátov. 
Posledný kandidát Emil Kucharovič bol pravdepodobne 
kandidátom Strany slobody.  

 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1994 

Ďalšie komunálne voľby, ktoré sa konali v roku 1994, 
v rámci ktorých sa volilo už len 40 poslancov v 13 obvodoch a 
kandidovalo 8 kandidátov na primátora. Primátorskí kandidáti 
mali spoločne širšiu stranícku podporu, ale prihlásili sa aj 
ďalší nezávislí kandidáti. Práve jeden z nezávislých kandi-
dátov v predchádzajúcom volebnom období poslanec mest-
ského zastupiteľstva) sa stal víťazom primátorských volieb. 
Bol ním Ing. Jozef Žiška s viac ako 5 000 hlasmi. Druhý 
v poradí kandidát pravicových strán Demokratickej únie 
a Kresťansko-demokratického hnutia Karol Dobiáš získal len 
polovicu hlasov oproti víťaznému kandidátovi. S miernym 
odstupom sa na treťom mieste umiestnil kandidát Hnutia za 
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Počet zastupiteľov politických strán

SDĽ; 3

SNS; 3

KDH; 7

SPŽSR; 2

DÚ; 5

DS; 5
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NEKA; 1
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Anton (NEKA)

Moško
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 1994

demokratické Slovensko Ing. Ivan Kobelár. Štvrté miesto 
obsadil kandidát Strany demokratickej ľavice JUDr. Miroslav 
Laššo a kandidátka Slovenskej národnej strany Božena 
Kováčiková skončila až na 6. mieste.  

Inak dopa-
dla voľba pos-
lancov mest-
ského zastupi-
teľstva, do 
ktorého bolo 
zvolených naj-
viac kandidá-
tov Hnutia za 

demokratické 
Slovensko - 

14. Druhú najväčšiu podporu získalo Kresťansko-demokra-
tické hnutie – 7 poslancov. Demokratická strana a Demo-
kratická únia mali 
rovnako po 5 pos-
lancov. Po 3 pos-
lancov získali Stra-
na demokratickej 
ľavice a Sloven-
ská národná strana. 
Zastupiteľstvo ešte 
dopĺňali dvaja 
poslanci za Stranu 
podnikateľov a živnostníkov Slovenskej republiky a jeden 
nezávislý poslanec. 

Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 1998 

Podobná situácia sa zopakovala aj v komunálnych voľbách 
v roku 1998. Primátorom sa stal opäť Ing. Jozef Žiška, ktorý 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 1998

ale v týchto voľbách kandidoval ako kandidát Strany 
občianskeho porozumenia. Oproti voľbám v roku 1994 si 
polepšil o rovných 999 hlasov. Hnutiu za demokratické 
Slovensko sa nepodarilo zvoliť svojho kandidáta za primátora 
Mesta napriek tomu, že Hnutie za demokratické Slovensko na 
komunálnej úrovni posilnilo. Pri voľbe primátora kandidát 
Hnutia za demokratické Slovensko Ing. Miloš Mažár získal 
o vyše 1.000 hlasov viac ako kandidát Hnutia za demokratické 
Slovensko v roku 1994.  

Hnutie za demokratické Slovensko potešil fakt, že svoj 
poslanecký klub rozšírilo o 8 poslancov, takže poslanecký 
klub Hnutia za demokratické Slovensko tvoril polovicu 

zastupiteľstva. Druhým najpočetnejším poslaneckým klubom 
sa stal pravicový klub Kresťansko-demokratického hnutia 
a Demokratickej strany s 8 poslancami. O dvoch menej sa 
podarilo presadiť Strane demokratickej ľavice. Slovenská 
národná strany pokračovala vo svojej samostatnej ére, 
nevstupovala do žiadnych predvolených koalícií a získala len 
3 poslancov. Rovnaký výsledok sa podaril aj širšej pred-
volebnej koalícií strán Strane občianskeho porozumenia, 
Demokratickej únie a slovenským sociálnym demokratom.  
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Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2002 

Výsledky volieb v roku 2002 priniesli do miestnej 
samosprávy v Trenčíne výraznú zmenu – na mieste primátora 
ako aj v zastupiteľstve. Dvojnásobný primátor Mesta Trenčín 
Ing. Jozef Žiška opäť kandidoval s podporou Strany občian-
skeho porozumenia, jeho voličská podpora z roku 1998 sa 
zmenšila o viac ako polovicu. V rovnakom čase zjednotená 
pravica podporila nezávislého kandidáta z roku 1998 Ing. 
Juraja Lišku z Kresťansko-demokratického hnutia a podarilo 

sa mu získať dôveru takmer 5 000 voličov. Treba doplniť, že 
podobný pokus pravice v Trenčíne nedopadol dobre v miest-
nych voľbách v roku 1994, kedy jej kandidát získal takmer len 
3.000 hlasov. Tento výsledok bol možný aj vďaka pravicovým 
kandidátom do miestneho zastupiteľstva, ktorí hoci z viace-
rých politických strán, spoločne a jednotne podporovali svojho 
primátorského kandidáta. Naopak – to sa nepodarilo Hnutiu za 
demokratické Slovensko, ktoré pred voľbami opustil jej 
primátorský kandidát z roku 1998 Ing. Miloš Mažár. Podal 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 2004

svoju kandidatúru ako nezávislý kandidát a oslabil tak Hnutie 
za demokratické Slovensko. Získal viac ako 1.100 hlasov, 
pričom kandidát Hnutia za demokratické Slovensko skončil až 
na treťom mieste s viac ako 2.300 hlasmi.  

Jednota štyroch pravicových strán sa výrazne prejavila aj 
v mestskom zastupiteľstve, ktoré malo od tohto volebného 
obdobia len 25 poslancov v štyroch obvodoch. Pravica obsa-
dila celkom 22 miest. Hnutie za demokratické Slovensko malo 
len 2 poslancov a v celom zastupiteľstve bol len jeden nezá-
vislý poslanec. 

Doplňujúce voľby primátora Mesta Trenčín 2004 

Pravica svoj výrazný politický úspech potvrdila aj v do-
plňujúcich voľbách primátora na začiatku roka 2004, napriek 
tomu, že sa v týchto voľbách z pravicového bloku vyčlenilo 
Kresťansko-demokratické hnutie. Paradoxom volieb bolo, že 
v týchto doplňujúcich voľbách kandidovalo doteraz najviac 
kandidátov zo 
všetkých volieb 
– stalo sa tak 
najmä vďaka 
viacerým nezá-
vislým kandidá-
tom. Najväčším 
súperom pravi-
cového kandidá-
ta na primátora 
Ing. Branislava Cellera z Demokratická strany sa stal bývalý 
primátor Mesta Trenčín Ing. Jozef Žiška, ktorý v doplňujúcich 
voľbách kandidoval opäť ako nezávislý kandidát a v roku 
2004 sa mu podarilo získať o 200 hlasov viac ako v roku 
2002. 
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Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2006 

Riadne komunálne voľby v roku 2006 priniesli pre úra-
dujúceho primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, 
Slovenská demokratická únia – Demokratická strana najlepší 
výsledok v rámci všetkých volieb v ktorých na tento post 
kandidoval. Tento úspech bol možný aj vďaka návratu 

Kresťansko-demokratického hnutia do pravicového tábora. 
Proti kandidátovi pravice sa postavil národno-sociálny kandi-
dát doc. Ing. Oto Barborák, CSc., za Smer – Sociálna 
demokracia a Strana demokratickej ľavice kandidoval aj 
v roku 2002, ktorý zaostal len o 400 hlasov. Tretí v poradí 
nezávislý kandidát Ing. Jozef Žiška vo svojej piatej kandi-
datúre získal viac ako 2 500 hlasov, čo bol porovnateľný 
výsledok s rokmi 2002 a 2004. 

Hoci koalícia pravicových strán dokázala s tesným násko-
kom zvoliť svojho kandidáta za primátora mesta, výsledok 
volieb poslancov mestského zastupiteľstva pre pravicu úspech 
neznamenal. Do 25 členného zastupiteľstva prešlo len 9 pra-
vicových poslancov. Pravica vo voľbách 2006 čelila relatívne 
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 Voľby primátora Mesta Trenčín 2010

súdržnému táboru sociálnych a národných strán pod vedením 
najsilnejšej strany Smer – Sociálna demokracia. Okrem týchto 
dvoch širokých straníckych blokov sa do zastupiteľstva dostali 
už len 3 nezávislí poslanci.  

 
 
Voľby do orgánov samosprávy Mesta Trenčín 2010 

Posledné voľby do orgánov miestnej samosprávy v roku 
2010 priniesli po 20 rokoch súťaživej politiky na miestnej 
úrovni v Trenčíne viacero zmien, ktoré ale boli spôsobené 
overenými faktormi z predchádzajúceho obdobia:  

1. známosť kandidátov a ich hodnotenie verejnou mienkou, 
2. nejednota názorovo príbuzných strán a  
3. špecifická miestna okolnosť ľavicových strán – nes-

chopnosť presadiť svojho kandidáta na primátora Mesta 
Trenčín, čo je takmer rovnaká situácia ako v roku 1998, kedy 

Hnutie za demokratické Slovensko ako najsilnejšia politická 
strana nedokázala uspieť proti kandidátovi Strane občianskeho 
porozumenia  Ing. Jozefovi  Žiškovi.  
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Počet zastupiteľov politických strán

Paliho kapurková; 1
KDH; 1

ĽS-HZDS; 1

SNS; 1

SDKÚ-DS, 
MOST-HÍD; 

2

NEKA; 5

SMER-SD; 
13

SaS; 1

Víťazom volieb sa stal nezávislý kandidát Mgr. Richard 
Rybníček s podporou Smer – Sociálna demokracia a Strana 
Slobody a Solidarita, ktorého podpora vychádzala z jeho 
celoštátnej poznateľnosti ako riaditeľa verejnoprávnej televí-
zie. Získal rekordných 14.607 hlasov.  

Do tohto okamihu mal najlepší volebný výsledok Štefan 
Rehák v roku 1990, kedy tento kandidát získal viac ako 7.000 
hlasov, čo však predstavuje len polovicu hlasov Mgr. Richarda 
Rybníčka v roku 2010. Pravica doplatila opäť na nejednotnosť, 
nakoľko do volieb samostatne postavila dvoch kandidátov, 
ako v doplňujúcich voľbách v roku 2004. Paradoxom volieb 
bolo, že najsilnejšia politická strana Smer – Sociálna demo-
kracia, ktorá v zastupiteľstve získala tesnú nadpolovičnú väč-
šinu poslancov, nepresadila svojho straníckeho kandidáta, jeho 
kandidatúru stiahla a vyjadrila svoju podporu nezávislému 
kandidátovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi.  

V súčasnom zastupiteľstve bola najpočetnejším poslanec-

kým klubom Strana Smer – Sociálna demokracia s 13 pos-
lancami. Strana Smer – Sociálna demokracia získala tesnú 
nadpolovičnú väčšinu (podobne ako Hnutie za demokratické 
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Slovensko v rokoch 1998 – 2002). Pravica bola vo voľbách 
takmer „vymazaná“ z politickej mapy, keď Slovenská demo-
kratická únia - Demokratická strana získala dvoch poslancov, 
Kresťansko-demokratické hnutie s liberálmi z Strany Sloboda 
a Solidarita (medzi rokmi 2002 – 2006 to bola strana ANO) 
získali po jednom poslancovi – celkom teda štyroch 
poslancov. Novinkou bolo 5 nezávislých poslancov, čo je 
najvyšší počet nezávisle zvolených poslancov za celé obdobie 
fungovania miestnej samosprávy. 

Neúspechy najvýznamnejších politických strán pri voľbách 
primátora Mesta Trenčín grafické znázornenie a tabuľka. 

rok strany 
HZDS SDĽ SMER-SD SNS KDH SDKÚ-DS 

1990       3721 3013   
1994 2629 1709   769 2918   
1998 3772     625     
2002 2347 1301   4993 
2004   2068     2475 3208 
2006 5481 5890 
2010         2491 2328 
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Mgr. Martin Karlík: Vladimír Chovan patril k 
osobnostiam Trenčína 

Koncom januára 2013 si členovia Sokola pripomenuli 
nedožité okrúhle narodeniny bývalého náčelníka Sokola, 
účastníka protifašistického odboja, povojnového tajomníka 
Revolučného národného výboru v Trenčíne, zanieteného 
filatelistu, numizmatika, ale aj všestranného športovca. 

Vladimír Chovan sa narodil 31. januára 1913 v Ružom-
berku v rodine obuvníckeho majstra. Jeho mamička Mária 
pochádzala z Podlužian, narodila sa v roku 1888 v mnoho-
početnej rodine evanjelického farára Júliusa Bučeka. 

„Doma som bol odmalička vychovávaný v národnom du-
chu,“ spomínal si pred 
svojou osemdesiatkou 
Vladimír  Chovan. Keď 
mal dva roky, Maďari 
mu popravili otca, 
údajného pansláva, 
preto, že sa vzoprel bo-
jovať za záujmy Ra-
kúsko - Uhorska. Zos-

tali po ňom dve polosiroty. Pre jeho život bol rozhodujúci rok 
1925. Vtedy sa presťahovala rodina z Ružomberka do 
Trenčína, kde Chovanova mamička, viedla kníhkupectvo. 
S predajom kníh mala skúsenosti, lebo predtým pracovala ako 
vedúca obchodu s náboženskou literatúrou Tranoscia v Lip-
tovskom Mikuláši. Láska ku knihám určila jeho profesionálne 
smerovanie, keď sa u nej vyučil a s láskou ku knihám jej 
výdatne pomáhal. 

Ich predajňa bola umiestnená v rožnej časti objektu medzi 
Vajanského ulicou a dnešnou Ulicou 1. mája, ktorý bol vlast-
níctvom evanjelickej fary a susedila s Gymnáziom Ľudovíta 
Štúra a Základnou školou na Ulici 1. mája a oproti evan-
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jelickým kostolom. Tento objekt bol v roku 1978 asanovaný, 
keď tento priestor bol uvoľnený pre novú cestnú komunikáciu 
smerom na cestný most. Hoci tento obchod nemal v sorti-
mente tovaru kancelárske potreby, predsa obchod   prospe-
roval. V tom období chodili do gymnázia známe literárne 
osobnosti ako Karol Rosenbaum, Dominik Tatarka, Alfonz 
Bednár. Keď sa chceli trochu uliať z vyučovania, alebo si 
tajne pofajčiť, prichádzali do tohto obchodíka. 

„A ja som to častokrát využil, lebo som im požičiaval nové 
knižky, aby si ich prečítali a napísali mi ich krátky obsah. 
Takto som mal prehľad o každej novej knihe a zákazníkov 
som mohol presne informovať o ich obsahu. Náš obchod bol 
obľúbený široko-ďaleko a pretože sme mali dobré meno, 
dostali sme vždy knižky aj na úver. Okrem známej literatúry 
sme vydávali i vlastné telovýchovné príručky, vychovávali 
sme ľudí k zdravovede a najbežnejším športom,“ spomínal 
Vladimír Chovan. 

Obchod vdovy Chovanovej bol aj miestom, kde sa počas 
druhej svetovej vojny stretávali neskorší významní odbojári 
ako učiteľ Milan Polák, Ján Golian a viacerí bratia Sokoli. 
Prvýkrát po vzniku Slovenskej republiky sa mladí trenčianski 
antifašisti stretli u Jána Kuldu v novembri 1939. Okrem 
Milana Poláka to boli Štefan Babiak, Vincent Bohuš, Miroslav 
Sázel, Július Chovan. Mladý Vlado Chovan bol v tomto 
období veľmi aktívny, keď zabezpečoval prechody českých 
vlastencov, najmä dôstojníkov z Čiech a Moravy na 
Slovensko, zariaďoval pre nich krátke ubytovanie, falošné 
doklady, vyrábal a rozmnožoval plagáty, staral sa o financie. 

Ku koncu 2. svetovej vojny sa Vladimír Chovan zúčastnil s 
vysokoškolským strážnym oddielom oslobodzovacích bojov 
Slovenska, bol priamym účastníkom Slovenského národného 
povstania. 
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„Od roku 1949 do roku 1952 sme mali Matičné kníh-
kupectvo, obchod sme presťahovali do centra mesta na Mie-
rove námestie, kde predávali sme hlavne matičné knihy. Naj-
žiadanejšie boli slovenské básne, romány od Martina Kuku-
čína, knihy o Štefánikovi, ale aj Hovory s T. G. Masarykom. 
Zažil som na vlastnej koži dobu normalizácie, keď sa zaka-
zovalo predávať knihy významných spisovateľov," spomínal 
Vladimír Chovan. Za svojho činorodého života zakúsil veľa 
zlého, ale i dobrého. Byť svedomitým a poctivým ho naučila 
jeho mamička, ktorá zomrela v roku 1964 ako 76-ročná. 

Preukazoval to dlhoročnou prácou v kníhkupectve, ktoré sa 
stalo na dlhé roky spoločenskou oázou nielen Trenčanov, ale i 
intelektuálov z radov básnikov, spisovateľov, výtvarníkov zo 
širokého okolia. 

Vladimír Chovan so svojou manželkou starostlivo vyberali 
spolupracovníkov, ktorí boli zárukou dobrého prosperovania 
obchodu. Takými boli Gabriela Plachetková, Oľga Preis-
lerová, Júlia Malychová, Judita Jarábková a jeho nástupca 
Dušan Kožehuba, to neboli obyčajní predavači, lebo čo člo-
vek, tak to pojem. V ťažkých chvíľach pomocnú ruku podal 
nejednému z nich.  

Priestranný dom Chovanovcov na Moyzesovej ulici číslo 
tri bol vždy otvorený Sokolom, skautom, kamarátom vodá-
kom, turistom, matičiarom, historikom, numizmatikom či fila-
telistom. Vo svojej útulnej pracovni vystavoval svoje vzácne 
zbierky známok a exponátmi, ktorými obosielal desiatky 
výstav nielen na Slovensku, v Čechách, ale i v Havane, v Ber-
líne, Moskve, v Poľsku. 

Bohaté životné skúsenosti využil pri znovuobnovení čin-
nosti trenčianskeho Sokola po nežnej revolúcii v roku 1989. 
Pri príležitosti 80-teho výročia vzniku Telocvičnej jednoty 
Sokol v Trenčíne vydal vlastným nákladom brožúru o jeho 
histórii a Trenčianske múzeum pripravilo v roku 1999 ob-
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siahlu výstavu Sokol v Trenčíne prevažne z jeho osobného 
materiálu. Na vernisáži sa s dojatím vyznal: 

„Na túto chvíľu som sa dlhé roky tešil, to je moje dieťa! 
Azda už môžem teraz i umrieť, lebo sen sa mi stal  
skutočnosťou!“. Jeho slová sa naplnili na jeseň v tom istom 
roku. Vladimír Chovan sa do konca života držal sokolských 
hesiel: „V zdravom tele, zdravý duch.“ 

Veď bol nielen vodák, lyžiar, ale i náruživý turista, podob-
ne ako jeho nezabudnuteľný kamarát PhMr. Ján Halaša, s 
ktorým prešiel nejeden malebný kút prekrásneho Slovenska. 
Spolu so svojimi priateľmi a ich rodinami sa pravidelne stre-
távali aj v lone krásnej prírody v Drietomskej doline, na Hol-
bovej. Aj vo vysokom veku bol výborným, výrečným spo-
ločníkom, všetok nadhľad a optimizmus, ktorý dnes tak veľmi 
ľuďom chýba, preniesol  spolu s milovanou  manželkou na 
svoje drahé dcéry a synov a tí zase na svoje deti. 

www.sme.sk 16.02.2013  
pomocná evidencia 71/1/2013 
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Mágia a veštenie 
Mágia, veštenie a nadprirodzené javy sa objavili v naj-

starších kultúrach. Hlavne v období stredoveku sa väčšina 
nevysvetliteľných úkazov pripisovala bosorkám, často aj 
neprávom. Bolo to tak jednoduchšie a pohodlnejšie. Masové 
šialenstvo krutosti a bezcitnosti vypuklo ku koncu 15. 
storočia, keď vieru v čarodejnice oficiálne potvrdil pápež 
Inocent 8. v roku 1484 bulou „Summis desiderantes“, ktorou 
bolo schválenie stíhanie čarodejníctva inkvizíciou. Obsaho-
vala text zlopovestného „Kladiva na čarodejnice“, teda knihy, 
ktorá vyšla v krajinách Európy od čias svojho zrodu v roku 
1487 po rok 1669 v 29 vydaniach! 

Podstatou obludnej viery v čarodejníctvo boli všeobecne 
rozšírené povery, že čarodejnice majú moc ovládať prírodné 
javy a „porobiť“ ľuďom alebo dobytku. Napríklad majú moc 
zblížiť či rozdeliť milencov a manželov, môžu počarovať 
kravám a ovciam, krupobitím zničiť úrodu obilia, viniča, 
ovocia a podobne. Bosorka sa musela zriecť Boha a zaviazať 
sa diablovi prísahou, za čo ju on poznačil na skrytom mieste 
tela svojím znakom. „Stigma diabolicum“ („Diabolská 
značka“), však mohla byť i obyčajným materským zna-
mienkom. „Beda tej žene, ktorej tvár bola takýmto zna-
mienkom ozdobená,“ napísal trenčiansky historik a spisovateľ 
páter Jozef Branecký. 

V zápiskoch jezuitov, z ktorých čerpal spisovateľ pater 
Jozef Branecký pre svoju literárnu tvorbu, nachádzal často 
zmienky o bosorkách, ktoré boli za hradbami mesta Trenčín 
upálené. V Trenčíne sa podľa tradície vraj bosorky nes-
tretávali na Brezine, ale medzi mostami, pri brehu Váhu. 
Hovorilo sa ,že večer sa každá bosorka potrela masťou z 
detského sadla, zvieracej a rastlinnej šťavy, vyšvihla sa na 
rúčku metly, ohrebla, vidly a odletela k Váhu, kde ich čakal 
satan, spolovice človek, spolovice cap, ktorý mal dlhý kravský 
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chvost, konské nohy, na hlave rohy. Bosorky ho vítali ako 
svojho pána, bozkávali mu pravú ruku, sľúbiac, že v bu-
dúcnosti budú páchať ešte viac zla. Potom sa tancovalo až do 
polnoci v kruhu. 

Prvé správy o stíhaní čarodejníc v Trenčíne pochádzajú z 
druhej polovice 17. storočia, práve zásluhou zápiskov jezui-
tov, z ktorých sa z nich dozvedáme o upálení niekoľkých 
čarodejníc v roku 1665. Jedna z nich sa priznala, že sa 
zúčastnila na nočnom zhromaždení bosoriek pri Váhu medzi 
mostami a tam získala i svoju moc. Udala i päť ďalších žien z 
Trenčína, ktoré spolu s ňou odsúdili, iba jedinú, ktorá vydržala 
neľudské muky a popierala obvinenia, oslobodili. 

Upálenie bosoriek zaživa, tohto hrozného divadla, sa vždy 
v Trenčíne zúčastnili stovky zvedavých obyvateľov. Poprava 
sa konala za Dolnou bránou, hneď za múrmi mesta, ale, ako 
píše páter Jozef Branecký i tu boli výnimky, keď bosorky, 
ktoré boli urodzeného pôvodu, popravili na nádvorí hradu. 

K rozšíreniu čarodejníckych povier medzi ľudom prispeli 
najmä vojensko - politické udalosti a hospodársky výpadok 
Uhorska na začiatku 18. storočia. Medzi prvé prejavy 
vystupňovaného prenasledovania možno zaradiť udalosť z 
roku 1704, ktorá svedčí o tom, že ani mŕtva bosorka nesmela 
ujsť spravodlivosti. Na základe udania veliteľ Trenčianskeho 
hradu plukovník Edmund Hurly dal za vojenskej asistencie 
exhumovať telo istej vdovy Lipskej, ktorá bola už 5 mesiacov 
pochovaná, lebo nebohá vraj pobosorovala vojakom z hradnej 
posádky. Preto mestský kat musel verejne sťať mŕtvole hlavu 
a telo spáliť. Pri tejto príležitosti vyšetrovali i niekoľkých 
mešťanov, ktorí sa s nebohou stýkali. Zo začiatku 18. storočia, 
v rozpätí rokov 1716-1747, poznáme až 16 „bosoráckych“ 
procesov z Trenčína, v ktorých obvinili nevinné dievčatá a 
ženy. Niektoré ženy obvinené z bosoráctva aj oslobodili. Spo-
mína sa, že v roku 1740 sa mala istá Anna Lacovanová zo 
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Záriečia pri Kostolnej spojiť so zlým duchom a zapríčiniť 
smrť istého roľníka. Svedecké výpovede sa však veľmi 
rozchádzali, tak menovanú dlhší čas väznili na Trenčianskom 
hrade, kde ju aj mučili a neskôr prepustili. 

Súd ustúpil aj od potrestania Doroty Mašickej z osady Belá 
pri Trenčíne, o ktorej sa hovorilo, že s pomocou diabla liečila 
ľudí. Dokázalo sa však, že vlastne nikomu neuškodila, práve 
naopak, viacerým pomohla. Z bosoráctva neobviňovali iba 
meštianky a chudobné dievčatá, ale veľakrát sa do podozrenia 
dostali aj šľachtičné. Historické pramene spomínajú, že v roku 
1747 vypočúvali svedkov v Beckove, lebo sa povrávalo, že aj 
grófka Zuzana Eszterházyová má styky s diablom. Svedkovia 
jej však nepriťažili, preto ju súd oslobodil. Majetnejšie sa  
mohli tiež z väzenia dostať na kauciu, ktorú za ne zložili 
príbuzní a za dobré správanie sa zaručili svojím majetkom. 

Trenčín mal svoju väznicu v budove na prízemí starej 
radnice, ktorá bola spojená so strážnicou, kde mávali službu 
mestskí hajdúsi. V žalári pri Hornej bráne a na Trenčianskom 
hrade väznili mužov i ženy, ktorí spáchali trestné činy na 
území stolice a podliehali príslušnosti stoličného súdu alebo 
zemepanskej vrchnosti Ilešháziovcov. Podľa archívnych 
prameňov bolo prechodné väzenie aj v dome kata pod hradom.  

Hrozná smrť upálením zaživa skosila životy mnohých ne-
vinných žien. Keď sa nechceli priznať k hriechu, tak ich 
mučili. Horiacimi fakľami pálili obnažené telo alebo naťa-
hovali na škripec, až im žily a kosti praskali, na ruky i nohy 
dávali železné okovy, vyťahovali za zápästia na lane, mučili 
horúcou vodou. Často v hrozných bolestiach sa priznali i k 
tomu, čo nikdy neurobili. Uhorské právo od 12. storočia 
rozdeľovalo bosorky do dvoch skupín: 
- na takzvané nočné bosorky - strigy, ktoré údajne žili v 

intímnom pomere s čertom;  
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- a na obyčajné bosorky, ktorým sa pripisovalo travičstvo 
alebo veštenie.  
Súdy, ktoré vykonal mestský magistrát, boli veľmi prísne, 

lebo stačil údaj jedného zlomyseľného človeka, aby menovanú 
odsúdili na strašnú smrť ohňom. 

Koniec tomuto nezmyselnému  mučeniu,  ako prostriedku 
na vynútenie priznania bolo zrušené až v období osvietenstva. 
Osvietenská cisárovná Mária Terézia si uvedomila, že pri 
bosoráckych procesoch zohrala nemalú úlohu zaostalosť, 
náboženská hystéria či pomstychtivosť a zlomyseľnosť 
svedkov. V roku 1756 dala pokyn na revíziu bosoráckych 
procesov. Vrchnosti síce mohli v procesoch pokračovať, avšak 
rozsudky smrti museli preložiť miestodržiteľskej rade, ktorá 
ich postúpila panovníčke na konečné rozhodnutie. Viacerým 
stoliciam, medzi nimi aj Trenčianskej, sa takýto zásah do ich 
súdnej kompetencie nepozdával. Napokon zakázala všetkým 
súdnym vrchnostiam, aby bosorácke procesy vôbec uskutoč-
ňovali a súčasne zakázala aj mučenie osôb podozrivých z 
bosoráctva. V patente vyriekla Mária Terézia pamätné slová: 
„Kráľovstvo čarodejníc je tam, kde je nevedomosť kráľom“.   

Po stáročia trvajúce prenasledovanie bosoriek zaniklo na 
našom území až koncom 18. storočia najmä zásluhou „trestné-
ho kódexu“ z roku 1787, ktoré už čarodejníctvo nepokladalo 
za hrdelný čin. 

Bosorácke procesy boli justičné vraždy. Aj právne odô-
vodnenie bosoráckych rozsudkov bolo mylné. Muselo uplynúť 
niekoľko storočí, aby si ľudia uvedomili, že páchali neospra-
vedlniteľné príkoria na mnohých nešťastniciach. Niektoré boli 
síce presvedčené o svojej nadprirodzenej moci a strach, ktorý 
v ľuďoch vzbudzovali, ich v tejto viere utvrdzoval. 

Bosorkami boli obyčajne ženy, ktoré vedeli čítať, boli 
dôvtipnejšie a prefíkanejšie, vyznali sa v ľuďoch i v bylin-
kách. Dnes už zostane na nich pamiatka iba vo forme povier, 
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povestí, zelinkárstva a receptov, ktoré sa dedia z generácie na 
generáciu.  

(Pramene: Viera Zemene: Proti čarodejnícke procesy z 
okolia Trenčína, Jozef Branecký: Zo starého Trenčína, 
Jozef Holák: Beda odsúdeným.)  
www.sme.sk 17.03.2013  
pomocná evidencia 121/1/2013 
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Mgr. Martin Pavlík: Dokončenie železnice pomohlo 
Trenčínu v rozvoji priemyslu 

Stavba Považskej železnice z Bratislavy do Žiliny v 
celkovej dĺžke viac ako 200 km bola poslednou veľkou želez-
ničnou akciou na Slovensku do roku 1918. Priemyselnému 
napredovaniu v Trenčíne dlho bránila práve zaostalosť do-
pravy. Výstavba ďalšieho úseku Považskej železnice z Trnavy 
do Žiliny sa začala po nekončiacich prieťahoch až v roku 
1875. Po vybudovaní železničného úseku do Nového Mesta 
nad Váhom v júni 1876 sa práce na trati pre nedostatok 
financií zastavili. Až o dva roky neskôr otvorili ďalší úsek po 
Istebník, teda dnešnú Zlatovskú stanicu, ktorá sa úradne volala 
Trencsén. 

Vtedy vznikla aj prvá mestská hromadná doprava, od 
hotela Zlatý baran na námestí odchádzali omnibusy ku 
každému vlaku do Istebníka. Spojenie zabezpečovali aj koče, 
tie však boli predražené. Pre veľkú vzdialenosť stanice od 
centra mesta Trenčín sa na magistráte začínali množiť 
sťažnosti. 

Otázka ďalšieho priebehu výstavby Považskej železnice aj 
s umiestením novej stanice bola v nasledujúcich rokoch 
predmetom mnohých diskusií, sporov, riešení najvyhovu-
júcejšieho variantu. Váh totiž predstavoval pre výstavbu trate 
veľkú prekážku, začalo sa preto uvažovať o tom, že by mohla 
železnica pokračovať od Istebníka po pravej strane rieky ďalej 
cez Zamarovce. V mestskom zastupiteľstve mal „pravý va-
riant“ na schválenie dostatok stúpencov. Po búrlivom hlaso-
vaní 14. januára 1883 sa na radnici rozhodlo, že zvíťazil „ľavý 
variant“. 

Keď po prieťahoch, spôsobených finančnými problémami 
súkromných akcionárov, prevzal stavbu ďalšieho úseku Po-
važskej železnice štát a mohlo sa prikročiť k výstavbe. Stavbu 
zadali firme Rüger a Sager, ktorá už postavila železnicu z 
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Temešváru do Oršovy. Podľa zmluvy sa zaviazali dokončiť 
trať z Istebníka do Žiliny za obdivuhodných desať mesiacov. 
Práce na železničnom moste cez Váh v Trenčíne boli síce vo 
februári 1883 krátkodobo prerušené pre silné mrazy, ale keďže 
sa pracovalo s veľkým množstvom robotníkov a nasadením, 
pokračovalo sa podľa plánu. Prvý vlak s materiálom po novom 
moste mohol prejsť už 22. augusta 1883. Oceľový jedno-
koľajový štvoroblúkový most mal dĺžku 256 metrov, hmot-
nosť 500 ton, každý oblúk mal rozpätie 60 metrov. 

V októbri 1883 bola trať hotová a 28. októbra 1883 prešiel 
prvý slávnostne vyzdobený vlak cez Trenčín do Žiliny. V 
osemdesiatych rokoch postavili i budovu železničnej stanice 
na okraji parku, Mesto Trenčín na jej výstavbu vyčlenilo                    
13 jutár pasienkov a rolí. Stanicu viackrát rozširovali, pres-
tavali ju aj po zdvojkoľajnení trate v roku 1907. Pôvodná 
budova s typizovanou architektúrou charakteristickou pre 
všetky stanice spoločnosti StEG (Ősterreichische Staats 
Eisenbahn Gesellschaft), stála vtedy 80 tisíc zlatých. V 
podkroví staničnej budovy bol byt prednostu, na pravej strane 
bola zasklená drevená čakáreň. Koľajisko malo tri koľaje, až 
do roku 1907 slúžilo iba na osobnú dopravu. Nákladná stanica 
Trenčín zostala v Istebníku do roku 1909. Koľajisko pôvodnej 
železničnej stanice, nachádzajúcej sa dnes v parku, možno 
rozoznať podľa terénneho násypu. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ešte pred prvou sveto-
vou vojnou rozhodovalo o postavení novej staničnej budovy 
približne v priestoroch, kde stojí dnes. Od plánov až k ich 
uskutočneniu uplynulo ďalších tridsať rokov, nová stanica 
bola schválená v roku 1936 a o rok neskôr sa začalo s 
vyvlastňovaním pozemkov za parkom. Vybudovaniu želez-
ničnej stanice predchádzala stavba podchodu na Sihoť. Projekt 
inžiniera Čistiakova z Riaditeľstva slovenských železníc v 
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Bratislave realizoval staviteľ Emanuel Adamec nákladom štyri 
milióny korún. Podjazd slávnostne odovzdali 1. mája 1941. 

Na vyrovnanie a upravenie plochy novej stanice, kde bolo z 
väčšej časti močarisko s vrbinou a vegetáciou, naviezli do 90-
tisíc m3 štrku z blízkeho Váhu. Po zadaní stavby architektovi 
Romanovi Jozefčíkovi 16. júla 1939, sa v auguste 1939 začalo 
s prvými prácami na stavbe. Etapovitú výstavbu budovy i 
nástupíšť narúšali oneskorené dodávky materiálu, nedostatok 
pracovných síl a nežičlivé vojnové roky. Novú stanicu, zatiaľ 
bez krytých perónov, sa podarilo napriek ťažkostiam odovzdať 
verejnosti 23. mája 1944. Pre Trenčín to bol veľkolepý, sláv-
nostný deň. 

Početné zvedavé obecenstvo a predstavitelia župy a mesta 
Trenčín (župan Vojtech Kállay, monsignor Andrej Marsina, 
mešťanosta Ján Zaťko, provinciál piaristov Jozef Branecký, 
predseda Krajského súdu Gerhard Šebák a mnohí ďalší), sa 
konečne o dvanástej hodine dočkali motorového ovenčeného 
vlaku z Bratislavy, ktorý priviezol ministra dopravy a 
verejných prác Slovenského štátu Júliusa Stanu so sprie-
vodom. 

Miestna tlač vychvaľovala novú stanicu. V superlatívoch sa 
vyjadrovala o čakárňach, ktoré sú pekné, aj novota je tu. 
Čakáreň pre žiactvo, hostinské miestnosti dobre upravené, 
novinová a tabaková predajňa, moderne prevedené. Po 
prehliadke i ostatných súčiastok stanice sa hostia utiahli do 
hotela Tatra na priateľský rozhovor.“ 

Železničná stanica v Trenčíne bola po Bratislave druhou na 
Slovensku, ktorá mala vybudovaný podzemný podchod. Na 
vtedajšie ťažké vojnové pomery to bol nezvyčajný stavebný 
úspech. Dnes ju čaká rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. 

www.sme.sk 23.03.2013 
pomocná evidencia 164/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Trenčianske mosty veľakrát ničili 
rozsiahle povodne a ľad 

Cestný most zničili na konci druhej svetovej vojny odchá-
dzajúce nemecké vojská. Do polovice minulého storočia platili 
prechádzajúci občania mýtne.  

História trenčianskych mostov je neodmysliteľne spojená s 
dejinami Váhu. Vo svojich premenách bývala blúdiaca rieka 
častokrát nevyspytateľná, ničila všetko, čo jej prišlo do cesty, 
aj to najcennejšie - ľudské životy. Počas veľkých povodní 
trpeli najviac mosty, spájajúce odľahlé brehy, pretože boli 
vybudované výlučne z dreva. 

Aj v okolí Trenčína Váh doslova blúdil a hľadal si svoje 
koryto, ktoré sa menilo takmer po každej povodni. Prvý údaj o 
vyberaní mostného mokrého mýta, ktorý potvrdzuje existenciu 
najbližšieho brodu cez Váh, je z roku 1271 v súpise majetkov 
Nitrianskej kapituly. 

Z doložených písomností sa dozvedáme nielen o vyberaní 
mýta, ale i o oprave mostov, ktoré poškodila povodeň. Takou 
je aj správa o povodni v Trenčíne, ktorá súvisí s nariadením 
panovníka Ľudovíta I. z roku 1379, aby Trenčania mohli 
slobodne ťažiť drevo, ktoré potrebujú na opravu mosta cez 
Váh silne poškodeného ľadom a povodňou. Opravy mostov sa 
spomínajú takmer každoročne v mestských výdavkoch, naprí-

klad roku 1556 muselo 
mesto vyplatiť až 100 
florénov na opravu poško-
deného mosta. 

Na najstaršom vyobra-
zení Trenčína z roku 1580, 
ktorého originál sa nachá-
dza v Archíve dvorskej 
komory vo Viedni, sa Váh 
rozlieva od brehu po breh, 
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voľne tečúca rieka sa dotýkala hradného brala a mestského 
opevnenia, kde ju približne v priestoroch dnešnej Štefánikovej 
ulice pri hoteli Elizabeth pretínal jeden z viacerých mostov. 

Nasledujúce povodne boli príčinou radikálnej zmeny koryta 
Váhu aj umiestnenia nových mostov. Ku krátkemu mostu cez 
jedno z ramien Váhu pribudol oveľa dlhší nový most spájajúci 
mesto s pravobrežnými obcami pravdepodobne už v roku 
1584. Druhý dlhý most spája dve ramená Váhu tak, aby ústil 
na území Zamaroviec. Ide o most, ktorý mesto vystavalo na-
priek neutíchajúcim protestom obyvateľov Zamaroviec, ktorí 
sa sťažovali, že hlava nového mosta bola umiestnená v ich 
chotári. 

Zamarovčania spolu s obyvateľmi Zlatoviec, Orechového a 
Hanzlíkovej platili najvyššie mýto v peniazoch. Stávalo sa, že 
zaplatili i koláčmi alebo obilím. Príjem z mostného mýta patril 
v stredoveku k najstálejším mestským platbám, oslobodení od 
neho boli iba šľachtici, ich sluhovia a slobodní obyvatelia. 

Keď sa po ďalšej veľkej povodni v roku 1662 zmenil tok 
Váhu, bol „veliký“ most dokončený až v auguste o rok neskôr. 
Opravovali i „malý mostek za baštu“, teda pred hornou mest-
skou bránou. Jeho poloha, ako i podoba Váhu so slepým rame-
nom zostáva rovnaká až do veľkých povodní v roku 1675 a 
1683. 

Po poslednej povodni, ktorá spôsobila rozsiahle zmeny, 
tiekol Váh znova približne v starom koryte, teda popod hradné 
bralo v línii dnešnej Štefánikovej ulice a zotrval tak až do 
katastrofálnej povodne v roku 1813. Veľký most bol znova 
posunutý nižšie po toku Váhu na stred mestského opevnenia. 
Koniec, alebo hlava mosta bola umiestnená na územie 
Žabinca. 

Časté letné povodne, ktoré od začiatku 18. storočia 
prekvapovali obyvateľov Trenčína s cyklickou pravidel-
nosťou, striedali povodne ľadové, ktoré rovnakou silou ničili 
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drevené mosty na Váhu. Takéto boli vo februári 1703, ale i 
1715, keď vzali ľady na Váhu dlhý most a dlhší čas sa chodilo 
na pravú stranu Váhu len kompou. V roku 1764 opäť strhli 
ľady časť trenčianskych mostov a o jedenásť rokov zničil 
rozvodnený Váh mosty v Trenčíne celkom. Mlynári tak mali 
stále o robotu postarané. Oni boli totiž stálymi udržiavateľmi 
dôležitých prechodov cez Váh. Mlynári boli povinní za nízku 
odmenu alebo iba za naturálie po celý stredovek pomáhať pri 
oprave mostov, hrádzí, hatí, pretože boli zručnými tesármi. 
Konštrukcia drevených mostov bola jednoduchá, i napriek 
tomu však pôsobili masívnym dojmom. Mosty stáli na jedno-
duchých pilotniach, nazývaných aj kríže alebo kozy z pevného 
dubového dreva, ktorých počet kolísal podľa šírky Váhu. 
Spolu s pomostinami tvorili podobu jarma, alebo „klietok“. 

Hlavy mosta bývali spevnené klinmi a ukončené „war-
tovkami“, v ktorých mal „mostnár“ v prípade potreby uložené 
najnutnejšie náradie, baranov, dosky, ale i celé plte. Veľká 
povodeň 25. augusta 1813 zničila vtedajšie tri mosty vedúce 
cez Váh. Opravy mosta trvali ešte aj v nasledujúcom roku, ale 
v roku 1823 nová povodeň mosty zničila znovu. Najdlhší 
trenčiansky most v mieste najširšieho toku Váhu opisuje barón 
Alojz Medňanský, ako jeden z najdlhších v celom Uhorsku. 
Bol postavený na drevených pilótoch, celý drevený a jeho 
opravy zabezpečovalo mesto. 

Na litografiách a dobových záberoch Trenčína s panorámou 
hradu a pokojne tečúcim Váhom je vyobrazený posledný 
drevený most. Do prevádzky bol odovzdaný 1. septembra 
1876, postavila ho trenčianska firma Jozef Scheibner a 
synovia. Most bol majetkom mesta, dlhý bol približne 243 
metrov a ročný výnos z mýta bol vyše 11-tisíc zlatých. 

Po veľkej povodni sa už neoplatilo opravovať ho, pretože 
bol celý ohnutý, postupne doslúžil. Nahradil ho oceľový 
cestný most postavený nórskou firmou Gregersen a synovia. 
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Mal štyri oblúky výšky osem metrov, dlhý bol 258 metrov a 
široký šesť metrov. 

Chodníkom z drevených dosiek mohol prejsť nanajvýš 
jeden chodec. Na začiatku mosta boli na prvom oblúku tabule 
s názvom „Alžbetin most“ v maďarčine, s rokom dokončenia a 
oznamom pre pohoničov, „krokom hnať,“ ktorí chodievali z 
okolitých obcí na trhy do Trenčína s povozom. Po tomto mos-
te už prešli aj prvé autá slávnej rallye Adria - Tatry v máji 
1913, pochodovali ním vojaci i zástup Sokolov s náčelníkmi z 
Čiech, prechádzajúci z neďalekej Tyršovej (Bratislavskej) 
ulice na Sihoť, kde sa konal Všesokolský zlet v roku 1926. 

Tento mohutný cestný most nevydržal do konca druhej 
svetovej vojny, keď ho ustupujúca nemecká armáda zničila 
početnými náložami v noci z 9. na 10. apríla 1945. 

Výbuch zabil aj niekoľko ustupujúcich nemeckých voja-
kov, ktorí sa v tom čase zdržiavali na moste. Už o tri dni 
začala sovietska armáda s náhradným premostením Váhu - o 
pár metrov vyššie po toku rieky postavili provizórny drevený 
vojenský most na pilótach. Odovzdaný do prevádzky bol 11. 
mája 1945. Onedlho začali stavať na pevnejších základoch 
novú spojnicu s oboma brehmi Váhu. Trenčín tak mal vedľa 
seba takmer jeden rok dva mosty. Dokončili ho v marci 1946. 
Dnešný cestný most má už 57 rokov 

V lete 1953 pristúpili k výstavbe nového železobetónového 
cestného mosta, ktorý sa používa doteraz. Doprastav dokončil 
jeho výstavbu v novembri 1956. Náklady na vtedy najväčší 
most na Slovensku, dlhý 346 a široký 15 metrov, boli 27 
miliónov korún. Váh je pod ním široký približne 205 metrov. 
Vtedy bol na ľavom brehu rieky, vedľa konca mosta, 
asanovaný domček železničiara, ktorý obsluhoval rampy 
bánoveckej železnice i neďalekú mýtnicu pri ceste. 
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Posledným mýtnikom, na ktorého si ešte mnohí Trenčania 
pamätajú, bol legionár Štefan Komorovský, ktorý vyberal 
mýto ešte v období 1. Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 21.04.2013 
pomocná evidencia 181/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 
známych vojenských posádok 

Vojaci, Trenčiansky hrad a mesto Trenčín patrili oddávna k 
sebe. Trenčiansky hrad ako hospodársko-správne centrum 
rozsiahlej oblasti mal po celý stredovek strategickú, politicko-
vojenskú funkciu. 

Stála vojenská posádka strážila Trenčiansky hrad pred ne-
priateľom či to boli Tatári, kráľovskí žoldnieri, za Žigmunda 
Luxemburského zase husiti. Počas hrozby a zvýšeného nebez-
pečenstva muselo mesto i s poddanskými obcami už v roku 
1241 dodať za každých šesť dvorov hradnému kapitánovi 
jedného bojovníka s úplnou výzbrojou a výstrojom. 

Aj mocný Matúš Čák mal svoje vlastné vojsko, o ktorom sa 
pisateľ viedenskej maľovanej kroniky zmienil, že „sa bilo ako 
lev, ktorého má ich pán v rodovom znaku, ak nechceš 
zomrieť, radšej sa s ním nestretni!“ 

V roku 1528 doplatil Trenčín na to, že bol významným 
oporným bodom Jána Zápoľského. V boji o uhorskú korunu 
vojská jeho súpera, Ferdinanda Habsburského, vedené gene-
rálom Katzianerom, Trenčiansky hrad i mesto Trenčín zapálili 
a na hrad dosadili nemeckú posádku. Keď v roku 1600 kúpili 

trenčianske hradné pan-
stvo Ilešháziovci, hlavné 
velenie cisárskej armády 
premiestnilo nemeckých 
vojakov v dôsledku hro-
ziaceho tureckého ne-
bezpečenstva z Bánoviec 
nad Bebravou do dolnej 
časti Trenčianskeho hra-
du. Gašpar Ilešházi písal 
v roku 1655 bratovi 
Jurajovi, že nie je veru 
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príjemné tiesniť sa na hrade s cudzím národom, ktorý si nepo-
trpí na disciplínu. S Nemcami boli stále nepríjemnosti, posád-
ka pálila krovy na strechách bášt, vykradli mlyn, škody spô-
sobovali aj v meste. 

Na hrade zotrvala nemecká posádka až do roku 1779. 
Vtedy začal platiť prípis panovníčky Márie Terézie o odchode 
vojakov z hradu i mesta. Čo nestihol zničiť vnútorný nepria-
teľ, dokonal obrovský požiar. Roku 1790 Trenčiansky hrad 
vyhorel a to bol koniec jeho slávy a vojenského významu. 

V roku 1874 sa stal Trenčín posádkovým mestom pre                 
15. honvédsky (domobranecký) pluk. Ako ozbrojená zložka sa 
sformoval počas revolúcie v roku 1848. 

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní pôsobil ako oficiálna do-
mobrana až do roku 1918. V Trenčíne boli od začiatku pro-
blémy s ubytovaním honvédov. Staré, takzvané transportné 
kasárne, stáli na námestí vedľa budovy dnešnej Všeobecnej 
úverovej banky, oproti Trenčianskemu múzeu. Erár ich 
prevzal od mesta, aby sa vyhovelo podmienke ministerstva 
vojny na dočasné ubytovanie honvédskeho práporu dovtedy, 
kým mesto Trenčín na vlastné náklady nezačne stavať nové 
kasárne v Humnách na Legionárskej (Rákociho) ulici. Stavba 
sa oddialila, začala až na jar 1890, honvédi boli dovtedy roz-
miestnení po celom meste. Cvičiť chodievali na pravý breh 
Váhu, hneď za dreveným mostom, približne do priestoru dneš-
nej Odevy. Honvédske kasárne premenovali v roku 1924 na 
Masarykove. 

V roku 1882 sa stal Trenčín stálym sídlom veliteľstva                    
71. pešieho pluku, dvoch poľných práporov a náhradného 
práporu. Počiatky vojenských tradícií „Kaiserlicher und 
königlicher Infanterieregiment Nr.71“, tak znel jeho oficiálny 
názov, siahajú do polovice 19. storočia. 71. peší pluk hab-
sburskej armády zriadili v roku 1860 z častí radových peších 
plukov v Brne, Komárne a Olomouci, ktoré zostali po bojoch 



788 
 

v severnom Taliansku značne zdecimované. Oficiálnym mies-
tom vzniku boli Benátky. V Trenčíne tak boli umiestnené dva 
pluky vojska, patriace k inému zoskupeniu ozbrojených síl. 

Drotársky 71. pluk patril k takzvanej spoločnej armáde, mal 
nemecké velenie, honvédi maďarské komando. Vojaci                    
71. pluku boli spočiatku ubytovaní v bývalom piaristickom 
kláštore na námestí, pravidelne využívali aj kostol, súčasť 
rehoľného domu na rôzne slávnostné ceremónie, vysviacky 
práporu, zádušné omše. 

Ubytovacie kapacity však nestačili, vojaci boli roztrúsení 
po celom meste a tak erár prenajal bývalé jezuitské kolégium - 
Collegium nobile, budovu, ktorá stála na mieste dnešnej 
sporiteľne. Tu zriadili v roku 1824 aj miestne posádkové 
veliteľstvo. Cvičiskom 71. pluku bola Horná Sihoť, tam si 
vojaci postavili aj baraky pre rezervistov. Agátmi bola 
vysadená cesta na vtedy nezastavanej Sihoti zostala po nich 
pamiatkou. 

Odvelením dvoch práporov 71. pluku v rokoch 1897 a 1898 
z Trenčína do Viedne sa miestna vojenská posádka značne 
oslabila. Ako náhradu za tieto dva prápory preložili do 
Trenčína prvý prápor bratislavského pešieho pluku 72, ktorý 
bol národnostne zmiešaný zo Slovákov, Nemcov, Maďarov a 
Chorvátov. Tento už bol ubytovaný v kasárňach arcikniežaťa 
Fridricha pod hradom, ktoré sa začali stavať v roku 1886 a 
ihneď si zriadil novú strelnicu pod svahmi dnešného sídliska 
Juh. 

V čase pred vypuknutím prvej svetovej vojny mal pluk za 
sebou viaceré vojenské úspechy a bojové zásluhy, ocenil ho i 
samotný cisár František Jozef 1. ako jednu z najlepších jed-
notiek spoločnej cisárskej a kráľovskej armády. Vojenskú 
funkciu si mesto Trenčín udržalo dodnes. 

Pramene: Štefan Androvič: Z vojenských dejín Trenčína, 
Petr Švanda: C. a K.71. peší pluk, prednáška, Juraj Fojtík: 
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Hrad a mesto Trenčín v archíve Ilešháziovcov v 17.-18. 
storočí In: Trenčín remeslá tlačiarne architektúra. 

www.sme.sk 13.05.2013  
pomocná evidencia 245/1/2013 
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Mgr. Jozef Čery: Relikvie sv. Cyrila - Konštantína 
Telo sv. Cyrila – Konštantína, ktorý zomrel 14. februára 

869, bolo pochované po pravej strane oltára v rímskej bazilike 
sv. Klementa. Dobové kroniky uvádzajú mnohé zázraky, ktoré 
sa udiali pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli 
relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa nachádzali až do 

konca 18. storočia. 
Počas nepriaznivých 
časov za Rímskej re-
publiky, ktorá vznikla 
ako dôsledok Napo-
leonovej okupácie 
Ríma, boli relikvie 
prenesené do chrámu 
Chiesa Nuova a ulo-
žené k hrobu sv. Fi-

lipa Neriho.  
Začiatkom 19. storočia sa relikvie dostávajú do vlastníctva 

šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr i so svojimi cen-
nosťami, medzi ktorými sa nachádzal aj relikviár sv. Cyrila, 
presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori. 
Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma 14. novembra 1963 
účasti Mons. Andreja Grutku, Mons. Štefana Nahálku, teraj-
šieho kardinála Jozefa Tomku, kňažnej Antici Mattei z Re-
cante a iných osobností. Relikvie boli uložené za prí-tomnosti 
pápeža Pavla 6. v bazilike sv. Klementa, v kaplnke sv. Cyrila 
a Metoda dňa 17. novembra 1963. V roku 1964 bola časť 
relikvií darovaná katedrále sv. Emerána v Nitre. 

pomocná evidencia 324/1/2013 
 
 
 
 

relikvie sv. Cyrila - Konštantína 
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 Mgr. Martin Karlík : Mária Holoubková, významná 
fotografka, žila v troch storočiach 

Jediná žena - fotografka, ktorá sa permanentne venovala 
nielen veľkovýrobe pohľadníc, ale i natáčaniu pôvodných 
dokumentárnych a reportážnych filmov bola Mária Ho-
loubková - Urbasiówna. 

 Hoci Mária Holoubková - Urbasiówna pochádzala 
z Poľska, narodila sa 3. apríla 1898 na predmestí Cieszyna, 
celý svoj pracovný život zasvätila Slovensku a Trenčínu. 
Začínala v Trenčianskych Tepliciach, kam prišla po roku 1918 
s mamou a bratom. Licenciu na vedenie ateliéru a výrobu 
pohľadníc dostala ako 21-ročná o rok neskôr. 

Mladučká Poľka zapadla do národnostne zmiešaného pros-
tredia kúpeľov, rozbehla živnosť pre ženu v tých časoch nie 

celkom bežnú. Zoznámila sa tu s 
mnohými významnými ľuďmi, 
osobne sa poznala s Vavrom Šro-
bárom, Antonínom Čapkom, kúpeľ-
ným lekárom. 

Ateliér Foto Tatra mala totiž 
hneď vedľa domu Poniatowski, kde 
Čapkovci bývali. Spisovateľ Karel 

Čapek jej neskôr sprostredkoval nezvyčajné fotografovanie - 
prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka v Topoľčiankach. Bola 
fotografka - samouk, najskôr sa venovala národopisným 
témam, postupne pribúdali panorámy miest, obcí, krajiny, 
zábery na slovenské hrady. Nebolo kúta Slovenska, ktoré by 
nenavštívila so svojím objektívom. 

Jej takzvané „dopisnice“ boli prvými pohľadnicami vyrá-
banými fotografickou cestou, nie tlačené ako dovtedy. 
Pracovala výlučne so sklenými platňami negatívov, ktoré sú 
dnes cenným zbierkovým fondom a majetkom Trenčianskeho 
múzea. Našťastie sa toto, doslova krehké svedectvo usilovnej 
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práce, zachovalo pre ďalšie generácie. Z viac ako 800 kusov (z 
rokov 1921-1950) je i dnes čo objavovať aký bol v tom čase 
starý Trenčín, kúpele Trenčianske Teplice, hrady Považia, 
mestá Bratislava, Trnava, Kremnica, Banská Štiavnica, Ru-
žomberok, Vysoké Tatry, ďaleký Užhorod, ale i moravský 
Brumov, Štramberk, Rožnov pod Radhoštem, Luhačovice a 
Olomouc. 

Zachovali sa i sklené platne zo sekvencií filmov Tatrafilmu 
pod názvom „Valašský rok“, „Kremnická mincovňa“. Za 
firemnou značkou Foto Tatra sa ukrývala mladá pracovitá 
žena, ktorá nepoznala oddych. Denne sa v jej výrobni sušili 
stovky fotopohľadníc, ktoré balili do sérií a posielali na predaj 
do všetkých trafík na Slovensku. Od roku 1919 spolupracovala 
s Cyrilom Kašparom, kameramanom i režisérom, ktorého 
zaujímalo filmovanie. Spoločne, už nielen ako obchodní 
partneri, rozšírili firmu po presťahovaní do Trenčína o 
výrobňu filmov. Jej sídlom bola dnešná Farská ulica. Za 
necelých desať rokov fungovania Tatrafilmu natočili, ak 
počítame aj krátke reklamné filmy, do 40 diel rozličnej dĺžky. 

Každý rok dal progresívny kinematografický podnik po 
scenzurovaní do kín aspoň dva filmy s českými a slovenskými 
titulkami. Prvé, takzvané dodatky, premietali v trenčianskom 
kine Bio Zora na dnešnom Mierovom námestí už v roku 1921. 
Jedným z prvých filmov, ktoré natáčala spolu s Kašparom, 
bolo dielo o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, pár dní pred 
smrťou básnika (zomrel 8. novembra 1921). 

Ďalšie filmy Tatrafilmu boli: „Pán prezident“ z roku 1928, 
o T. G. Masarykovi v Topoľčiankach, „Od Tatier k Dunaju“, 
„Tvorba bratov Jaroňkovcov“, „Valašský rok“ z roku 1925, 
„Kremnická mincovňa“, „Automobilka Tatra v Kopřivnici“, 
„Gobelínová škola“ a iné. Niektoré tituly Tatrafilmu zachránil 
pred skazou režisér, známy filmový kritik, Ivan Rumanovský, 
osudy väčšiny z nich sa mu však nepodarilo zistiť. 
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Po roku 1928 Cyril Kašpar odišiel z Trenčína do Olomouca 
a Mária Urbasiówna sa naďalej venovala výrobe pohľadníc a 
viedla fotoateliér. V roku 1932 sa vydala za akademického 
maliara Josefa Holoubka, s ktorým žila v spokojnom a vzácne 
sa doplňujúcom, hoci bezdetnom manželstve. 

V roku 1936 presťahovala ateliér na Mierove námestie, 
vedľa dnešnej Slovenskej sporiteľne, do domu, kde bol na 
prízemí známy obchod Cellerovcov. Vo firme „Foto Holoub-
ková“ pracovala nepretržite až do roku 1955, keď jej živnosť 
ako prežitok kapitalizmu zrušili. Do socialistického komunálu 
už ako 57-ročná odmietla vstúpiť. 

Popri svojej práci bola obdivuhodne činná v rôznych orga-
nizáciách, ako napríklad v Živene. V decembri 1933 stála pri 
zrode Jednoty slovanských žien v Trenčíne, patrila k zakla-
dajúcim členkám Zväzu žien, po roku 1945 pracovala v Rade 
Mestského národného výboru v Trenčíne spoločne s matkou 
Alexandra Dubčeka vo viacerých funkciách. Prvé jej foto-
grafie uverejnil už v roku 1921 časopis „Slovenský svet“. V 
roku 1939 publikovala v časopise „Nový svet“. Venovala sa i 
reportážnej fotografii, keď fotografovala významné osobnosti 
ako prezidenta T. G. Masaryka po príchode na železničnú 
stanicu, ale na pozvanie jeho dcéry Alice v roku 1928 i v jeho 
obľúbenom letnom sídle v Topoľčiankach. 

Vo svojom ateliéri zvečnila Andreja Hlinku, generála Jána 
Goliana i mnohé významné osobnosti spoločenského života. 
Počas návštevy v Trenčianskych Tepliciach a prijatia na 
námestí v Trenčíne v roku 1936 fotografovala prezidenta 
Eduarda Beneša s manželkou, aj Jozefa Tisa rečniaceho na 
provizórnej tribúne v roku 1939. 

Mária Urbasiówna Holoubková sa rada chválila raritou, že 
málokto žil vlastne v troch storočiach - narodila sa na konci 
19. storočia, v 20. storočí pracovala nepretržite 35 rokov vo 
svojej firme a dožila sa v relatívnom zdraví i storočia 
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dvadsiateho prvého. Na svojej jubilejnej výstave v Tren-
čianskom múzeu v roku 1998 poznala všetkých prítomných 
gratulantov a pospomínala si na zlaté časy ako 100-ročná. 

Pamäť jej slúžila, ale sily a zrak, zničený rokmi strávenými 
vo fotokomore, ju opúšťali. Posledné roky prežila v Domove 
opatrovateľskej služby v Trenčíne, zomrela 24. mája 2004 vo 
veku úctyhodných 106 rokov. 

www.sme.sk 09.06.2013  
pomocná evidencia 326/1/2013 
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Motív baránka v erbe mesta Trenčín 

Počiatky motívu baránka v mestskom erbe siahajú do 
začiatku 13. storočia, kedy tento motív do Trenčína priniesol 
rytiersky rád Johanitov, ktorý pred hradbami mesta postavil 
kláštor sv. Ducha. Jeho základy boli objavené pri výstavbe 
Československej obchodnej banky. Frag-
menty základov sú v súčasnej dobe prekryté 
sklom, nachádzajúce sa v uličke oproti 
hlavnému vchodu do Obchodného domu 
Prior. 

Rád Johanitov bol z Trenčína vyhnaní 
Matúšom Čákom Trenčianskym, pretože sa 
stal spojencom jeho protivníka uhorského 
kráľa Karola Róberta z Anjou. 
- Baránok v erbe mesta Trenčín je symbolom 

Ježiša Krista. 
- Stuha, na ktorej je šesťcípa hviezda symbolizuje 

Betlehemskú hviezdu oznamujúcou narodenie Krista.  
- Kríž na tyčke je symbolom ukrižovania Krista a zástava je 

symbolom zmŕtvychvstania Krista. 
pomocná evidencia 333/1/2013  
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Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje 
historický dokument doby“ 

Návraty do minulosti bývajú stále zaujímavé a poučné. Aj 
stretnutie s fotografiou staršou viac ako sto rokov je v dneš-
nom modernom svete malým zázrakom.  

Tak, ako mala Bratislava v druhej polovici 19. storočia 
fotografa Eduarda Koziča, tak aj Prešov mal Karola Divalda a 
Trenčín preslávila po celej monarchii firma Max Stern a syn. 

Max Stern sa narodil v roku 1836 v Drietome v rodine 
obchodníka so sklom. O jeho živote vieme pomerne málo, 
približuje nám ho viac-menej až jeho fotografická tvorba, v 
ktorej sa verne odrážal vývoj nového epochálneho objavu. 
Začínal najskôr ako pomocník u otca, vynález fotografie ho 
však čoskoro zaujal natoľko, že sa mu postupne začal ako 
samouk venovať.   

Prvý ateliér si zariadil na konci 60. rokov 19. storočia v 
Trenčíne, kam sa presťahoval s rodinou. Prízemná tmavá 

budova nebola 
najlepším mies-
tom na jeho ex-

perimentovanie 
preto, aby využil 
denné svetlo, si v 
záhrade zariadil 
v roku 1879 prís-
tavbu so sklene-
nou strechou.  

Táto nízka bu-
dova, kde boli kancelárie Povodia Váhu, stojí dodnes na 
Palackého ulici. Tu vznikali najstaršie vizitkové navštíven-
kové fotografie miniatúrnych rozmerov. Podnikavý Stern si 
onedlho rozšíril firmu o filiálku v kúpeľoch Trenčianske 
Teplice. Sídlo mala v jeho vile „Edit“, ktorej sklenený salónik 

pôvodný rodinný dom Maxa Šterna na Palackého ulici, kde je dnes lekáreň 
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bolo vidieť z parku, neďaleko domu Bošányho, vedľa vily 
„Bartl“. V kúpeľoch mal nielen svoj ateliér, ale aj obchod, v 
ktorom predával pohľadnice Trenčianskych Teplíc najskôr s 
národopisnými, postupne krajinárskymi motívmi. 

Na odbyt išli aj albumy fotografií považských hradov. 
Vyrábal tu nielen drobné portréty na kartóne, ale i väčšie 
kabinetky. Kúpele zabezpečovali Sternovi dostatok práce v 
jeho fotosalóne od mája do septembra, teda počas kúpeľnej 
sezóny. 

Fotografovanie začalo byť v móde, a tak firma Max Stern a 
syn prosperovala. Primeranými cenami a precíznou fotogra-
fickou prácou sa vyrovnala najlepším ateliérom v monarchii. 

 V jeho rodinnom podniku sa vystriedalo mnoho osobností, 
ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj kúpeľov. 
Takými boli kúpeľní lekári Štefan Filipkiewicz, Oskar 
Krammer a Rudolf Gallia, pôsobiaci v Tepliciach od roku 
1882, spoluzakladateľ Uhorského balneologického spolku. 
Obľúbeným bol i Fridolín Krepler, ktorý bol od roku 1890 
riaditeľ kúpeľov.  

Počas štvordňo-
vej návštevy Považia 
v auguste 1879 ho 
navštívil aj roman-
tický spisovateľ Mó-
ric Jókai. Nadšený 
bol nielen fotogra-
fiami, ale i pobytom 
v kúpeľoch, ktoré 
nazval perlou Kar-
pát. 

Max Stern, jediný župný profesionálny fotografista, zachy-
til kúpele v období najväčšieho stavebného rozmachu. Zvečnil 
ich v čase, keď skúsený balneológ Ján Nepomuk Heinrich 

Predstavitelia mesta Trenčín – v strede starosta Ernest Ucsnay 
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začal v roku 1885 s výstavbou vodovodu, kanalizácie a 
dláždením ulíc.  V jeho snahe vytvoriť príťažlivé kúpeľné 
mesto pokračoval oživením stavebnej činnosti aj jeho zať, 
spomínaný Fridolín Krepler. 

 Sternov objektív nechýbal pri týchto stavebných zmenách - 
detailne zachytil upravené okolie pri hoteli „Teplitz“, 
neďaleký hotel „Garni“ (Pro Salute), od roku 1892 kúpeľnú 
dvoranu (Kursalón), ktorá sa stala jeho častým námetom na 
kolorovaných pohľadniciach. Stern fotografoval nielen liečeb-
né domy, nové vily a hotely, interiér synagógy, ale aj anglický 
park s labutím jazierkom, štrandové kúpalisko, člnkujúcich sa 
hostí. Nadovšetko vzácne sú dnes pre nás tie fotografie a 
pohľadnice Trenčína a Trenčianskych Teplíc, ktoré upozor-
ňujú na zbúrané stavby. Len zásluhou Sterna vieme, ako vyze-
rali predstavitelia župy, mesta, úradníci, obchodníci, majitelia 
okolitých panstiev. 

Max Stern zachytil svojím objektívom aj budovanie Považ-
skej železnice v roku 1883, stavbu mostov, úpravu hrádzí, to-
ku Váhu až po Žilinu. 

Na zadnej reklamnej strane Sternových kabinetiek postupne 
pribúdali vyznamenania s vyobrazením medailí, ktoré dostal 
na svetových umeleckých výstavách. 

 Prvé ocenenie dostal ešte ako málo známy umelec v roku 
1873 vo Viedni, ale o päť rokov neskôr patril v Paríži už 
medzi najúspešnejších vystavovateľov. V roku 1890 získal v 
Budapešti striebornú medailu a doživotný titul cisársko - 
kráľovský dvorný fotografista, vystavoval tam v jednej sieni 
spoločne s Viktorom Angererom z Viedne a Karolom 
Divaldom z Prešova. 

 Okrem ateliéru v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach 
mala firma filiálky aj v Nitre, Piešťanoch a vo Viedni. Max 
Stern sa dožil iba 65 rokov, zomrel na srdečnú slabosť vo 
svojich obľúbených kúpeľoch v roku 1901 uprostred práce. 
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V jeho práci pokračoval spoločník, syn Jozef, absolvent 
prestížnej umeleckej školy v Paríži. V roku 1912 si zmenil 
priezvisko na Selle, znenie firmy Max Stern a syn však 
ponechal až do násilnej arizácie v roku 1941. Pracoval vo 
Viedni, kde sa viac venoval portrétnej tvorbe. V Trenčíne 
a v Trenčianskych Tepliciach boli iba jeho filiálky. 

 V zobrazení prírodných krás kúpeľov a stavebnej činnosti 
po vzniku prvej republiky pokračovala mladá Poľka, Mária 
Urbasiówna, ktorá sa s Jozefom Sternom – Selle osobne 
poznala. 

 Pramene a literatúra:  
- Osobnosti trenčianskej fotografie, in: monografia Trenčín, 

1.diel;  
- Karlíková Jana: Kúpele Trenčianske Teplice na 

fotografiách a pohľadniciach Maxa Sterna in: Pamiatky a 
múzeá 1/2001  
www.sme.sk 01.07.2013  
pomocná evidencia 415/1/2013 
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Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate 
 
Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto n/Vá-

hom – Púchov na rýchlosť do 160 km/h sa stala súčasťou 
medzinárodných dohôd ako verejnoprospešná stavba. Vývoj 
udalostí v jednotlivých rokoch je uvedené nižšie: 
Rok 2002: 

Železnice Slovenskej republiky predložili mestu štúdiu 
modernizácie železničnej trate - tzv. variant 1). Mesto Trenčín 
ju odmietlo. 

Po zmene vedenia mesta sa znova začala preverovať  mož-
nosť realizácie variantu 1), ktorý uvažoval s novým pre-
mostením rieky, asanáciou letnej plavárne, asanáciou rodin-
ných domov a podobne.  
Rok 2003: 

V mesiaci máj 2003 bola Mestu Trenčín doručená petícia 
občanov proti tranzitnej rýchlodráhe.  

V mesiaci september 2003 bolo vydané územné rozhod-
nutie na modernizáciu a to aj na základe záväzného stanoviska 
mesta z 24. júla 2003.  

V mesiaci december 2003 zriadilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne Komisiu pre posúdenie postupov modernizácie 
železnice.  
Rok 2004: 

V mesiaci jún Komisia pre posúdenie postupov moderni-
zácie železnice odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 
variant 1). 
Rok 2005: 

V mesiaci september 2005 bolo vydané územné 
rozhodnutie na novú plaváreň. 

V mesiaci december 2005 bola vydaná zmena územného 
rozhodnutia na trase v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá. 
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Rok 2009: 
V mesiaci jún 2009 bola vydaná zmena územného roz-

hodnutia na uzol Vlárska - podjazd pri Old Herolde a v me-
siaci november 2009 bola vydaná zmena územného rozhod-
nutia v uzle Brnianska. 
Rok 2010: 

V mesiaci jún 2010 odoslalo Mesto Trenčín Železniciam 
Slovenskej republiky stanovisko, v ktorom zadefinovalo  
nedoriešené otázky ohľadom tzv. Malej stavby. Začína pra-
covať špeciálna komisia zložená zo zástupcov Reming 
Consult, a.s., Mesta Trenčín a Železnice Slovenskej republiky.  

V mesiaci december bola vydaná Záverečná správa, že po-
žiadavky Mesta Trenčín nie sú riešené v projektovej doku-
mentácii, a preto nie je možné ich financovať v rámci mo-
dernizácie a sú považované za neoprávnené.  
Rok 2011: 

Od mesiaca február do mesiaca máj 2011 pracovala primá-
torom zriadená pracovná skupina, ktorú tvorila odborná verej-
nosť a zástupcovia mestského úradu, vrátane primátora.  
Sformulovala požiadavky na úpravu projektu modernizácie 
trate - tzv. Rybníčkov balíček. Ten obsahoval osem požia-
daviek: 
-  rozšírenie podjazdu Mládežnícka,  
-  úprava technického riešenia Mládežnícka,  
-   estakáda, podchod pod Chynoranskú trať v mieste súčasné-

ho podchodu,  
-  priecestie cez Chynoranskú trať k starému železničnému 

mostu,  
-  predĺženie tzv. čierneho mosteka aj pod novú trať – 

Žabinská,  
-   predĺženie oporného múru na Chynoranskej trati,  
-   úprava výškového vedenia Chynoranskej trate. 
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Pokračovali rokovania primátora so Železnicami Sloven-
skej republiky a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky 
hľadaním riešenia, ktorým by bolo možné stavbu moder-
nizácie železničnej trate upraviť. Pre zmenu vlády k tomu 
nedošlo. Po predčasných voľbách nové vedenie Minister-
stva dopravy Slovenskej republiky vylúčilo akúkoľvek zmenu 
veľkej stavby.  
Rok 2013: 

Výsledkom takmer dvojročných rokovaní bol podpis 
zmluvy, ktorú 13. júna 2013 schválili poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne. 

Info Trenčíne 05.07.2013 
pomocná evidencia 446/1/2013 
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Jaroslava Ványiová: Trenčín spravuje mestské lesy už 20 
rokov 

Na prelome rokov 2012 a 2013 uplynuli dve desaťročia od 
času, kedy sa Mesto Trenčín rozhodlo prevziať svoj takmer 
700 hektárový lesný majetok po štyridsiatich rokoch užívania 
štátom opäť do svojho užívania.  

Zriadilo vtedy organizáciu Správu mestských lesov, ktorá 
napriek niekoľkým transformáciám je dnes súčasťou Mest-
ského hospodárstva a správy lesov, m. r. o. Trenčín a našťastie 
stále spravuje lesný majetok mesta Trenčín.   

V roku 1993 Správa mestských lesov pod vedením Ing. 
Jaroslava Baláža začínala v skromných podmienkach. Počas 
pätnástich rokov existencie sa podarilo vybudovať a najmä  

udržiavať 200 hektárový 
lesopark, aký nám závi-
delo nejedno mesto na 
Slovensku. Bola zrekon-
štruovaná lesná cestná 
sieť, areál horárne v So-
blahove a udržiavané prí-
rodné prostredie pre roz-
voj rekreačných aktivít 
občanov mesta Trenčín 

a priľahlých obcí nielen v lesoparku Brezina, ale aj v Sobla-
hove. 

Okrem toho sa mestskí lesníci podieľali na zachovávaní 
technických pamiatok, ako bol most v Dolinách v Soblahove 
na trase bývalej lesnej železnice Selec - Trenčín a tiež na za-
chovávaní tradičných zvyklostí v obci Soblahov. Vo výchove 
detí a mládeže boli priekopníkmi lesnej pedagogiky na Slo-
vensku.  
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Úlohu informovania návštevníkov lesa plnili dva náučné 
chodníky a infotabule, ktoré správa mestských lesov osádzala 
v spolupráci s inými odbornými organizáciami. V réžii správy 
mestských lesov bola aj starostlivosť o pamätníky na Brezine, 
budovanie a údržba ohnísk a ich pravidelné zásobovanie 
drevom, a tiež údržba kyseliek v Kubre, Záblatí, Zlatovciach a 
Orechovom.  

Správa v roku 1997 
usporiadala celoslovne-
skú konferenciu o re-
kreačných lesoch a na 
pôde Správy mestských 
lesov boli prijímané do-
máce aj zahraničné dele-
gácie, ktoré uznanlivo 
hodnotili ich záslužnú 
činnosť.  

Žiaľ, mestské lesy počas svojej existencie museli čeliť sna-
hám o „ukrajovanie“ lesa, snahám o ich predaj, hospodárskej 
kríze a v istom období aj nevôli vedenia mesta ďalej ich 
zveľaďovať. Verme, že sa aj z takýchto silných rán spamätajú 
a budú slúžiť pre radosť a oddych nás všetkých.  

Info Trenčín 05.07.2013 
pomocná evidencia 447/1/2013 
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Peter Martinák: Jubilant Vojtech Masný – 75. rokov 
Keď prišiel na prvý tréning do Trenčína, spoluhráči sa 

čudovali, čo to chlapča medzi nimi chce. Napriek útlej postave 
vyrástla z Vojtecha Masného výrazná osobnosť slovenského 
futbalu. Starší z dvoch slávnych futbalových bratov Masných 
si cestu na vrchol prešliapal tŕnistým chodníkom. Patril ku ge-
nerácii, pre ktorú športovanie na vidieku od detstva znamenalo 
viac ako únik pred pracovnými povinnosťami. Škola života ho 
vyzbrojila vôľou a charakterom. Kariéru mu vyplnila odda-
nosť trenčianskym farbám. Nepodľahol sláve ani peniazom. 
Zostal človekom s nohami na zemi. Skromne tvrdí, že za 
úspechy vďačí spoluhráčom, lebo futbal je kolektívna hra. 

Mladý Béla spoznával futbalovú abecedu v rodných Chy-
noranoch. Videl sa v Gejzovi Šimanskom, nízkom, avšak 
rýchlom ľavom krídle ŠK Bratislava, prvom Slovákovi s ka-
pitánskou páskou v československom mužstve. Zlom vo 
Vojtovom živote nastal na prahu dospelosti. Talentovaného 
študenta štvrtého ročníka strojníckej priemyslovky v Parti-
zánskom objavil v chynorianskom doraste vtedajší hráč Me-
riny Trenčín Tibor Michalík. Dobrý chýr zakrátko prilákal do 
dediny na Hornej Nitre zástupcov obnoveného klubu TTS. 
Keď trojica funkcionárov TTS Trenčín Blanár – Polák – Laco 
vstúpila do mlynice, prekvapený otec odvetil, že syna nájdu 
v kuchyni písať domáce úlohy. „Tajomník Jozef Blanár ma 
pozdravil a spýtal sa, kde mám brata Vojtecha. Odpovedal 
som, že to som ja. Neverili vlastným očiam, mal som 18 
rokov, no vážil som sotva 55 kg. Prezentovali vysoké ambície, 
tak sme podpísali prestup,“ spomína s úsmevom čerstvý ju-
bilant.    

Prvé dotyky s veľkým futbalom si zapamätal do detailov. 
Pod hradom Matúša Čáka sa hlásil na začiatku zimnej prí-
pravy dňa 1. februára 1957. Ako priznal, vzhľadom ku kom-
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plikovanému dopravnému spojeniu zmeškal lebo v Trenčíne 
bol dovtedy hádam len dvakrát.  

„Keď som prišiel na škvarové ihrisko Pod Sokolicami pri 
Merine trénovalo na ňom asi päťdesiat hráčov z bývalej 
Meriny a Spartaka. Skúšali ma, ako viem žonglovať, pri-
hrávať, spracovať, hlavičkovať. Boli spokojní. Ja ako nová 
posila, som kvôli vyučovaniu najprv dochádzal na tréningy len 

raz týždenne. No po-
vesť strelca sa potvr-
dila hneď v mojej pre-
miére proti Uherskému 
Hradišťu, v ktorom 
Trenčania vyhrali 15:0 
a Vojtech Masný vsie-
til šesť gólov. Okam-
žite si získal všetkých 
spoluhráčov, ktorí 

o ňom na základe subtílnej telesnej konštrukcie spočiatku 
pochybovali. 

V nadchádzajúcej sezóne došlo v Československu k zmene 
hracieho systému na model jeseň – jar. V tom období nastala 
aj nová situácia, keď Bélovi Masnému doručili povolávací 
rozkaz. Šikovným funkcionárom sa však podarilo vybaviť 
odklad nástupu na vojenčinu. Útočné duo Fako – Masný 
následne pre TTS Trenčín vystrieľalo vytúžený postup 
z divízie do druhej ligy.   

Maturitu z futbalu zložil v drese Dukly Pardubice po boku 
Vengloša či Jarábka. Gólom okorenil aj debut v najvyššej 
súťaži. V meste perníkov potom pridal ešte ďalších päť. Po 
návrate do civilu odolal ponuke Slovana a vrátil sa do 
Trenčína, kde po svadbe z rozumu začali mestskí rivali TTS 
s Odevou spoločne písať prvoligovú históriu Jednoty Trenčín. 
Béla Masný patril k miláčikom publika. Na trávniku nechával 

zľava – Pavol Malík, Vojtech Masný, MUDr. Jozef Piaček                                                      
pri oslavách 75. narodenín 
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srdce a žiadna lopta pre neho nebola stratená. Defenzívu 
súpera privádzal do zúfalstva rýchlosťou, predvídavosťou 
a technickou vyspelosťou. Vyžíval sa v osobných súbojoch. 
Mal čuch na góly. Prispel k najväčším úspechom tren-
čianskeho futbalu. Zaujímavosťou je, že sa mu vyhýbali 
zranenia. Leví podiel na jeho vynikajúcej telesnej kondícii mal 
atletický tréner Dušan Čikel, ktorý svojich zverencov upú-
taval hravou formou: „Hráč Miro Kluka raz vymyslel súťaž na 
tri kilometre, aby trojica najrýchlejších hráčov bežala 
kilometrovú štafetu a ja sám celú trať. Keďže Béla bol za 
každú srandu, hneď sa pridal a vyhecoval kolektív. V cieli 
som myslel, že odpadnem.“   

Vojtech Masný zaznamenal v najvyššej československej 
súťaži 255 štartov a 71 presných zásahov. Na sklonku kariéry 
okúsil legionársky chlebík v klube First Vienna Viedeň. Ko-
pačky zavesil na klinec po pôsobení v Považane Nové Mesto 
nad Váhom v roku 1977. Okrem Nového Mesta nad Váhom 
trénoval v Považskej Bystrici a trikrát v Trenčíne.  

Béla Masný žiaril aj na medzinárodnej scéne. Mal šťastie 
najmä na Brazílčanov. Prvýkrát sa im pripomenul v júni 1963, 
keď vicemajster z Trenčína privítal na štadióne Za mostami 
brazílsky hviezdny tím Flamengo Rio de Janeiro. Pracovitá 
ľavá spojka pripravila hosťom exportnou strelou jedinú prehru 
v rámci ich európskeho turné. O tri roky neskôr sa jej meno 
skloňovalo priamo v Brazílii. Československí reprezentanti 
tam síce prehrali 1:2, ale trenčiansky útočník majstrom sveta 
opäť strelil gól. Slovami chvály po zápase nešetril ani legen-
dárny Pelé. 

V najcennejšom drese odohral Vojtech Masný deväť  stret-
nutí a strelil tri góly, najviac zo všetkých Trenčanov repre-
zentujúcich Československú republiku. Vrchol dosiahol 
v mužstve olympionikov, v ktorom odohral šestnásť zápasov 
a dal šesť gólov. V roku 1964 získal na Olympijských hrách 



808 
 

v Tokiu striebornú medailu. Tréner Vytlačil vtedy nominoval 
do 17-členného kádra deviatich Slovákov a Béla Masný 
nechýbal v zostave ani raz. Za mimoriadny úspech bol 
ocenený titulom majstra športu.  Po vzore prvého držiteľa 
„Zlatej lopty“ Angličana sir Stanley Matthewsa dostal 
futbalový džentlmen prezývku „slovenský Matthews“.    

www.sme.sk 15.07.2013  
pomocná evidencia 476/1/2013 
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Mgr. Martina Babičová, Ing. Peter Papp:  
                                       Zbierka obrazov rodu Ilešháziovcov 

Jeden z najmocnejších a najslávnejších rodov Uhorska 
vlastnil Trenčiansky hrad 241 rodov. Zakladateľ trenčianskej 
vetvy bol Štefan 1. Ilešházi, od roku 1594 dedičný liptovský 
a trenčiansky hlavný župan. Rod ovládal trenčianske panstvo 
spolu s hradom po sedem generácií až do vymretia po meči. 
Posledný príslušník rodu, tiež Štefan 2. Ilešházi predal panstvo 
i s hradom v roku 1836 viedenskému bankárovi a podnika-
teľovi barónovi Jurajovi Sinovi. 

Ilešháziovci vytvorili vzácnu obrazovú zbierku obrazov, 
v ktorej sú okrem portrétov príslušníkov rodu zastúpené i diela 
viacerých žánrov. Nájdeme tu krajinky, zátišia, sakrálne 
obrazy, batália, mytologické  a bukolické scény a ojedinelý 
súbor obrazov s marinistickými námetmi, medzi ktorými 
vyniká monumentálna scéna námornej bitky medzi anglickým 
a holandským loďstvom z druhej polovice 17. storočia. Veľ-
koformátové ilešháziovské portréty napr. Gašpara, Juraja, 
Františka, Jozefa či Evy, Alžbety a Márie dopĺňajú menšie 
portréty členov rodu i niekoľko osobností rodiny Čakiovcov, 
Erdödyovcov či von Abensberg und Trau. Kolekcia portrétov 
členov vládnuceho Habsburgského rodu patrila tak povediac 
k povinnej výbave domácnosti uhorského šľachtica. Medzi 
najvzácnejšie diela nielen v Ilešháziovskej zbierke, ale prav-
depodobne na našom území vôbec, patrí portrét krupinského 
kapitána, bojovníka proti Turkom, Jána Krušica z Lipoglavy. 
Bol vytvorený v roku 1580 a jeho autorom je pravdepodobne 
dvorný maliar cisára Rudolfa 2. Giuseppe Arcimboldo. 
Reprezentačný portrét Jozefa Ilešháziho v slávnostnom odeve 
namaľoval významný bratislavský umelec Daniel Schmidelli 
v roku 1764. Rakúsky maliar Daniel Michorn je autorom 
dvoch zátiší s kvetmi a vtákmi, ktoré patria k tomu najlep-
šiemu, čo sa v danom žánri nachádza. 
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Takpovediac povinné boli v šľachtických zbierkach aj bata-
listické scény poukazujúc na bojové tradície rodu a jeho zás-
luhy o obranu vlasti. Diela tohto žánru v iležháziovskej zbier-
ke sú zväčša ovplyvnené tvorbou G. Ph. Rugendasa a jeho 
nasledovníkov, predovšetkým Augusta Querfurta. Námety čer-
pajú hlavne z obdobia protitureckých vojen, stavovských pov-
staní a bojov Tridsaťročnej vojny. Pre niektorý z ilešhá-
ziovských kaštieľov vzniklo i veľkoformátové plátno „Lov 
kalydonského kanca“ inšpirované Rubensovým cyklom pre 
lovecký zámok Filipa 4. „Torre dela Parada“. 

Na začiatku bola zbierka umiestnená na Trenčianskom 
hrade. Po polovici 17. storočia boli obrazy prevezané do 
nového kaštieľa v Dubnici nad Váhom. Odtiaľ sa v rokoch 
1942/1943 dostali do Trenčianskeho múzea. V súčasnosti je 
celá zbierka takmer kompletne zreštaurovaná a jej podstatná 
časť je sprístupnená verejnosti v Paláci Zápoľských a v Ľu-
dovítovom paláci Trenčianskeho hradu. 

Ilešháziovská obrazová zbierka tvorí základ zbierkového 
fondu výtvarného umenia Trenčianskeho múzea a cennú 
súčasť umelecko-historického dedičstva našej krajiny. Vyt-
váralo ju sedem generácií príslušníkov jedného z najmoc-
nejších šľachtických rodov po viac ako dve storočia. Svojou 
skladbou predstavuje typický príklad reprezentatívnych ko-
lekcií uhorskej šľachty i keď poznačený istou provincionalitou 
a osobným naturelom jednotlivých majiteľov. Verne odráža 
politické, kultúrne a náboženské prostredie svojej epochy, voj-
nové zvraty i všedný život. Je dokumentom vývoja umeleckej 
tvorby na našom území. Je dokladom európskych umeleckých 
a kultúrnych vplyvov na vývoj slovenskej kultúry a umenia. 
Vo svojej dobe isto predstavovala i zdroj inšpirácie pre do-
mácich tvorcov a stala sa zdrojom poučenia i príkladom 
súdobých umeleckých trendov. Vývoj od portrétnej galérie 
predkov k žánrovo štruktúrovanému súboru, od rodovej hr-
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dosti k poteche z umeleckej krásy a dokonalosti, od monu-
mentálnych tém k civilným drobným žánrom je pre dané 
obdobie charakteristický. 

pomocná evidencia 486/1/2013 
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Mgr. Viera Bernáthová: Písomné pamiatky Trenčína 

Písmo patrí medzi najcennejšie vynálezy ľudstva. Prinieslo 
do našej doby pamäť dávnych vekov. Zachováva históriu i 
našich miest. Prostredníctvom starých zápisov robí z dávno 
pominutých bytostí živých ľudí, ktorí mali svoju prácu, 
povinnosti, zvyky, radosti aj starosti. Predstavujeme čitateľovi 
niektoré zo skvostov písomných pamiatok, ktoré zachytili 
históriu Trenčína. 
Rímsky nápis 

Trenčín sa dostal do histórie v roku 179 n. l. , keď rímski 
vojaci vytesali do hradnej skaly nápis o tom, že rímske vojsko 
pod vedením legáta (veliteľa) Maximiána, prezimovalo 
v dnešnom Trenčíne, vtedy nazývaného Laugaríciom. Bolo to 
po víťazstve nad Kvádmi, vtedajšími obyvateľmi tohto 
územia. 
Obrázková kronika 

Najstaršia písomná správa o Trenčíne pod jeho terajším 
názvom je v Obrázkovej kronike, kde sa hovorí, že české 
vojsko vpadlo k Trenčínu a odviedlo si odtiaľ veľa zajatcov 
i dobytka. Historici datujú túto udalosť do roku 1067. 
Zoborská listina 

Medzi významné zmienky o Trenčíne patrí aj Zoborská 
listina z roku 1111, v ktorej kráľ Koloman potvrdil výsadu 
udelenú kláštoru sv. Hypolita na Zobore kráľom Štefanom. 
Podľa nej, tretina všetkých mýt v Nitre, Trenčíne a po celom 
Váhu patrí tomuto kláštoru. 

Tieto i ďalšie zmienky z 11. a 12. storočia o Trenčíne 
svedčia o jeho dôležitom postavení. Hrad bol významnou 
pohraničnou pevnosťou, ale od najstarších čias existovala 
v jeho blízkosti podhradská osada, kde sa pravidelne usku-
točňovali trhy. Spočiatku bola podriadená hradu. Výsadami, 
ktoré boli osade a neskôr mestu Trenčín kráľmi postupne 
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udeľované, sa posilňovala jeho samospráva a časom sa vyma-
nila zo závisti hradu. 
Listina kráľa Žigmunda potvrdzujúca výsadu Trenčína 
voliť si farára 

V roku 1434 kráľ Žigmund Luxemburský udelil mestu 
Trenčín výsadu voliť si farára a po jeho smrti disponovať 
s majetkom fary. Touto výsadou mesto Trenčín prebralo 
zodpovednosť za vydržiavanie farára a hmotné zabezpečenie 
za chod fary a kostola. 
Najstaršia pečať mesta Trenčín 

Už v roku 1324 vystupuje mesto Trenčín ako rozvinutá 
mestská komunita, ktorá používala pečať. Overila ňou aj 
listinu vydanú starostom a prísažnými mešťanmi. Mesto 
Trenčín v nej dosvedčovalo majetkové pokonanie zemanov. 
Na tejto listine sa pečať nezachovala, hoci po nej zostali stopy. 
Zrejme to bola tá istá pečať, ktorá je zachovaná na svadobnej 
zmluve dcéry uhorského kráľa Ľudovíta 1. z roku 1381, 
uloženej v Štátnom archíve vo Viedni. Viaceré významné 
uhorské mestá odtlačili na túto zmluvu svoje pečate ako 
hodnoverní svedkovia jej uzatvorenia, čím potvrdili jej 
platnosť. K vtedajším mestám Uhorska, ako boli Budín, 
Vyšehrad, Košice, Záhreb, Trnava, Bratislava, Šoproň pri-
pojilo svoju pečať aj mesto Trenčín. Aj keď sa svadba nako-
niec nekonala a každý zo snúbencov si zobral iného man-
želského partnera, zachovaná listina dokazuje význam a pos-
tavenie mesta Trenčín, keď bolo kráľom prizvaný k takejto 
udalosti celoštátneho významu. 
Mestská kniha mesta Trenčín 

Najstaršia Mestská kniha Trenčína bola založená v roku 
1476, ktorá vznikla zviazaním rukopisných záznamov vyho-
tovených pisármi. Do Mestskej knihy sa zapisovali zasadnutí 
samosprávy a požiadavky, ktoré kládli mešťania na richtára 
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a mestskú radu. Napríklad, že richtár nemá byť vo svojom 
úrade voči ľuďom neochotný a nevľúdny, násilný a lakomý, 
lebo násilie je nepriateľom zákona a prijímanie darov je 
porušením spravodlivosti. Prísažnými sa majú stať takí, čo sa 
všetkými svojimi silami usilujú o verejný prospech, lebo 
osobné prospechárčenie vedie k záhube miest. Kniha tiež 
obsahuje text prísahy richtára a členov mestskej rady pri 
nástupe do funkcie: „My prisaháme pánu bohu i tejto obci, 
chceme pravdu viesť a velebiť, krivdu tupiť, a tak dobre 
chudobnému ako bohatému, sirotám a vdovám spravodlivosť 
udeliť a to ani pre priazeň, ani pre závisť, ani pre dary 
neopustiť,“ 
Listina kráľa Žigmunda o povýšení Trenčína na slobodné 
kráľovské mesto 

Najvýznamnejšou udalosťou v živote stredovekého Tren-
čína bola zaznamenaná v roku 1412, keď kráľ Žigmund 
Luxemburský povýšil mesto Trenčín na slobodné kráľovské 
mesto a Trenčín sa zaradil medzi mestá prvej kategórie. 
Týmto rozhodnutím podliehal priamo kráľovi, dane platil 
jedine kráľovskej pokladnice, právne sa stal nezávislým od 
akéhokoľvek zemepána a bol vyňatý spod právomoci kaste-
lána hradu. Bol to veľmi dôležitý akt, lebo nimi obmedzil 
právomoci hradných pánov. Dovtedy hradní páni zasahovali 
do života mesta, obmedzovali jeho slobody a mali z neho 
finančný prospech. Vynucovali si poplatky, akoby bol Trenčín 
zemepanským mestom, mali snahu prisvojiť si majetky meš-
ťanov, keď zomreli bez potomkov. Z histórie je známe, že keď 
vlastnil Trenčiansky hrad vojvoda Stibor, zasahoval do súdnej 
právomoci richtára. Páni chceli tiež rozhodovať o voľbe farára 
mesta, zriaďovali si v meste krčmy, mytnice, zasahovali aj do 
slobodných trhov. Kráľ Žigmund Luxemburský povýšením 
mesta Trenčín na slobodné kráľovské mesto zakázal miešať sa 
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do právomoci mesta a mestu udelil také výsady, aké dostali 
Budapešť a Stoličný Belehrad. 
Listina kráľa Žigmunda povoľujúca konať dva výročné 
jarmoky 

Udelením štatútu slobodného kráľovského mesta mesto 
získalo viacero výsad, aby mohlo prosperovať. Mesto Trenčín 
malo právo usporiadať deväť jarmokov do roka. Okrem nich 
mohol vo Veľkom pôste každý pondelok dobytčí jarmok 
a nasledujúci deň výstavný trh. Od kráľa dostal Trenčín právo 
skladu na tovar, ktorý obchodníci prenášali do iných krajín 
a prednostne ho ponúknuť na predaj. Udelené právo poria-
dania trhov podporilo čulý obchodný ruch. Remeselníkom sa 
darilo a práve vďaka nim rástla hospodárska sila celého mesta. 
Do mestskej pokladnice plynuli poplatky z trhov, za predajné 
stánky, za používanie mestských váh aj z pokút za porušenie 
pravidiel pri obchodovaní. 
Listina Jána Huňadyho priznal Trenčínu výsadu práva 
meča 

Vzrastajúci pohyb cudzincov v meste prinášal aj krimi-
nalitu. Trenčiansky richtár spolu s prísažnými mal aj súdnu 
právomoc nad mešťanmi, alebo tými, ktorý spáchali na území 
mesta nejaký zločin. Už od 14. storočia mali právo vynášať 
trest smrti. Túto výsadu „právo meča“ im potvrdil v roku 1454 
aj krajinský kapitán Uhorska Ján Huňady, ktorý zastupoval 
kráľa Ladislava Pohrobka. V týchto nepokojných časoch sa 
potulovalo po krajine veľa zbojníkov a lupičov, ktorí prepa-
dávali mešťanov a spôsobovali im nemalé škody, dokonca aj 
kasteláni hradu im mali pri dodržiavaní poriadku. Aby Trenčín 
mohol túto spravodlivosť vykonávať, vydržiaval si kata. V 
Mestských knihách sú záznamy o vykonaných popravách zlo-
dejov, podpaľačov, neverných žien či čarodejníc. 
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Listina kráľa Ferdinanda 1. s výsadou varenia 
a predávania piva 

V roku 1546 mešťania Trenčíne predniesli kráľovi Ferdi-
nandovi 1. návrh získania financií na opravu opevnenia 
mestských hradieb varením a predajom piva. Náklady na opra-
vu mestských hradieb znášala kráľovská pokladnica. Tento 
návrh sa panovníkovi zapáčil a mu vyhovel. Trenčianske pivo 
malo veľmi dobrú povesť, lebo mestskí úradníci, keď išli nie-
čo vybavovať v Uhorskej kancelárii a Uhorskej komore písali, 
že úradníkov treba pivom podmastiť, aby sa vec správne a 
rýchlo vybavila.  

pomocná evidencia 506/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík:  Filoména Trefná konkurovala 
najznámejším ateliérom v meste 

Máloktoré mesto na Slovensku sa môže pochváliť toľkými 
fotografmi ako Trenčín. Od počiatku 20. storočia sa objavilo 
niekoľko nových živnostníkov, ktorí skúšali zdokonaliť epo-
chálny vynález kreslenia svetlom, niektorým chýbal kapitál, 
iným nadšenie a trpezlivosť, a tak väčšina z nich zanikla. 
Fotografovanie bolo náročným remeslom, vyžadovalo si 
okrem podnikateľského ducha aj talent, znásobený vytrva-
losťou a pracovitosťou. Popri osvedčených ateliéroch, rodin-
ných podnikoch, kde vládli muži, fungovali v Trenčíne v ob-
dobí medzi dvoma vojnami aj salóny, ktoré viedli ženy. 

Mária Urbasiówna-Holoubková začínala na Farskej ulici, 
Illy Jásayová-Drličková pôsobila krátko na Masarykovom 
námestí číslo štyri a na predmestí fungovala od roku 1934 
Filoména Horáčková. Vo svojom remesle sa zdokonalila a 
konkurovala starším trenčianskym ateliérom Alexandra 
Schwartza a Jozefa Sterna. Postupne si mladá fotografka, jed-
na z mála vyučených vo svojom odbore, získala rešpekt a uz-
nanie Trenčanov, firma prosperovala a neustále sa rozširovala. 

Filoména Horáčková sa narodila 28.12.1908 v Prahe-Libni. 
V rokoch 1923 - 27 navštevovala s výborným prospechom v 
Kutnej Hore Všeobecnú živnostenskú školu pokračovaciu - 
odbor portrétna fotografia u profesora Josefa Vokouna. 

Po zložení učňovskej skúšky v roku 1927 jej bol spoločen-
stvom fotografov a všetkých odvetví tvorby tlače fotome-
chanickej v Prahe vydaný výučný list. 

Krátko zotrvala ako vyučená umelecká fotografka v Če-
chách a v roku 1934 prišla do Trenčína. Na námestí sv. Anny 
č. 6 si otvorila fotoateliér, ktorý Trenčania poznali pod 
názvom „Foto Horáčková“ a po vydaji „Foto Trefná – Ho-
ráčková“. V začiatkoch spolupracovala so synom Maxa 
Sterna, Jozefom, u ktorého sa zdokonaľoval jej pomocník. Po 
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obnovení živnosti a rozšírení firmy v roku 1946 na „Foto-
grafický odborný obchod a ateliér“, pracovala so zdravotnými 
problémami a neustálym obmedzovaním zo strany daňových 
úradníkov až do zrušenia jej živnosti v roku 1950. 

Po príchode do Trenčína pokračovala hlavne v portrétnej 
umeleckej fotografii, venovala sa rodinnému, detskému, dám-
skemu portrétu. Takmer v každej domácnosti viseli svadobné 
snímky, označené charakteristickým podpisom autorky. Pos-
tupne však dokumentovala všetky spoločensko-politické uda-
losti v Trenčíne v období 1. Slovenskej republiky, návštevu 
Alexandra Macha, Ferdinanda Ďurčanského, portrétovala 
predstaviteľov mesta, všetkých jeho predvojnových zamest-
nancov, vrátane mešťanostu Zaťka. 

Z jej tvorby sa 
zachovali zábery 
na stavbu katolíc-
keho kultúrneho 
domu, budovanie 
Sihote, ale i defilé 
vojakov na hlav-
nom námestí. Pra-
covala so sklenými 
platňami, častým 
motívom na nich 

boli vojaci nielen v ateliéri, ale i v miestnych kasárňach, na 
cvičisku na Sihoti, pod hradom. 

Obľubovala okolie Trenčína, Brezinu, hrad, pre známych 
fotografovala rôzne žánrové motívy. Filoména Trefná 
zdokumentovala spoločensko-politické udalosti mesta v 
období, keď sa načas odmlčala pani Holoubková, obávajúca sa 
vysídlenia zo Slovenska. 

„Fotoslužba a ateliér Trefná“ bola ako prežitok kapitalizmu 
v roku 1950 zlikvidovaná. Pani Trefná vstúpila do 

záber z budovania katolíckeho domu 
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socialistického podniku Komunálnych služieb mesta Trenčín s 
celým svojím fotografickým zariadením, ktoré musela do 
detailov spísať, už 7. júla 1950. 

Menej známe sú jej politické aktivity v čase Slovenského 
národného povstania a pred ním. Od 15. januára 1945 praco-
vala ako hlavný spravodajca, donášala správy o presunoch 
Nemcov, a výčinoch gardistov v okolí Trenčína, Trenčianskej 
Teplej a Nemšovej. 

Správami pre paradesantnú partizánsku skupinu „V tyl 
vraga“ napomohla k zisťovaniu pohybu Nemcov, konkrétne v 
okolí Nového Mesta nad Váhom, pod Inovcom, pri Váhu a 
prispela vlastne k oslobodeniu Trenčína. Poskytla svoj byt 
vedľa ateliéru na námestí Svätej Anny na pozorovaciu 
základňu Nemcov, podieľala sa na zisťovaní počtu transportov 
a presunov nemeckých divízií, bola odvážna a smelá, 
hazardovala častokrát so životom svojím i svojich blízkych. 
Na sklonku života žila v Domove dôchodcov v Trenčíne, 
zomrela 10. novembra 1988 vo veku nedožitých 80 rokov. 

www.sme.sk 28.07.2013  
pomocná evidencia 514/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Symbol rosy a tŕnia preniká životom 
a dielom Vladimíra Roya 

Trenčín i jeho okolie je bohaté na osobnosti, ktoré sa 
podieľali na rozvoji národnej kultúry. Jedným z tých, ktorý 
presahovali rámec nášho regiónu, bol i Vladimír Roy. 

Vladimír Roy sa narodil 17. apríla 1885 v neďalekých Ko-
chanovciach, kde od roku 1874 pôsobil plných tridsať rokov 
jeho otec, evanjelický farár Peter Pavol Roy. 

 Jeho matka bola dcérou Jozefa Miloslava Hurbana. Keď 
Hurban v roku 1871 vydával svoju najstaršiu dcéru Boženu do 
Púchova tamojšiemu farárovi, mal na jednej strane radosť, že 
sa hurbanovská rodina spojí s rodinou Royovcov, ktorú 
významným spôsobom prezentoval Pavlov starší brat Augus-
tín Roy, horlivý národovec, ale i samotný zať Pavol, činný v 
národno-výchovnej práci. Na druhej strane však mal obavu, či 
príliš pedantné spôsoby v správaní jeho zaťa nebudú prekážať 
pri výchove detí. 

Z manželstva vzišiel napokon iba jediný syn, Vladimír, až 
po 14 rokoch po sobáši rodičov. Vtedy už jeho otec nepôsobil 
v Púchove, ale bol váženým a všeobecne obľúbeným 
evanjelickým kňazom v Kochanovciach, (dnes Adamovské 
Kochanovce). Mal už 46 rokov, a tak, ako sa dalo očakávať, 
že bol na svojho jediného syna prísny. 

O to láskavejšia a citlivejšia pri výchove bola jeho matka 
Božena. Tento kontrast dvoch autorít pri výchove nezostal bez 
vplyvu na formovanie povahy Vladimíra, vnuka Jozefa 
Miloslava Hurbana. 

Ľudové školy navštevoval v Kochanovciach a pokračoval v 
Modre. V roku 1900 odišiel do Skalice na tamojšie nižšie 
gymnázium. Bol veľmi nadaným a usilovným žiakom. Roz-
tržky mával iba s profesorom maďarčiny pre svoje slovenské 
presvedčenie.   
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Hrával divadlo, veľa čítal domácu a svetovú literatúru, sám 
sa pokúšal o vlastnú literárnu tvorbu, mal všestranné záujmy - 
maľbu, hudbu, svetové jazyky. V Skalici sa dostáva do styku s 
hlasistami. Vyššie triedy gymnázia navštevoval v Bratislave, 
kde sa začal učiť nemecky, rusky, anglicky aj francúzsky. 

Mladého Roya lákali prírodné vedy, chcel sa stať lekárom, 
no rodinná výchova a tradícia ho predurčovali na štúdium 
teológie. No ešte viac ako teológia ho zaujímala literatúra, už 
ako vysokoškolák sa stal spoluzakladateľom a redaktorom 
časopisu „Prúdy“ a „Dennica“. Píše pod vlastným menom i 
pod viacerými pseudonymami do časopisu „Slovenské pohľa-
dy, Národné noviny a Cirkevné listy. 

Cez prázdniny pravidelne chodieval k bratovi svojej matky, 
strýkovi Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému do Martina, čo 

zanechalo veľký vplyv 
na jeho literárne ambície 
a literárny vývin. 

Po štúdiách bol krátko 
kaplánom v Liptovskom 
Mikuláši. Na novom pô-
sobisku sa mu cnelo za 
študentským i spolkovým 
životom, prežíval chvíle 

plné nespokojnosti, ktoré sa prejavili aj v jeho veršoch, plných 
melanchólie. Z Mikuláša odišiel na Starú Turú a istý čas 
potom pôsobil aj v Pešti. V roku 1910 až 1911 pokračoval v 
štúdiách v Anglicku, žil v Edinburgu, Glasgowe a v Londýne. 

Pobyt v slobodnejšom Anglicku na neho vplýval doslova 
obrodne, vzniklo tu niekoľko jeho veršov. Pred prvou sveto-
vou vojnou stihol navštíviť Francúzsko, Holandsko, Nemecko 
i škandinávske štáty. V roku 1912 sa stal farárom v Púchove, 
tu si v lete vzal za manželku Vieru Švehlovú. 

Vladimír Roy s rodinou 
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Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa stal jej priamym 
účastníkom, bojoval na ruskom i talianskom fronte, čo sa v 
neskoršom veku podpísalo i na jeho chatrnom zdraví. 

V roku 1915 pôsobil krátko v Krajnom ako kaplán u Mi-
chala Bodického. Po skončení vojny organizoval v Juhoslávii 
československé vojsko, s ktorým prišiel v roku 1919 ako veli-
teľ do Prahy. 

Od roku 1919 pôsobil opäť ako farár v Púchove, získal si tu 
prirodzenú autoritu a medzi ľudom bol veľmi obľúbený. 
Venoval sa intenzívne literatúre, bol agilným osvetovým a 
telovýchovným pracovníkom, písal články, prednášal, zapájal 
sa do spoločensko-politického života prvej republiky, bol 
redaktorom „Slovenského týždenníka“. Sklamaný z praxe 
vtedajších politických strán však túžil po pokojnom, tvorivom 
živote, preto prechodne zanechal svoj farský úrad, aby sa mo-
hol venovať iba literárnej a lepšie platenej prekladateľskej 
práci. 

Z existenčných dôvodov sa však onedlho vrátil opäť ku 
svojmu kňazskému úradu a v roku 1927 dostal miesto farára v 
Bukovci, ktorý bol jeho posledným pôsobiskom. Unavujúca 
práca, chudobné pomery i celkové sklamanie podlomili jeho 
zdravie natoľko, že bol napokon predčasne penzionovaný. 

V roku 1934 sa s manželkou a deťmi, 14-ročnou Zorkou a 
o dva roky mladším Ivanom, presťahoval do Martina, aby bol 
bližšie liečebni vo Vysokých Tatrách. Veľmi zle na jeho 
psychiku i zdravotný stav vplývali zhoršujúce sa hospodárske 
i politické pomery i hroziaci fašizmus. 

Zomiera predčasne, iba 51-ročný, 6. februára 1936 v No-
vom Smokovci, nezmierený so sebou a svetom, skôr, ako by 
mohol vo svojej básnickej zrelosti účinnejšie bojovať proti 
fašizmu, ktorý z hĺbky duše nenávidel. Pochovaný je na 
Národnom cintoríne v Martine. 
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Jeho básnická tvorba má tri vývinové obdobia, kryjúce sa 
zhruba rokmi 1907 - 1918, 1918 - 1927, 1927 - 1936. Všetky 
sú viac-menej poznačené prvkami symbolizmu a impre-
sionizmu, ktoré charakterizujú i ostatných básnikov slovenskej 
moderny. 

Spočiatku ho silne ovplyvňovala tvorba Pavla Országha 
Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského, neskôr Janka 
Jesenského a Ivana Kraska. Najznámejšie sú jeho básnické 
zbierky z roku 1921 „Rosou a tŕním“ či „Peruťou sudba má-
va“, vydaná v roku 1927. 

V neskoršej tvorbe sa venoval najmä národnej lyrike, 
typické sú motívy vzbury a odboja, zamerané proti spoločnosti 
i sociálnym pomerom. Keďže ovládal šesť cudzích jazykov, 
venoval sa i prekladom poézie, prózy, drámy svetových 
autorov: Georga Byrona, Edgara Allan Poea (báseň Havran), 
W. Shakespeara, Oscara Wilda, Waltera Scotta, Charlesa 
Dickensa, z francúzštiny Alexandra Dumasa staršieho, Rai-
nera Maria Rilkeho, z nemčiny prekladal Heinrich Heineho, 
Johanna Wolfganga Goetheho i Mora Jokaiho. Bol autorom 
libreta k prvej slovenskej opere Jána Levoslava Bellu Kováč 
Wieland. 

O Vladimírovi Royovi vznikol v roku 1993 i dokumentárny 
film s príznačným názvom „Raz príde čas“, od autora a 
režiséra Fedora Bartku. Royove básnické dielo je torzovité a 
rozporné, no hlboko ľudské, vo svojom celku významné a na 
svoju dobu progresívne. Pri vytrvalom úsilí po zmene 
spoločenských pomerov malo v rokoch pred národným 
oslobodením i v období medzi dvoma vojnami významnú 
spoločenskú i estetickú funkciu. 

Pramene: Dokumentačný materiál Podjavorinského múzea 
v Novom Meste nad Váhom. 

www.sme.sk 16.08.2013 
pomocná evidencia 568/1/2013 
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Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia 
                      M. R. Štefánika v Trenčíne 

 Jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých 
dejín je bezo sporu Milan Rastislav Štefánik, ktorý mal roz-
hodujúcu zásluhu na vzniku spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov, ako aj na modelovaní slovenského štátotvorného náro-
da v Československu. Bez jeho zástoja, ako to potvrdzujú aj 
najnovšie objavené dokumenty, by Československá republika 
nebola vznikla. Zohral rozhodujúcu úlohu pri uvádzaní T. G. 
Masaryka a E. Beneša do francúzskych vládnych kruhov, kde 
on osobne mal vždy otvorenú cestu. Asi najväčšou zásluhou 
M. R. Štefánika bolo budovanie dobrovoľníckeho vojska v 
zahraničí - Československých légií. Nie neposlednou jeho 
zásluhou bol aj lobing pre podporu cieľov československého 
odboja u vlád Dohody a najmä u amerických Slovákov, ktorí 
zohrali veľkú úlohu v podpore snáh o spoločnú republiku s 
Čechmi. 

V máji 1916 vznikol v Paríži na návrh E. Beneša a M. R. 
Štefánika ústredný politický a vojenský orgán zahraničného 
odboja Čechov a Slovákov - Národní rada zemí českých ( 
Coseil National des Pays Tchéques ). Jej predsedom sa stal T. 
G. Masaryk, tajomníkom E. Beneš a podpredsedom J. Dürich, 
ktorého po vylúčení nahradil M. R. Štefánik. Na sklonku 
vojny bola oficiálne premenovaná na Česko-Slovenskú 
národnú radu, ktorú 29. júna 1918 uznali dohodové mocnosti 
za politického predstaviteľa budúceho československého 
štátu. 

M. R. Štefánik ako francúzsky občan a vojak, generál 
francúzskeho letectva požíval vysokú dôveru vo francúzskych 
vládnych kruhoch. Od prvopočiatku mu preto pripadla úloha 
na vojensko-diplomatickom poli. Ujal sa organizovania Čes-
koslovenských légií, ktoré zohrávali významnú úlohu v boji 
po boku armád dohodových krajín a po vzniku Česko-
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slovenskej republiky pri obsadzovaní hraníc stanovených 
mierovou konferenciou. 

 
 
 

Dvanásť rokov po smrti M. R. Štefánika bola na Sloven-
sku, konkrétne v Trenčíne, založená „Štefánikova spoloč-
nosť“, ktorá mala svoje pobočky aj na Morave. Jej cieľom 
bolo pestovanie idei československej jednoty a bratského 
spolunažívania Čechov a Slovákov v duchu myšlienok a od-
kazu M. R. Štefánika. V roku 1937 bolo je sídlo premiestnené 
do Bratislavy. V roku 1938 bola jej činnosť prerušená. 

M. R. Štefánik patril k osobnostiam slovenského národa, s 
ktorým si osud už za jeho života, ale aj po smrti 4. mája 1919 
kruto zahral. Po vzniku Československa bol uctievaný ako 
hrdina, no vzápätí bol zatracovaný. Najskôr mu boli stavané 
pomníky a busty, pomenovávané po ňom boli ulice, ústavy a 
námestia, aby boli onedlho búrané, premenovávané a bolo 
ľuďom prikazované, aby sa na neho zabudlo. 

Ivo Veliký v roku 2007 zozbieral mnohé atribúty, súvisiace 
s mestom Trenčín a M. R. 
Štefáni- kom, ktorých väč-
šina z nich do tej doby zapadla 
prachom zabudnutia. Popí-
sal ich v publikácii „Štefá-
nikovské atribúty v Trenčí-
ne“, ktorá je známa iba v 
niekoľkých výtlačkoch. Kde sa nachádzajú ostatné, to vie asi 
iba jeden človek a ten bohužiaľ na otázky neodpovedá... 

Stavba súsošia M. R. Štefánika a jeho zborenie 

súčasný pamätník M.R.Štefánika je v parku pod                                    
hradnou skalou 
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Myšlienka postaviť v Trenčíne sochu M. R. Štefánika vzni-
kla už v tridsiatich rokoch so zámerom dôstojne osláviť 20. 
výročie samostatnosti Československej republiky, vyjadriť 
boj slovenského národa za slobodu, uctiť si pamiatku padlých 
v prvej svetovej vojne a pripomenúť význam zahraničného 
odboja a jeho predstaviteľov. Autor súsošia, akad. sochár 
Jozef Pospíšil sa zaviazal dielo dokončiť do 15. októbra 1938, 
aby mohlo byť slávnostne otvorené 28. októbra 1938. Pod 
vplyvom vojensko-politických udalostí tej doby však dielo 
nebolo dokončené a ani oficiálne odovzdané – aspoň niet o 
tom konkrétnych dokladov. Až po druhej svetovej vojne sa 
objavujú informácie o slávnosti pri súsoší dňa 4. mája 1946 a 
jeho odovzdaní predstaviteľom mesta Trenčín. 

Za krátku dobu však prišiel čas zatracovania pamiatok a 
mena M. R. Štefánika aj do Trenčína. Okresní funkcionári 
Komunistickej strany Slovenska a Mestského národného vý-
boru v Trenčíne sa postarali, aby súsošie „zmizlo z očí“ Tren-
čanov. V noci na 4. apríla 1953 nechali súsošie zdemolovať, 
keď socha M. R. Štefánika bola roztavená a torzá kamenných 
sôch boli uložené na nádvorí Trenčianskeho múzea... 

Bratia Hrnčiarovci z Mníchovej lehoty, zamestnanci Kovo-
šrotu, oddelili hlavu sochy M. R. Štefánika a uschovávali ju 
až do roku 1990. Kópia torza uchovanej hlavy bola použitá 
pre nový pamätník M. R. Štefánika od akademického sochára 
Juraja Oravca, ktorý bol odhalený 1. septembra 1990 v mest-
skom parku, neďaleko od miesta pôvodného súsošia. 

pomocná evidencia 578/1/2013 
 
 
 
 
 
 



827 
 

Mgr. Peter Martinák: „Objavu pomohla vyššia moc“ 

Ľudovít Stárek patrí k osobnostiam. ktoré pohli trenčian-
skymi dejinami. Zaslúžil sa o objavenie rímskeho nápisu na 
hradnej skale, zalesnenie Breziny a rekonštrukciu kostolíka 
Veľkej Skalky. K pamiatke katolíckeho farára, archivára, pe-
dagóga, numizmatika a reštaurátora, ktorý prijal rehoľné meno 
Bonaventúra, sa v roku 2013 viaže s jeho menom viacero 
významných udalostí. Je zaujímavé, že pri jeho najdôle-
žitejších životných medzníkoch stála na konci letopočtu 
„trojka“. 

Ľudovít Stárek sa narodil 29. marca 1803 v Bratislave. 
V Trenčíne sa po prvýkrát objavil ako žiak nižšieho piaris-
tického gymnázia. V štúdiu pokračoval v Nitre, kde po absol-
vovaní teológie v roku 1826 bol vysvätený za kňaza. Začínal 
v kancelárii diecéznej samosprávy. Prechodným domovom sa 
mu stala Žilina. Spočiatku vykonával funkciu kaplána, neskôr 
bol vymenovaný za riaditeľa biskupského sirotinca a povýšili 
na titulárneho opáta v Žiline. Súbežne s výkonom funkcie učil 
na žilinskom nižšom gymnáziu. Popri pastoračných povin-
nostiach venoval pozornosť dejepisu. V Žiline dal do poriadku 
mestský archív a spracoval prvé syntetické dejiny mesta. 

Ľudovít Stárek v roku 1845 prišiel do Trenčína natrvalo. 
Zaujal uvoľnené miesto farára po prepoštovi Štefanovi Va-
ďonovi. Stal sa riaditeľom gymnázia a zároveň rozvíjal svoju 
bádateľskú činnosť. Usporiadal najstaršiu časť dejín Trenčína, 
spísal zoznam najstarších a najdôležitejších listín (Elench – 
katalóg) a v nemčine vydal „Sprievodcu po trenčianskej hrad-
nej zrúcanine a obrysy kráľovského slobodného mesta a hradu 
Trenčín“. Pestrú paletu publikačnej činnosti dopĺňali práce 
venované obnovenej „Mariánskej kongregácii“, pustovníkom 
s. Andrejovi – Svoradovi, Beňadikovi, majiteľom Košeckého 
hradu alebo Matúšovi Čákovi. Spracované materiály uverejňo-
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val v časopisoch „Lumir“, resp. Cyrill a Method. Prispieval aj 
do Palárikových „Katolíckych novín“. 

Okrem duchovnej renesancie veriacich Ľudovít Stárek ov-
plyvnil aj architektonický ráz Trenčína. Najprv prikročil 
k oprave kostola a prestavbe farskej budovy. Nad mestom 
začal postupne zalesňovať holé kopce v okolí Trenčianskeho 
hradu. Keďže sa na nich pásavali kozy, najvyšší bod masívu sa 
dodnes volá Kozí vrch. Lesný park dostal pomenovanie podľa 
svojho zakladateľa „Ľudovítov“. Súčasné pomenovanie „Bre-
zina“ bolo odvodené od prvých stromov, ktoré sa tam ujali. 
S menom Ľudovíta Stárka je spojené aj založenie župného 
špitála. S jeho menom je spojená myšlienka vybudovania 
mestského parku, ktoré bolo zaplavované riekou Váh. 

Najväčší ohlas v oblasti historického výskumu zaznamenal 
trenčiansky opát v súvislosti s objavom rímskeho nápisu na 
hradnej skale z roku 179. Bol známy už v stredoveku, časom 
však upadol do zabudnutia, pretože ho zakrývali stromy. 
Dilemu Ľudovíta Stárka o presnej lokalizácii rímskeho nápisu 
pomohla vyriešiť silná víchrica. Odpis odkrytého nálezu 
rímskeho nápisu poslal na rozlúštenie epigrafovi Theodorovi 
Mommsenovi. Pre nesprávnu interpretáciu nemecký špecia-
lista  označil rímsky nápis za falzifikát. Dlhotrvajúce polemiky 
o pravosti antickej pamiatky pomohli rozlúsknuť maďarskí 
historici, ktorí Mommsenovi zasiali sadrový odliatok. 

Súbežne s krokmi, ktorými Ľudovít Stárek aktivizoval život 
v niekdajšom Laugariciu, rozvíril hladinu aj na druhej strane 
Váhu. Prostredníctvom finančnej zbierky sa rozhodol opraviť 
zdevastovaný kostolík v areáli bývalého kláštora na Veľkej 
Skalke. Priebeh rekonštrukcie podrobne dokumentuje katalóg 
s menoslovom darcov na rekonštrukciu Skalky a spisy toho 
týkajúce. Rukopis ležal desaťročia nepovšimnutý v škatuli 
v priestoroch  Farského úradu v Trenčíne. K jeho objaveniu 
prispelo v rámci grantového projektu zameraného na sprís-
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tupnenie historickej knižnice farnosti Trenčín. Spomínaná 
zbierka oslovila širokú verejnosť a prispeli do nej veriaci 
z okolitých obcí, trenčianski piaristi, nitrianski kanonici a pro-
fesorský zbor teológie v Nitre. 

Rozsiahle rekonštrukčné práce prebiehali od júla 1852 do 
júla 1853. Celkové náklady si vyžiadali 715 zlatých a 5 graj-
ciarov. Drevený materiál zdarma doviezli a spracovali sedliaci 
z Kubry. Ruky k dielu priložili aj murári, nábytkári, sklenári, 
maliari, klampiari a tesári. 

Ľudovít Stárek pôsobil v Trenčíne až do svojej smrti dňa 
22. marca 1863. Jeho život a dielo pripomínajú v Trenčíne dve 
pamätné tabule a ulica nesúca jeho meno. 

Trenčianske noviny 26.08.2013 
pomocná evidencia 594/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby 
nezabránila koncu letnej plavárne 

Posledná sezóna v lete 2013 na letnom kúpalisku v Tren-
číne bola veľmi úspešná. Prišlo sem počas letných mesiacov o 
desaťtisíc ľudí viac ako v roku 2012. Od 2. do 7. septembra 
2013 sa uskutočnil proces odovzdania plavárne Mestom 
Trenčín zhotoviteľovi stavby modernizácie železničnej trate, 
aby mohli pokračovať v modernizácii železničnej trate.  

Po tomto vážnom kroku sa musia Trenčania a návštevníci 
mesta budúcu letnú sezónu v roku 2014 zaobísť bez existencie 
letnej plavárne, lebo najbližšie obdobie dvoch rokov sa 
sústredí na dobudovanie nových inžinierskych sietí k novej 
letnej plavárni Železnicami Slovenskej republiky, ktoré 
zároveň zrekonštruujú i most na Ostrov. Železnice Slovenskej 
republiky sa zaviazali zabezpečiť dopravný prístup do 
mestských častí Záblatie a Zlatovce, vybudovať infraštruktúru 
k novej letnej plavárni, vrátane sietí a rekonštrukcie mosta na 
Ostrov. Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček považuje 
skutočnosť, že sa železnice zmluvne zaviazali, uvoľniť zo 
štátneho rozpočtu 6,5 milióna eúr na takzvanú malú stavbu v 
meste, za silný záväzok. S rekonštrukciou sa začne už na jeseň 
tohto roka. Dôkaz, že nejde v rámci Slovenska o bežnú 
plaváreň, potvrdzuje jej rozmanitá história.  

Váh už na začiatku 20. storočia využíval takzvaný „Regata 
klub“ a svoju prvú plaváreň založili priaznivci tohto športu 
poniže pešieho mosta na pravej strane Váhu. Boli to iba 
obyčajné dosky, tvoriace pri brehu akúsi ohradu, v ktorej sa 
mohli menej zdatní okúpať, skúsenejší plavci využívali hlbšiu 
vodu Váhu. Táto plaváreň mala i primitívnu kabínku na 
prezliekanie, zbitú z obyčajných dosák.  

Za prvej Československej republiky stála ďalšia plaváreň 
na voľnom priestore ľavého brehu Váhu, poniže dnešného 
železničného mosta, postavila ju v roku 1924 stavebná firma 
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Materna. Plaváreň mal v správe činorodý Klub českosloven-
ských turistov. Drevené kabíny stáli vyvýšené na koloch, 
prístup k nim bol od rieky po schodíkoch, neďaleko sa poži-
čiavali i člny. Kúpajúci využívali vody Váhu až do postavenia 
novej modernej plavárne, ktorá sa stala pýchou Trenčína.  

Od roku 1932 sa predstavitelia Mesta Trenčín snažili o 
vybudovanie novej letnej plavárne. Priestor na Hornej Sihoti, 
kde malo vyrásť letné kúpalisko, bol dlho nezastavaný. Do 
regulačného plánu Mesta Trenčín bolo zakomponované vybu-
dovanie novej plavárne do najjužnejšieho cípu Hornej Sihote, 
ohraničeného železničným mostom, železničnou traťou a rie-
kou Váh. Pretože staré drevené kabíny ľudovej plavárne na 
ľavej strane Váhu poniže lodenice dosluhovali, starosta Jozef 
Reihel vypísal na apríl 1936 verejnú súťaž na výstavbu 
nového letného kúpaliska. Na túto súťaž prišlo 51 ponúk od 
rozličných stavebných firiem z celého Slovenska i Čiech, 
napríklad od firmy Fischmann a spol. z Brna, Pittl a Brau-
sewetter z Trnavy, Wiener Žilina, ale i trenčianskych podni-
kateľov Berta a Kováč či staviteľa Čevelu s Ing. Gustávom 
Dohnánym.  

Medzi jeden z najlepších a finančne výhodných projektov 
patril návrh „štrandového mestského kúpaliska“ staviteľa 
Dominika Filippa, s presnou kalkuláciou na železobetónový 
bazén, vežu s vodojemom a šachtou, na budovu kabínok na 
prezliekanie, prívod i odvedenie vody. Napokon firma vybu-
dovala iba násyp okolo kúpaliska.  

Technický referát Mesta Trenčín však vybral návrh iného 
kandidáta, ktorého meno sa však medzi návrhmi, došlými na 
mestskú radnicu, nespomína. Išlo o známeho bratislavského 
Ing. Jána Černocha, ktorý mal stavebný dozor aj na pieš-
ťanskom kúpalisku Eva. Budovu kabín na prezliekanie 
projektovala a stavala firma trenčianskeho staviteľa Alexandra 
Marákyho a s výstavbou potrubia, vedeného z Tiberghienky, 
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sa popasoval šikovný mladý trenčiansky staviteľ František 
Kopecký. Továreň sa ponúkla dodávať teplú vodu na kúpanie 
do plavárne bezplatne. Výhodou bolo, že sa nemusela čistiť.  

Výstavba novej letnej plavárne sa začala podľa plánu dňa          
1. augusta 1936. Stavba bazéna, veže s vodojemom a 
rezervoárom, stavebné práce vodovodu a kanalizácie, bez 
budovy šatní a bufetu, stáli mesto 650.717 korún. Prieťahy 
spôsobila výstavba potrubia, lebo sa muselo čakať na povo-
lenie aj od ministerstva železníc. Otvorenie plavárne sa neus-
tále odkladalo a po Trenčíne sa šírili zaručené správy, že pri 
skúškach začalo praskať chybné a neodborne uložené 
potrubie, tak hľadali vinníka stavby. Pravda však bola iná. 
Problémy so sprístupnením plavárne nastali vinou slabého 
tlaku vody a presakovania teplovodného vodovodu po celej 
trase. Tá viedla od šachty a vlečky továrne Tiberghien a 
synovia, popod celú Štefánikovu ulicu, poza železničnú 
stanicu a železničnú trať, rovnobežne s Kubranským potokom, 
až do plavárne. Potrubie tlak vody nevydržalo, prepustilo na 
viacerých miestach vodu a tá sa vytlačila na povrch. Vinu 
pripisovali staviteľovi Františkovi Kopeckému, ktorý však s 
mestským vodomajstrom Ostrovským včas upozorňovali, že 
pôvodné kameninové potrubie nevyhovuje a má byť nahra-
dené železoliatinovým. Súdnoznalecký posudok, ktorý dal vy-
pracovať staviteľ, potvrdilo že za vykonané práce nezod-
povedal v plnom rozsahu, ba práve naopak, upozorňoval na 
riziko priesaku vody vedenej z továrne, preto žiadal okrem 
očistenie svojho mena,  

Obyvatelia Trenčína boli veľmi netrpezliví, lebo sa neve-
deli dočkať otvorenia novej plavárne. V miestnych novinách 
sa dokonca objavili vtipy o tom, že nové kúpalisko by malo 
mať nápis „Trenčianska mestská blamážeň“ s podtitulom – 
„Kto sa chcete kúpať, doneste si kýbeľ vody“. Istý predplatiteľ 
novín vyčítal kompetentným, že keď 9. júla 1937 navštívil 
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mesto plný autobus turistov z Viedne, zastavili sa na plavárni 
a nemohli sa okúpať. Čo by Trenčín získal na dobrom chýre!  

Aké bolo ich prekvapenie, keď sa tam oni nemohli 
„občerstviť“. O pár dní na túto udalosť dňa 15. júla 1937 sa 
Trenčania konečne dočkali otvorenia kúpaliska. Dodatočná 
kolaudácia a odovzdanie Mestu Trenčín bez stavebných zmien 
bolo až 8. februára 1938. Čoskoro po otvorení kúpaliska 
začala využívať plaváreň nielen verejnosť, ale i športovci z 
plaveckého oddielu TTS Trenčín. Bazén mal mieru podľa 
medzinárodných predpisov, bol 50 m dlhý a 20 m široký, s 
ôsmimi plavebnými dráhami, schválený i na vodné pólo, 
ktorému vyhovovala i hĺbka do 3,10 metrov.  Pre neplavcov 
boli určené dve bočné krídla bazéna, kde bola najnižšia voda, 
necelý meter.  

Okolo bazéna bolo vybudované brodiská, vodný žľab pre 
oplachovanie nôh pred vstupom do bazénu. Materiál na 
výstavbu bazéna dovážali firmy z Trenčína i blízkeho okolia, 
napríklad cementáreň v Hornom Srní dodala až 48 vagónov 
cementu. Pre nedostatočný tlak vody vedenej potrubím museli 
pre zlepšenie prítoku do dvanástich spŕch vybudovať ďalší 
vodojem, ktorý zaistil stály a dostatočný prísun vody.  

Problémy s vodou nastali vždy v sobotu popoludní, keď sa 
brány továrne zatvorili a nepracovalo sa, až do pondelňajšieho 
predpoludnia, keď bol prítok vody potrubím prerušený. Aj 
doba napúšťania bazéna bola spočiatku príliš dlhá, keď trvala 
neskutočných 16 hodín. Pôvodný bazén návalu oddychujúcich 
Trenčanov aj početných turistov cez sezónu v posledných 
rokoch nepostačoval. Na ploche kúpaliska pribudol nový 
antikorový bazén, rekonštrukciou sa pamätalo i na deti.  

Trenčianske noviny 09.09.2013 
pomocná evidencia 613/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Archív vystavil vzácne listiny o 
vpáde Turkov 

Výstava o vpáde Turkov do Trenčína predstavila záujem-
com o históriu aj známych tureckých panovníkov. Pri príle-
žitosti 350. výročia vpádu tureckých vojsk na Považie uspo-
riadala pobočka Štátneho archívu Bratislava v Trenčíne výsta-
vu spojenú s prednáškou o útoku tureckej armády. „Vpád 
vojsk z roku 1663 zachytávajú vzácne archívne dokumenty 
uložené v našom depozite archívu, ktoré si záujemcovia mohli 
pozrieť vo výstavnej miestnosti,“ povedala riaditeľka pobočky 
archívu v Trenčíne Jana Štefaničáková.  

Všetky listiny však pracovníci archívu vystaviť nemohli. 
„Máme tých dokumentov viac, ale vybrali sme z nich tie 
najzaujímavejšie,“ povedala kurátorka výstavy Mgr. Viera 
Bernátová.  

Pri vstupe do výstavných priestorov sa mohli návštevníci 
oboznámiť s historickým prehľadom aj so samotnými panov-
níkmi. Zoznámili sa s údajmi o tureckej ríši, organizácii turec-
kého vojska na území podrobenom Turkami, o významných 
tureckých vojvodcoch ako napríklad Sulejman 1. či Mehmed 
4., za ktorého panovania vpadli Turci na naše územie. Vpád 
samotných vojsk cez priesmyk Jarky pri Mníchovej Lehote 
zachytila aj vystavená kronika. Mestský notár v nej píše, ako 
Turci po vstupe cez priesmyk pobili tristo pešiakov. Jezuitská 
kronika zas doplňuje opisom vyčíňanie Turkov, v ktorom 
vypálili sedemnásť dedín, podpálili okolité majere či uniesli 
ľudí do zajatia. Na výstave nechýbali ani originály doku-
mentov týkajúce sa mestskej obrany proti Turkom. Išlo 
o organizovanie a zvolávanie snemov, vyhlásenie šľachtickej 
pohotovosti a následné vysielanie vojsk. Kráľ v tejto dobe 
podporoval aj výstavbu opevnení hradov a miest. Na to pouka-
zuje listina o pive, kde sa uvádza, že výťažok z predaja piva sa 
môže použiť na budovanie opevnenia Trenčína.  
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Návštevníkov zaujali aj exponáty strelných a rezných zbra-
ní, používané tureckými aj uhorskými vojakmi, ktoré zapoži-
čalo Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom. 
Výstavu navštívili aj žiaci Základnej školy Trenčín, Ulica 
Dlhé Hony, ktorých najviac zaujali zbrane, staré listiny a niek-
toré historické obrázky a mapy.  

Opakovaný vpád osmanských vojsk postihol stredné Pova-
žie v roku 1663. Obyvatelia Trenčína, aby zabránili vstupu 
nepriateľa na územie mesta, pomáhali budovať obranné valy. 
Magistrát rozhodol 13. júla 1663, ako a kde by bolo vhodné 
vybudovať šiance, ktoré už koncom septembra boli hotové. Na 
južných predmestiach boli dva vybudované a spájali Brezinu a 
ramená Váhu. Prácu viedol Daniel Lipský a Štefan Demjan, 
ktorý vyplácal robotníkov. Každý Trenčan a cudzinec, hľada-
júci v meste ochranu, musel platiť na tento účel týždenne po 
jednom groši. Dodnes tieto protiturecké ochranné valy pripo-
mínajú názvy ulíc Horný a Dolný Šianec.  

V jeden deň pred takzvaným čiernym 2. októbrom 1663 sa 
Turci presúvali z Myjavy cez Hlohovec a vrátili sa do pevnosti 
v Nových Zámkoch. Trenčania boli o tomto pohybe vojsk 
informovaní, ale zle vyhodnotili situáciu, pretože sa domnie-
vali sa, že Turci žiadnym výpadom nehrozia. Všetko sa však 
zmenilo nasledujúci deň, keď v sile približne päťtisíc mužov 
prešli Turci cez priesmyk Jarky pri Mníchovej Lehote a dostali 
sa do bezprostrednej blízkosti Trenčína.  

Pri útoku Turci na mesto Trenčín a Trenčiansky  hrad tieto 
nedobyli, ale zapálili predmestia, spôsobili materiálne škody a 
pri obrane mesta padlo viac ako tristo pešiakov. Mnohých ľudí 
pracujúcich na poliach pozabíjali a ďalších odvliekli do 
otroctva. Na okolí vypálili 17 dedín, prakticky všetky obce 
medzi Beckovom a Trenčínom.  

Trenčianske noviny 07.10.2013 
pomocná evidencia 724/1/2013  
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Mgr. Martin Karlík: Od vysvätenia a otvorenia 
     synagógy v Trenčíne uplynulo sto rokov 

 
Pred sto rokmi dňa 23. septembra 1913, sa početná tren-

čianska židovská komunita dočkala otvorenia novej synagógy. 
Neologická budova synagógy dodnes patrí k najkrajším ar-
chitektonicko-historickým pamiatkam svojho druhu na 
Slovensku. Dnešnú synagógu postavili čiastočne na mieste, 
kde bola predtým pôvodná modlitebňa, slúžiaca početnému 
židovskému obyvateľstvu mesta Trenčín.  

Dnešné Štúrove námestie, kde bývali v minulosti obilné tr-
hy, malo remesel-
nícko-obchodníc-

ky charakter. Sús-
tredenie prevažne 
židovských ob-
chodníkov v tejto 
časti predmestia 
podmienil charak-

ter jeho zástavby. Práve v tejto časti predmestia mali židia už 
v roku 1720 svoju modlitebňu v jednej z miestností židov-
ského domu.  

V roku 1747 si zriadili modlitebňu v dome bývalej záso-
bárne. O štyridsať rokov neskôr si židovská komunita posta-
vila novú drevenú synagógu tesne pri západných hradbách, 
neďaleko Dolnej brány mesta.  

Po rozsiahlom požiari mesta Trenčín v roku 1790 museli 
synagógu postaviť nanovo, pretože pôvodná drevená zhorela i 
s mnohými historicky cennými dokladmi. K synagóge pribu-
dla v roku 1862 aj židovská ľudová škola, najskôr prízemná, 
neskôr nadstavaná o jedno poschodie. Pred druhou svetovou 
vojnou ju navštevovali aj deti z nežidovských rodín, pretože 
mala veľmi dobré meno. V roku 1873 pôvodne drevenú mo-
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dlitebňu rozšírili, aby mohla slúžiť svojmu účelu až do 
postavenia novej synagógy v roku 1913.  

Priestorovo už stará modlitebňa nevyhovovala, preto sa 
rozhodli predstavitelia tunajšej neologickej náboženskej obce 
na svojom zasadnutí v októbri 1905 postaviť novú reprezen-
tačnú synagógu. Projektová príprava bola zadaná trenčianskej 
firme Scholz a Materna. Výbor, ktorého členom bol aj vtedajší 
predseda židovskej obce Alexander Schlessinger a rabín Moriz 
Diamant, sa mal postarať aj o financovanie stavby.  Projekt sa 
napokon z nedostatku peňazí neuskutočnil.  

Až o päť rokov neskôr v roku 1910 nový stavebný výbor 
zabezpečil finančné krytie celého projektu. Posledné boho-
služby v starej trenčianskej synagóge boli 9. apríla 1912. Po 
nich pôvodnú syna-
gógu asanovali a 
čiastočne na jej 
mieste a na sused-
nom pozemku Šte-
fana Langeho pos-
tavili za 18 mesia-
cov nový židovský 
svätostánok podľa 
návrhu  projektan-
ta, trenčianskeho 
rodáka Richarda Scheibnera z berlínskeho ateliéru a Pála 
Huga a tento vybrali ako najlepší. Náklady na výstavbu stáli 
160-tisíc korún. Uskutočnila ho trenčianska stavebná firma 
Niegreisz a Fuchs. Plány židovského svätostánku z apríla a 
mája 1912 sú dodnes uložené v tunajšom Štátnom archíve v 
Trenčíne.  

Synagóga v Trenčíne patrí k najkrajším a najzaujímavejším 
architektonickým dielam svojho druhu na Slovensku. Histo-
rizujúcu stavbu s byzantskými a maurskoorientálnymi prv-
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kami so štvorcovým pôdorysom autori preklenuli dominan-
tnou kupolou na tambure a pendantívoch. Akoby sa projek-
tanti inšpirovali kupolou známeho chrámu Hagia Sophia v 
Istanbule, pravdaže, v jednoduchšom a menšom meradle. Do 
tohto priestoru sú z troch strán, vstupnej a oboch bočných, 
vstavané stupňovité empory - ezrat našim.  

Nad centrálny priestor sa v pozdĺžnej osi napája trojloďová 
predsieň s hlavným vstupom a za záverom obdĺžniková prís-
tavba miestnosti pre kancelára. Centrálna stavba na štvor-
covom pôdoryse má štandardnú architektonickú výbavu, 
zvyčajnú pri vtedajších synagógach - tvaroslovie orientálnej 
proveniencie. Na budove, ktorá bola dlho skladiskom, sa 
nedochovalo viacero vnútorných prvkov, pôvodnú výmaľbu 
niekoľkokrát prekryli bielou farbou, až pri poslednom pa-
miatkovom výskume odborníci objavili vzácnu pôvodnú 
omietku interiéru. Obnovili výmaľbu kupoly s orientálnymi 

ornamentami. 
Pôvodná fareb-
nosť bola tmav-
šia, sýtomodrá.  
Almemor, vyvý-
šené miesto s 
pultom pre pred-
čítanie Tóry, bol 
umiestnený oproti 
hlavnému vcho-
du a nechýbali 

menory - sedemramenné svietniky. Celému interiéru synagógy 
dodnes dominuje mohutný, bohato zdobený luster zavesený na 
reťazi z vrcholu kupoly.  

Modré steny synagógy oživili farebné vitráže okien, prevlá-
dala žltá, zelená, modrá a červená farba. Vitráže pôvodne 
vypĺňali celé okno a neboli iba na jednej strane synagógy, kde 
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ich môžeme obdivovať dnes. Fasády sú komponované s 
dôrazom na čelný severný a bočný západný pohľad, pretože z 
ostatných strán je synagóga súčasťou staršej zástavby, hlavný 
vchod umiestnili zo strany židovskej školy.  

Synagógu, umelecko-historicky hodnotnú stavbu, postavili 
už s využitím modernej technológie železobetónových kon-
štrukcií s uplatnením dobového štýlu. Zábradlia, mreže, výpl-
ne okien a dverí, svietidlá, boli blízke viedenskej secesii a 
moderne, ktorá aj do najmenšieho detailu vnášala nové formy.  

V období prvej Československej republiky mala trenčian-
ska židovská náboženská obec takmer 2.000 členov a pries-
trannú synagógu využívalo židovské obyvateľstvo do druhej 
svetovej vojny.  V roku 1941 prežila bombový útok, ale v tom 
istom roku ju poškodili a znesvätili aj príslušníci trenčianskej 
nacistickej organizácie Freiwilligeschutzstaffel a Hlinkovej 
gardy, pričom zničili aj jej vnútorné zariadenie.  

Podľa pamätníkov počas vojny vtrhli do synagógy vojaci 
na koňoch. Počas holokaustu bola trenčianska židovská 
komunita takmer 
vyhladená a po 
skončení druhej 
svetovej vojny sa 
do Trenčína vrátilo 
veľmi málo židov-
ských občanov. Po 
opätovnom vysvä-
tení synagógy v 
júni 1948 osadili 
na budove pamätné tabule s menami vyše 1500 zavraždených 
v koncentračných táboroch a padlých židovských obyvateľov 
Trenčína v národnooslobodzovacích bojoch.  

Keď synagógu prevzal do vlastníctva štát a po generálnej 
oprave kompetentní rozhodli o jej využití na sklad odevov a 
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od roku 1951 slúžil jej rozsiahly interiér dlhé roky ako sklad 
odevov vyrobených v Odevných závodoch Trenčín. Málopo-
četná židovská komunita z mesta a blízkeho okolia sa stre-
távali iba v malej modlitebni v bývalej miestnosti kancelára.  

Od roku 1974, kedy sa sklad odevov v synagóge zrušil 
Mesto Trenčín pristúpilo k ďalšej rozsiahlej obnove, pri ktorej 
sa v prvom rade opravila strecha medenou strechou, vymenila 
sa drevená dlažba za kamennú, obnovenie lustra v hlavnej 
miestnosti modlitebne a odstránenie miest s narušenou stati-
kou budovy. Tieto práce sa konali do roku 1984. Konečným 
cieľom mala byť komplexná revitalizácia tak, aby sa zabez-
pečilo vhodné využitie a udržanie funkčnosti objektu syna-
gógy. Náročný projekt Mestského kultúrno-spoločenského 
centra, v ktorom sa uvažovalo i s divadlom, sa nezrealizoval. 
Synagóga bola napokon obnovená ako výstavná sieň a na tieto 
účely sa využíva dodnes.  

V roku 1990 v zadnej časti objektu opäť obnovili aj malú 
modlitebňu, kde sa príležitostne stretávajú židovskí veriaci. Na 
budove synagógy bola osadená pamätná tabuľa na počesť 

umučeným obetiam 
holokaustu.  

Pri príležitosti 100. 
výročia otvorenia 
trenčianskej synagógy 
sa z iniciatívy pred-
sedníčky Židovskej 
náboženskej obce 
Trenčín PhDr. Oľgy 
Hodálovej, uskutoč-

nené dňa 11. októbra 2013 v jej priestoroch spomienkové 
stretnutie, ktorého sa zúčastnili domáci i zahraniční hostia. 

Trenčianske noviny 14.10.2013 
pomocná evidencia 746/1/2013 
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Vláda presadzuje obnovu električkovej trate 
Železničný úsek medzi Trenčianskou Teplou a Tren-

čianskymi Teplicami by mal podľa zámeru vlády Slovenskej 
republiky zo dňa 10. októbra 2013 obnoviť pravidelnú pre-
vádzku. Samosprávy však hovoria o nedostatku peňazí. 

Trenčianska elektrická železnica má podľa vlády potenciál 
na obnovu pravidelnej prevádzky. Vláda Slovenskej republiky 
odporučila predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
aby predložil rezortu dopravy projekt jej financovania. Projekt 
predpokladá 
spoluprácu štátu 
a obcí Trenčian-
ska Teplá a Tren-
čianske Teplice. 
Električka pravi-
delne nepremáva 
od konca roka 
2011. V uznese-
ní vlády Slovenskej republiky sa konštatovalo, že „naším cie-
ľom nie je trate rušiť, ale umožniť na nich prevádzku všade 
tam, kde to má potenciál. Navrhujeme, aby sa našiel model, 
keď na prevádzke tratí sa bude podieľať aj samospráva. Fun-
govať by to mohlo napríklad tak, že štát si ponechá zodpo-
vednosť za údržbu trate a samospráva sa postará o to, aby na 
trati jazdil dostatočný počet vlakov,“ povedal Martin Kóňa, 
hovorca Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. 

Trenčiansky samosprávny kraj zatiaľ jednoznačný postup 
nenavrhol. Peter Toman z Trenčianskeho samosprávneho 
kraja konštatoval, že „tento návrh Trenčiansky samosprávny 
kraj neinicioval a táto úloha je pre nás úplne nová. Budeme sa 
ňou spolu s ostatnými zainteresovanými partnermi zaoberať“. 

Ľuďom pravidelná prevádzka na tejto trati chýba. Elek-
trička medzi týmito mestami bola vždy našou pýchou a ako 
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povedal Dominik Durdík z Trenčianskych Teplíc, keď jej 
premávku obmedzili, zasiahlo to najmä starších ľudí, ktorí ju 
používali namiesto autobusovej dopravy.“ 

Obec Trenčianska Teplá vlastní depo a železničné vozidlá a 
na financovanie pravidelnej prepravy nemá peniaze. „Príspev-
ky na prevádzkovanie trate nám zatiaľ nikto neposkytol. 
Budeme sa však snažiť o spoluprácu,“ povedal starosta Tren-
čianskej Teplej Milan Berec. 

Primátora Trenčianskych Teplíc Ing. Štefana Škultétyho 
teší záujem  o zachovanie električky, no taktiež vidí problém v 

jej financovaní. „Ur-
čite potrebujeme 

spolufinancovanie 
zo strany kraja a 
štátu, no sme pripra-
vení o tom rokovať. 
Odkedy pravidelne 
nepremáva električ-
ka, železničná sta-
nica v Trenčian-

skych Tepliciach chátra a často tam prespávajú bezdomovci. 
Snažíme sa ju získať do dlhodobého prenájmu od železníc, 
aby sme tam mohli začať niečo robiť ako mesto. Chceli by 
sme tieto priestory nejakým spôsobom zútulniť, urobiť naprí-
klad malé múzeum tejto historickej elektrickej trate, no želez-
nice zatiaľ na náš podnet nereagujú.“  

Premávku od februára tohto roka na tejto trati zabezpečuje 
nezisková organizácia Trenčianska elektrická železnica. „Raz 
za mesiac organizujeme mimoriadne jazdy, ako fotojazdy, 
svadobné jazdy či výlety a rodinné oslavy,“ povedal riaditeľ 
neziskovej organizácie Trenčianska elektrická železnica Du-
šan Nosál.  

pomocná evidencia 733/1/2013  
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Odevná tradícia v Ozete prežila viac ako šesť dekád 
Dnes zo známeho odevného závodu, ktorý niesol pome-

novanie najprv po svojom zakladateľovi Nehera, po znárod-
není Odeva a po privatizácii naposledy Ozeta, zostali iba chá-
trajúce budovy. Priemyselný podnik vyrábal odevy nepretržite 
od roku 1940 až do roku 2007.   
  Z viac ako šesť desaťročí trvajúca činnosť toho podniku zos-
tala len spomienka na slávne časy. Nemými svedkami tejto 
úspešnej doby pripomínajú len opustené budovy. V súčasnosti 
celý areál vlastní momentálne niekoľko firiem. V niektorých 
častiach pracovný život naďalej pokračuje s inou náplňou prá-
ce. Zlaté časy závodu sú však už dávno minulosťou. 

Spoločnosť Konzulta kúpila pred piatimi rokmi šesť  hál vo 
vnútri areálu,  ktoré postupne revitalizovali a postupne opravili 
všetky strechy, vybudovali nový vodovod, rozvod plynu 
a ďalšie opravy. V súčasnej dobe využíva objekty viac ako 30 
nájomníkov, v ktorých pracuje približne 100 zamestnancov.  

Najvážnejším problémom v súčasnej dobe je vznik dvoch 
čiernych skládok vo vnútri  areálu na pozemkoch dvoch 
firiem, ktoré sú v konkurze.  

Ďalším problémom je, že v opustenej administratívnej bu-
dove sa zdržiavajú bezdomovci, ktorí sa dopúšťajú drobných 
krádeží. Toto je súčasnosť areálu Ozety.  

Donedávna však, tento v Trenčíne už neexistujúci podnik, 
vyvážal tisíce  kvalitných,  prvotriedne ušitých oblekov, 
nohavíc  a kabátov do celej Európy, aj zámoria. Odevný závod 
patril k nosným priemyselným podnikom  v bývalom Česko-
slovensku, vyrábal nepretržite od roku 1940  až do  roku 2007, 
keď bola zastavená výrobu aj v poslednej prevádzke v Tornali. 

Históriu Odevného závodu v Trenčíne začal písať pros-
tějovský podnikateľ Ján Nehera, ktorý si Trenčín pre sídlo 
svojej firmy nevybral náhodne, predovšetkým mu vyhovovala 
výhodná poloha blízkosti Moravy, dobré dopravné spojenie so 
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sídlom jeho firmy v Prostějove,  dostatok pracovitých rúk, 
výroba základného materiálu v prosperujúcej trenčianskej Thi-
berghienke i v žilinskej Slovene. Po celom Slovensku mal už 
v roku 1931 sieť  predajní, chýbal iba výrobný podnik. 

Od roku 1939 si Nehera prenajal budovu na Palackého ulici 
č. 15, ktorá niesla názov Nehera - odevná služba, spol. s r. o. 
Zaoberala sa spočiatku výrobou a predajom nielen pánskej, ale 
i dámskej a detskej konfekcie a prádla všetkého druhu. Vo 
februári 1940 začínala firma s 33 zamestnancami,  denne ušili 
do 200 kusov nohavíc, niektoré šičky prijal aj z trenčianskych  
krajčírskych salónov. O dva mesiace už boli v meste, aj na 
Hornej Sihoti, tri dielne spoločnosti a výroba zahŕňala aj 
pánske saká a športové odevy. 

Ešte v roku 
1939 začal Ján 
Nehera rokova-
nie s predsta-
viteľmi mesta 
Trenčín o odkú-
pení pozemkov 
na pravej strane 
Váhu v dnešnej 
mestskej časti 
Zámostie. Hneď 
za hrádzou, 
priamo na zele-

nej lúke, začala vyrastať nová fabrika. Do výrobných hál sa 
postupne presťahovali zamestnanci i výroba z prenajatých 
priestorov. Slávnostné otvorenie a vysviacka novej továrne s 
následným spoločným obedom v hoteli Tatra sa konala 24. 
augusta 1940. Skoro ráno sa zúčastnili všetci svätej omše vo 
farskom kostole.  Ján Nehera vymenoval za prvého riaditeľa 
svojho spoločníka Ľudovíta Podivínskeho. Vtedy firma za-

závod Nehera vznikol na zelenej lúke za mostami 
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mestnávala 176 ľudí. V roku 1941 sa stal riaditeľom podniku 
František Tvrdý.  

Stará garda bývalých zamestnancov postupne odchádza. Tí, 
ktorí bývajú v bytovkách neďaleko svojej fabriky sú smutní z 
dnešnej situácie, nie je im veľmi do reči. Napokon sa predsa 
len rozhovorili. „Nehera zriadil školu mladých mužov a 
mladých žien, a všestranne sa staral o ich pracovný i osob-
nostný rozvoj. Športovali, venovali sa atletike, čítaním a 
štúdiom si rozširova-
li obzor. Preto zriadil 
knižnicu a podnietil 
vznik viacerých 
krúžkov. Mladí Ne-
heráci boli výborná 
partia, mali radi prí-
rodu, turistiku v Ta-
trách vedeli spojiť 
s pomocou pri budovaní chaty  na Oraviciach či známej 
Brnčalke. 

V roku 1943 firma investovala do výstavby internátu pre 
svojich mladých zamestnancov. Na prízemí mali svoju jedáleň 
aj kuchyňu, na poschodí boli izby. Neďaleko, vo vedľajšej 
ulici vyrástla aj prvá štvorbytovka, vedľa  rozľahlý  dom 
Františka Tvrdého ďalej vila prvého riaditeľa Ľudovíta 
Podivínskeho. Postupne pribúdali bytovky pre rodiny zamest-
nancov na  Piešťanskej ulici. Po odkúpení ďalších pozemkov 
od mesta dal Nehera postaviť budovu modelárne, ktorá slúžila 
i ako sklad hotových výrobkov.Za štyri roky sa závod rozšíril 
na štyri haly. 

Nehera vedel, tak ako Baťa,  vychovávať a vzdelávať svoj 
robotnícky a technický dorast, podchytil a formoval v nich 
dobrých odborníkov, precíznych, pracovitých krajčírov, mode-
lárov, zodpovedných a hrdých na svoje povolanie a predo-
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všetkým na svoj podnik. Učilište bolo liahňou schopných 
kádrov pre odevný priemysel. Mnohí pokračovali v ďalšom 
štúdiu, iní sa stali po znárodnení  riaditeľmi novovzniknutých 
podnikov. Nikdy nezabudli, odkiaľ vzišli. Učňov, dvadsať-
ročných chlapov, zaúčali starší, skúsení krajčíri“. Andrej Do-
branský spomína, ako v roku 1945, po skončení vojny, vys-
trojil Nehera svadbu ôsmim párom z fabriky,  ktorí sa sobášili 
spoločne  vo farskom kostole. Bola to udalosť pre celý Tren-
čín, biele vyzdobené koče ťahali biele kone, zamestnávateľ 
zaplatil aj slávnostný obed v  spoločenskom dome, ktorý stav-
bári dokončovali. 

Prvým povojnovým zákazníkom podniku bola Sovietska i 
Československá armáda, pre ktoré sa šili padáky i uniformy. 
Po znárodnení v roku 1948 národný podnik Odeva ustanovili 
ako vedúci odevný podnik na Slovensku a do jeho majetku 
začlenili 22 súkromných závodov. Prešiel viacerými organi-
začnými zmenami a 
dostal i nový názov, 
„Odevné závody Vi-
liama Širokého“. V 
roku 1990 sa stal 
podnik jednou z pr-
vých dvoch sloven-
ských akciových 
spoločností s náz-
vom „Ozeta“. V tom 
období  uzavrelo vedenie podniku zmluvu s firmou Marzotto, 
ktorá mu zaručila odbyt výrobkov. Po kupónovej privatizácii v 
decembri 2002 nastala radikálna zmena. 

Závod vyrábal takmer 90 % výroby iba pre zahraničný trh. 
Okrem hlavnej prevádzky v Trenčíne boli výrobné závody aj v 
Topoľčanoch, Hlohovci, Skalici a Tornali. Banky, aby neprišli 
o svoje financie, vyhlásili konkurz. Vlastníkom Ozety sa stala 
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spoločnost Maxitex. Zmena nastala i v názve firmy – „Ozeta 
Neo“. Od 1. novembra 2003 sa stala členom investičnej a 
finančnej skupiny Penta, výroba sa nedala porovnať  s rokmi 
prosperity. O štyri roky neskôr nastalo hromadné prepúšťanie 
zamestnancov a zatvorenie závodu. 

Použitá literatúra: 60 rokov priemyselnej odevnej výroby  v 
Trenčíne 1940-2000, Pamätnica k 30. výročiu Odevných 
závodov v Trenčíne, spomienky starých zamestnancov  firmy 
Nehera, z rozprávania konateľa Pavla Horala. 

www.sme.sk 24.11.2013  
pomocná evidencia 977/1/2013 
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Tomáš Janura: Kaštieľ v Trenčíne – Záblatí 
Aristokratická rezidencia príslušníkov rodu Serényi na 

území bývalej Trenčianskej stolice síce vznikla až v polovici 
17. storočia, ale nadviazala na tradíciu staršieho stredovekého 
sídla. V Trenčíne – Záblatí totiž od druhej polovice 15. 
storočia existovala kúria, ktoré prešla rukami mnohých 
majiteľov, až kým ju Serényovci nedali rozobrať a postavili si 
nový kaštieľ na nezastavanom priestranstve. Túto skutočnosť 
potvrdil v roku 2008 architektonicko-historický výskum Mgr. 
Petra Horanského a PhDr. Zuzany Zvarovej, ktorý vylúčil v 
literatúre uvádzaný údaj. že kaštieľ vznikol prestavbou staršej 
stredovekej kúrie.  

Stredoveká kúria bola v niekdajšej samostatnej dedine 
Veľké Záblatie vybudovaná po príchode jej nového majiteľa, 
sedmohradského šľachtica z Koložváru Vavrinca st. Saltzera 
(doložený 1455 až 1463). Vavrinec st. nechal podľa môjho 
názoru pravdepodobne po príchode do Trenčianskej stolice 
postaviť prvý sídelný objekt – bližšie stavebne neznámu 
gotickú kuriu. Syn Vavrinca st. Vavrinec ml. Trenčiansky zo 
Záblatia, zomrel 1525, významne povzniesol rodovú slávu. 
Hodnostný vzostup začal v roku 1492 na poste trenčianske ho 
tridsiatnika, neskôr vstúpil do služieb Bánffyovcov, ako ka-
pitán hradu Beckov. Vrchol Vavrincovej kariéry predsta-
vovalo zvolenie do funkcie trenčianskeho podžupana, ktorú 
zastával od roku 1491 až do svojej smrti. 

Za čias trenčianskeho podžupana Vavrinca ml. Tren-
čianskeho zo Záblatia už kúria musela existovať. Podľa môjho 
názoru, ak postavil kuriu Vavrinec st. Saltzer. tak jeho syn 
nechal určite urobiť výraznú prestavbu a zväčšenie gotickej 
kurie tak, aby zodpovedala postaveniu trenčianskeho po- 
džupana a zároveň uhorského baróna. Túto moju mienku 
podporuje i situácia v Liptovskej stolici, kde aj pamiatkový 
výskum dokázal, že kúria v Parížovciach prešla koncom                 
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15. storočia významnou reprezentačnou stavebnou zmenou. 
Za touto premenou nestál tradovaný nemanželský syn 
uhorského kráľa Mateja Korvína, Ján Korvín, ale liptovský 
podžupan Štefan Parížovský, ktorý upravil staršiu kuriu zo       
14. storočia. Z potomstva Vavrinca ml. Trenčianskeho zo 
Záblatia sa medzi významné ženské osobnosti doby zaradila 
jeho dcéra Žofia Záblathyová. Prvým Žofiiným manželom bol 
krajinský sudca Ambróz Šarkan, ktorý zomrel 1526. Žofia sa 
po moháčskej katastrofe opäť vydala a ešte výhodnejšie. Jej 
druhým manželom sa stal Wolfgang Groff zo Svätého Jura 
a Pezinka, ktorý zomrel 1534, čím sa vyšvihla do radov naj-
vplyvnejšej uhorskej aristokracie, úzko spriaznenej s novou 
panovníckou dynastiou Habsburgovcov, čo mohla Žofia vyu-
žiť pri svojich majetkových sporoch. 

Mužské potomstvo baróna Vavrinca ml Trenčianskeho zo 
Záblatia vlastnilo stredoveku kúriu do polovice 16. storočia. 
Posledným mužským majiteľom z pôvodného rodu Saltzer bol 
Michal Hrussóy zo Záblatia, pravnuk Vavrinca ml. Na prahu 
novoveku panstvo Záblatie tvorili dediny Rybáre a Záblatie, 
neskoršie obce Malé a Velké Záblatie. Michal Hrussóy 
nakoniec kúriu a panstvo predal majiteľovi Lednického hradu 
Štefanovi Thelekessymu. Z prameňov nebolo možné presne 
určiť dátum jej predaja. Bolo to však pred rokom 1570, keď 
Štefan získal za 500 zlatých ďalšie podiely v Záblatí. Po 
Štefanovi Thelekessym zdedil majetok jeho syn Michal 
Thelekessy, ktorý sa preslávil ako veľký lúpežník. Kúria v 
Záblatí sa po zatknutí a poprave Michala Thelekessyho nestala 
konfiškátom, pretože ju Michal ešte v roku 1597 spolu s 
panstvom predal Krištofovi ml. Kubínyimu, ktorý zomrel 
1603 za 7.000 zlatých. Kúpnopredajná zmluva bola uzavretá v 
thelekessyovskom sídle v Rovniach, dnes Lednické Rovne. Pri 
podpise kontraktu asistovala aj Michalova manželka Juliana 
Szunyoghová, pretože manželia nesplodili potomstvo a jedine 



850 
 

Juliana mala žijúcich bratov, ktorí sa v zmluve zriekli nárokov 
na Záblatia v prípade úmrtia manželov. Predaj potvrdili aj 
v kancelárii cisára Rudolfa 2. v Prahe 10. júna 1598. 

Krištof ml. Kubínyi si po odchode z rodnej Liptovskej sto-
lice do Trenčianskej kúpil dom v slobodnom kráľovskom  
Meste Trenčín. V roku 1591 sa stal trenčianskym podžupanom 
a od roku 1595 bol až do svojej smrti uhorským viceta-
verníkom. Tento post pri správe štátnych financií mu otvoril 
dvere k nevídaným možnostiam majetkového vzostupu. 
Postupne si kupoval a bral do zálohu uhorské panstvá a 
majetky. Zisk panstva Záblatie bol z hľadiska príjmov okra-
jový, pretože sa mu podarilo dostať od komory do zálohy 
panstvo hradu Krásna Hôrka. Krištof ml. získal do zálohu aj 
dedinu Čičmany, ktorá sa následne stala trvalou súčasťou 
panstva Záblatie. Manželia Krištof ml. Kubinyi a Barbora 
Rakovská nemali spoločné potomstvo, I preto 28. februára 
1599 zástupcovia ostrihomskej kapituly štatuovali do vlast-
níctva panstva Záblatie a; Krištofovho brala Štefana Kubí-
nyiho doložený 1588 až 1624. Statúcia porušila staršie Kriš-
tofovo rozhodnutie z roku 1597, že po jeho smrti malo panstvo 
prejsť do rúk deti jeho sestry Kataríny Kubínyiovej a jej 
manžela Mikuláša Orlaya. Krištofov testament z roku 1603 
nerešpektoval dovtedajšie nástupnícke práva a za jedinú 
dedičku majetkov v Zablatí, Rybároch. Trenčíne, Hnúšti, 
Klenovci a Tisovci ustanovil svoju manželku Barboru. Uve-
dené zmeny spôsobili množstvo sporov, ktoré sa vyriešili až 
po príchode Serényiovcov..  

Barbora Rakovská patrila medzi vzdelané ženy, na čo mala 
aj rodinné predpoklady. Jej otec bol komorský radca a 
vynikajúci humanistický vzdelanec Martin Rakovský. Barbora 
zostala po smrti manžela vdovou asi 8 rokov. Bola to zbožná 
žena a podľa súpisu fár v Trenčianskej stolici bola až do smrti 
pannou. Stala sa dedičnou vlastníčkou panstva a z časti 
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šľachtických pozemkov vytvorila cirkevnú fundáciu ako prí-
jem trenčianskeho farára, kedže Záblatie cirkevno-právne 
spadalo pod trenčiansku farnosť. Barbora Rakovská počas 
svojho vdovstva musela neustále čeliť oprávneným majet-
kovým nárokom na Záblatie zo strany rodov Kubínyi a Orlay. 
Na súdne rozhodnutia potrebovala finančnú hotovosť, a tak 
bola nútená zadlžovať  sa. Pôžičky si brala od viedenského 
dvorana cisára Ferdinanda 2. – Václava Dobrašovského, ktorý 
Barboru zastupoval aj pri pojednávaniach súdov. Z vïačnosti si 
Václava niekedy medzi rokmi 1620 až 1622 zobrala za 
manžela, aby mal väčšie šance získať  do svojich rúk panstvo 
Záblatie. Barbora zomrela v roku 1622 a v testamente odká-
zala svoje majetky v Záblatí, Rybaroch, Cičmanoch a dva 
domy v Trenčíne svojmu manželovi. V priebehu roku 1622 sa 
v Záblatí konali dve štatúcie – jedna pre Václava a druhá pre 
súrodencov Štefana a Jána Orlayovcov, synov Kataríny Kubí-
nyovej Mikuláša Orlaya. Ani jedna zo strán sa nemienila 
svojich nárokov vzdať a za ďalších majiteľov sa považovali aj 
Ladislav Kubínyi a jeho manželka Katarína Daróczyová. či 
deti spomínaného Štefana Kubínyiho - Štefan Kubínyi a 
František Kubinyi. Kubínyiovci, ale neuvažovali o tom, že by 
sa v kúrii usadili. Kvôli zvýšeniu ceny majetku pri predaji 
opravili kúriu v Záblatí, ktorá sa v prameňoch vyslovene 
označovala ako kúria zo stredovekých čias. 

Vlastnícke pomery skomplikoval aj Václav Dobrašovský, 
keď v roku 1627 predal Záblatie za 7.000 zlatých podpala-
tínovi Uhorského kráľovstva Gašparovi Trsťanskému. V 
kúpno-predajnej zmluve bolo stanovené, že po Gašparovi 
môžu tento majetok dediť všetci jeho pokrvní potomkovia bez 
rozdielu pohlavia. Gašpar patril medzi popredné osobnosti 
uhorského verejného života. V roku 1628 bol nielen 
podpalatínom, ale aj cisárskym radcom a úradníkom Uhorskej 
miestodržiteľskej rady v právnych záležitostiach. Gašpar 
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odkázal zakúpený majetok svojej manželke Irigite Bosnya-
kovej, ktorá ho v testamente z roku 1633 zanechala dcére 
Márii Kláre Irsťanskej. Mária Klára bola už v tom čase vydatá 
za Pavla Serénya, s ktorým sa za života svojho otca usadila v 
záblatskej kúrii. Napriek týmto testamentárnym odkazom 
musel Serény doriešiť vlastnícke spory s rodmi Kubínyi a 
Orlay.  

Rodoví predkovia Pavla Serénya pochádzali z Čanádskej 
stolice na juhu Uhorského kráľovstva. Postup Osmanov do 
strednej Európy a Uhorska výrazne poznačil i osudy tohto 
rodu. Jeho členovia postupne odišli na bezpečnejšie územie 
Sedmohradska alebo Uhorska. Pavol bol spoločne so svojím 
bratom Gašparom Serényom v roku 1638 povýšený do 
barónskeho stavu. Pavol sa stal zakladateľom záblatskej vetvy 
rodu a Gašpar moravskej vetvy. Pavol Serény spolu s man-
želkou postupne odkúpili záblatské podiely od Kubínyiovcov. 
Ladislav Kubínyi a jeho manželka Kataría Daróczyová, a 
bratia Štefan a František Kubínyi uzatvorili prvú kúpnu 
zmluvu na panstvo Záblatie s Pavlom Serényom a jeho man-
želkou 18. septembra 1633. Obe strany sa stretli v Byt-
čianskom kaštieli v prítomnosti uhorského palatína Mikuláša 
Esterházyho a dohodli sa, že Pavol vyplatí Kubínyiovcom 
7.000 zlatých. Napriek tomu bola v roku 1634 hodnota kúpnej 
zmluvy zvýšená o 2.000 zlatých pre Štefana a Františka 
Kubínyiho za to, že opravovali starú stredovekú kúriu v 
Záblatí. Definitívne vyrovnanie s Kubínyiovcami znamenal až 
rok 1641, keď sa stanovila konečná kúpna cena panstva aj s 
podielmi na Morave a v iných uhorských stoliciach na 14.100 
uhorských zlatých, čo sa slávnostne potvrdilo pred Ostri-
homskou kapitulou. Rozhodnutie o predaji panstva ovplyvnila 
skutočnosť , že súrodenci Štefan a František nemali žiadne 
žijúce potomstvo a Ladislav  mal len dcéry. Pavol Serény sa v 
druhej tretine 17. storočia zúčastňoval protiosmanských a 



853 
 

protipovstaleckých bojov, čo mu vynieslo priazeň habsbur-
govských vládcov. Od roku 1646 do roku 1658 zastával 
funkciu novozámockého podkapitána a neskôr mu cisár Leo-
pold 1. udelil titul radcu. Blízkosť k cisárskemu dvoru nako-
niec znamenala v roku 1656 povýšenie Pavlovho brata 
Gašpara Serénya a Pavlovho syna Andreja Serénya do stavu 
česko-moravských grófov. 

Stará kúria nezodpovedala nárokom novo povýšeného 
uhorského baróna, a tak bola niekedy po roku 1641 rozobratá 
alebo zborená a na zelenej lúke postavili nový kaštieľ. Barón 
Pavol Serény výstavbou kaštieľa nesledoval len primeranú 
stavovskú reprezentáciu, ale aj umlčanie stále sa vynárajúcich 
nárokov Kubínyiovcov na panstvo. Prvý zachovaný protest 
proti výstavbe kaštieľa spísali v roku 1652. Trenčianska 
stolica z podnetu Kubínyiovcov nariadila barónovmu proví-
zorovi Gašparovi Keczerovi, aby zastavil pokračujúce staveb-
né práce, na ktoré mal z rozkazu svojho pána dohliadať. V 
roku 1655 už bola hrubá stavba hotová, čo je zrejmé z 
ďalšieho protestu Kubínyiovcov. Kubínyiovci svoje protesty 
odôvodňovali tým, že budovanie kaštieľa prebiehalo na 
nezastavanom pozemku, o ktorom tvrdili, že im stále patri. Z 
ich protestov jasne vyplynulo, že stavebníkmi kaštieľa bol 
nielen barón Pavol, ale aj jeho manželka Mária Klára 
Trsťanská a ich syn barón Andrej Serény. 

Od počiatku budovania kaštieľa sa počítalo s vytvorením 
sakrálneho priestoru, ktorý by slúžil nielen majiteľom novej 
aristokratickej rezidencie, ale aj obyvateľom okolitých dedín, 
pre ktorých bolo jednoduchšie prísť na bohoslužby do 
Záblatía, ako chodiť do sídla farnosti v Trenčíne za riekou 
Váh. Rieka sa v čase povodní stávala neprekonateľnou 
prírodnou bariérou. Pavol Serény nechal v priestoroch kaštieľa 
zriadiť posvätný priestor, ktorý bol označovaný v prameňoch 
ako kostol a nie ako súkromná kaplnka. Kaštieľsky kostol po 
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dokončení začlenili do trenčianskej rímskokatolíckej farnosti. 
Po smrti Pavla Serénya panstvo zdedil jeho syn gróf Andrej 
Serény, ktorý svojou svadbou s grófkou Barborou Orlayovou 
hodlal definitívne vyriešiť nároky rodu Orlay na Záblatie. To 
sa podarilo až po skončení povstania Imricha Thökölyho, 
pretože mužskí príbuzní Barbory sa zúčastnili rebélie a všetky 
ich majetky skonfiškovali. Barbora a Andrej zostali verní 
cisárovi, a tak majetky po Orlayovcoch pripadli Barbore.  

Po smrti cisárskeho komorníka Andreja Serénya niekedy 
medzi rokmi 1686 a 1688 sa majetkov dočasne ujala grófka 
Barbora Orlayová a spravovala ich v mene svojich dvoch 
grófskych detí: Andreja Wolfganga a Anny Márie. Grófka 
Barbora sa po smrti prvého manžela druhýkrát vydala za 
baróna Petra Andrássyho. Ona rozhodla sa svoje majetky 
odkázať deťom z prvého manželstva. V roku 1695 sa pred-
bežne ustanovila deľba majetku medzi súrodencami Andrejom 
Wolfgangom a Annou Máriou. Grófke Anne Márii, manželke 
grófa Žigmunda Csákyho, pripadol kaštieľ a panstvo vo 
veľkom Bieli v Bratislavskej stolici. Grófovi Andrejovi Wolf-
gangovi, ktorý bol v tom čase ešte chlapcom, pripadol kaštieľ 
a panstvo Záblatie. K definitívnemu rozdeleniu matkinho 
majetku došlo po jej smrti v roku 1720. Grófka Barbora totiž 
vo svojom testamente z 12. apríla 1720 poručila spomínané 
panstvá do rúk svojich detí, podľa dohody z roku 1695. Podľa 
testamentu patrili k panstvu Záblatie obce Malé a Veľké Zá-
blatie, Rybáre, Čičmany, Savčtna, majetkové časti v Mnícho-
vej Lehote, dve vinice v Svätom Jure a po jednej v Pezinku a 
Grinave.  

Po dosiahnutí dospelosti sa gróf Andrej Wolfgang Serényi 
oženil s grófkou Kristínou Balassovou. Andrej Wolfgang v 
rokoch 1714 až 1744 zastával post hlavného župana Gemer-
skej stolice, a v roku 1736 ho za verné služby vymenovali me-
dzi cisárskych tajných radcov. Za povstania Františka 2. 



855 
 

Rákócziho bol kaštieľsky kostol a možno aj samotný kaštieľ  
vypálený. Andrej Wolfgang dal po roku 1711 opraviť nielen 
kostol, ale aj kaštieľ.  Do kaštieľskeho kostola nechal Andrej 
Wolfgang Serényi a jeho manželka Kristína zaobstarať nový 
hlavný oltár Narodenia Kráľovnej anjelov. V roku 1730 tento 
oltár pozlátili, postriebrili a vymaľovali rôznymi farbami. Na 
oltári sa nachádzal obraz Narodenia Kráľovnej anjelov a po 
bokoch stáli sochy sv. Františka Xaverského, Františka Sera-
finskeho a Ducha Svätého. Menší oltár sv. Jána Nepomuckého 
umiestnili na epištolovej strane a na evanjeliovej strane situo-
vali kazateľnicu so strieškou. Pre pospolitý ľud boli určené 
lavice na prízemí kostola a pre majiteľov kaštieľa poslúžil 
počas bohoslužby chór. 

Po smrti manžela spísala grófka Kristína Balassová                   
4. novembra 1744 svoj prvý testament. Druhý testament bol 
doplnkom k prvému a grófka ho spísala 13. marca 1750 a 
niekedy po tomto roku zomrela. Jej prvý testament spísali v 
Trenčíne v prítomnosti samotného trenčianskeho hlavného 
župana Jozefa Illéshazyho. Grófka Kristína odkázala všetky 
majetky záblatského panstva svojej dcére grófke Alžbete Seré-
nyiovej, manželke grófa Amanda Serényiho. Svoje telo si 
želala pochovať do krypty františkánskeho kláštora v Prus-
kom, vedľa hrobu jej manžela grófa Andreja Wolfganga 
Serényiho. 

Po smrti Kristíny Balassovej sa panstva ujala jej dcéra 
grófka Alžbeta Serényiová a jej manžel gróf Amand Serényi. 
Amand pochádzal z moravskej vetvy rodu a na Morave mu 
patril kaštieľ a panstvo Luhačovice, ktoré sa tak na určitý čas 
spojilo so záblatským panstvom. Gróf Amand zaopatril 
kaštieľsky kostol aj ďalším barokovým zariadením. Pozem- 
ky panstva, ktoré sa kedysi stali súčasťou fundácie Barbory 
Rakovskej, dal do árendy trenčianskemu farárovi, ktorý za 
tieto pozemky každoročne vyplácal 40 zlatých. Po smrti 
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manžela spravovala panstvá Záblatie a Putnok vdova Alžbeta 
Serénylová až do svojej smrti pred rokom 1818. Dňa 12. júna 
1825 bol urobený definitívny súpis všetkých majetkov po 
grófke Alžbete, aby mohla byt uskutočnená deľba majetku 
medzi pozostalými príbuznými Jedinou dedič- kou panstiev 
Záblatie a Putnok sa stala Alžbetina dcéra grófka Františka 
Serényiová. Františka bola v tom čase vdovou po ríšskom 
grófovi Samuelovi Telekym. Samuel patril k významným stú-
pencom Jozefa 2., ktorý ho 18. marca 1785, ako svojho 
terajšieho komorníka vymenoval za administrátora funkcií 
hlavných županov Sabolčskej, Békešskej, Varadínskej, Čanád-
skej a Čongrádskej stolice. V rovnaký deň potvrdil panovník 
Samuelovi dovtedajší titul biharského hlavného župana. 

V spomenutom dokumente z roku 1825 popísali okrem 
iného aj kaštieľ v Záblatí. Ku kaštieľu viedla od kráľovskej 
cesty cesta od panského hostinca cez stred dediny, okolo 
ktorej vysadili obyvatelia Veľkého Záblatia stromy. Cesta 
pokračovala až k samotnému kaštieľu, dookola obklopenému 
záhradou. Kaštieľ postavili v štýle starej architektúry, mal 
zaklenuté miestnosti na prízemí i poschodí a zakryli ho 
šindľovou strechou, Šľachtická rezidencia bola v dobrom 
stave. Vstup do objektu situovali v jeho strednej časti, na 
južnej strane. Cez dvere sa po troch schodoch vošlo do 
veľkého zaklenutého pitvora. Napravo od pitvora obýval tri 
izby panský inšpektor. Z týchto troch izieb bola prvá izba 
naľavo veľmi dobre zabezpečená, pretože sa v nej nachádzal 
archív. Z pitvora, zo strany hlavných dverí kaplnky, sa 
rozprestierala kuchyňa. Napravo od kuchyne bola komora pre 
panského úradníka (provízora). Naľavo od tejto komory 
existovala väčšia komora určená pre kastelána. Pod klenbou sa 
zostupovalo po trinástich schodoch do pivnice, nad ktorou 
stála kaplnka situovaná v západnej časti kaštieľa, do ktorej sa 
vstupovalo i z hospodárskeho areálu kaštieľa. Zo spomínaného 
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veľkého zaklenutého pitvora sa vystupovalo po 27 schodoch 
do horného pitvora, v strednej časti kaštieľa. Z horného pit-
vora bolo na pravej strane prístupných päť dostatočne a ele-
gantne zariadených panských obytných izieb. Na ľavej strane 
od paloty (najväčšia a najreprezentatívnejšia miestnosť 
budovy) sa nachádzali dve susediace izby, a odtiaľto sa 
vchádzalo aj na chór kaplnky. Nad schodmi v strednej časti 
kaštieľa sa dalo vojsť do veže opatrenej zvonmi. Pri kaštieli sa 
rozprestieral areál s viacerými hospodárskymi stavbami  ku-
chyňou, kanceláriou, komôrkou, izbičkou pre zamestnancov 
panstva. Na menšom dvore bolo švajčiarske ubytovanie, bu- 
dova s mliečnou pivnicou, maštale, vozovňa a na konci majer-
ského areálu stáli stodoly. Hospodárske a prevádzkové budovy 
tvorilo obydlie pre drábov, priestor pre ovce, v susedstve ma-
lého dvorčeka maštale a obydlie záhradníka, pivovar, kôlňa na 
drevo. Všetky spomenuté hospodárske stavby vznikli v roku 
1813. V hospodárskom areáli nechýbali dve studne, jedna za 
konskou maštaľou a druhá za pivovarom. 

Po smrti grófky Františky Serényiovej sa v kaštieli usadil 
jej syn František Teleky spolu s manželkou grófkou Leopol-
dínou Szapáryovou. Manželia nechali po smrti grófky Fran-
tišky urobiť úpravy celého kaštieľa a priľahlých hospodár-
skych budov. Ocenenie vykonaných stavebných prác na pan-
stve spísali 16. júna 1835. Celková vyplatená suma murárom, 
tesárom, stolárom a zámočníkom za opravy kaštieľa bez 
kostola bola 19.226 zlatých. Murári okrem iného dostali za 
zastavanie múrov 14.120 zlatých, za dlážky 128 zlatých, za 
zrušenie 10 dverných otvorov 250 zlatých. Tesárom vyplatili 
za celý krov 2 350 zlatých, za rebríky 50 zlatých a za osadenie 
rámov dverí 40 zlatých. Stolárov odmenili za debnenie povaly 
ôsmimi zlatými, za zábradlie 289 zlatými, za dvere 331 zla-
tými, za dlážky 605 zlatými a všetky okná a osadenie skiel 
341 zlatými. Zámočníci okrem iného dostali za kovania dverí 



858 
 

133 zlatých, za obločné kovania 49 zlatých, za obločné mreže 
330 zlatých 45 denárov. Manželstvo grófa Františka Telekyho 
a grófky Leopoldíny Szapáryovej zostalo bezdetné. Dedičia po 
manželoch kaštieľ a panstvo nevyužívali ako stále sídlo, 
pretože tieto majetky v rokoch 1858 až 1863 spravoval kurátor 
gróf Ľudovít Serényi. V roku 1873 boli majiteľmi kaštieľa 
nasledovní aristokrati: gróf Berchtold, grófka Kristína Tele-
kyová a súrodenci gróf Eduard a grófka Karolína Telekyovci. 
Posledným aristokratickým majiteľom kaštieľa bol gróf Ele-
mír Teleky, ktorý v roku 1896 predal panstvo poslancovi 
uhorského parlamentu Vojtechovi Polyákovi. V roku 
1897 došlo k dohode medzi poslancom a grófom o archíve 
uloženom v kaštieli. Archív bol rozdelený na dve časti. Väčšia 
časť, ktorá sa dotýkala gemerských majetkov, sa dostala do 
Budapešti, a menšia časť vzťahujúca sa na Záblatíe zo- 
stala majetkom poslanca Vojtecha, ktorý ho nechal naďalej v 
kaštieli. 

Vojtech Polyák patril medzi významných predstaviteľov 
meštianskej a priemyselníckej vrstvy konca 19. storočia, ktoré 
sa snažila polepšiť si svoje postavenie získaním šľachtického 
titulu. Vojtechove vyhliadky na nobilitáciu sa polepšili po 
uzavretí manželstva s barónkou Klárou Eichlerovou. František 
Jozef 1. povýšil Vojtecha Polyáka do šľachtického stavu                   
4. augusta 1895 a zároveň mu udelil erb, čo sa vzťahovalo aj 
na jeho dve deti Štefana a Máriu Polyákovcov. V uvedenom 
roku Vojtech zastával funkcie prezidenta Všeobecného 
majetkovo-pôžičkového družstva a viceprezidenta Medziná-
rodnej majetkovo-pôžičkovej akciovej spoločnosti. Po smrti 
Vojtecha Polyáka sa majiteľom panstva stal jeho syn Štefan 
Polyák (1882 - 1946). Štefan sa narodil v Budapešti a 
vyštudoval právnické školy vo Viedni a Budapešti. Podnikol 
študijné cesty po krajinách západnej Európy a južnej Ameri- 
ky. Svoju politickú kariéru odštartoval ešte pred rokom 1918 v 
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správe Trenčianskej župy ako hlavný notár. Po vzniku 
Československa začal hospodáriť na panstve Záblatie. Vstúpil 
do strany Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, za ktorú sa stal 
jej poslancom i senátorom. Po vzniku prvej Slovenskej 
republiky bol naďalej poslancom snemu. Patril medzi 
prominentných slovenských politikov v oblasti hospodárstva. 
V roku 1945 emigroval do Švajčiarska a zomrel v Baden-
Badene. 

pomocná evidencia 986/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Oprava piaristického kostola oživuje                            
jeho barokový pôvod 

Práce na reštaurovaní nástenných malieb piaristického 
kostola zrejme prejdú do poslednej etapy v priebehu ďalšieho 
roka 2014. Kostol je jednou z najvýznamnejších barokových 
sakrálnych pamiatok na Slovensku. Kostol svätého Františka 
Xaverského v Trenčíne na Mierovom námestí prechádza re-
konštruovaním malieb v juhozápadnom oratóriu. Ich technický 
stav bol pred reštaurovaním havarijný. „K veľkým deštruk-
ciám maliarskej výzdoby prispeli najmä dva faktory, a to za-

tekanie do pries-
toru pred obnovou 
strechy kostola a 
nešťastné riešenie 

elektroinštalácie 
pred niekoľkými 
rokmi. Kvôli tým-
to zásahom došlo, 
žiaľ, aj k už nez-
vrátiteľným stra-
tám maliarskej 

vrstvy,“ povedala Mária Vdovičíková z Krajského pamiat-
kového úradu v Trenčíne.  

Reštaurovania nástenných malieb sa ujali reštaurátori Ivan 
Havasi a Marek Holomaň, ktorí sa už v minulosti podieľali 
na záchrane a reštaurovaní freskovej výzdoby klenby lode a 
bočných kaplniek. „Na maľbách došlo k veľkým deštrukciám 
aj čo sa týka omietok. V prvej etape sme sa sústredili na upev-
nenie omietky a farebných vrstiev,“ povedal Havasi.  

Potom pracovníci odstránili staré nefunkčné elektroinšta-
lácie. Použili sme nové trasovanie a tým sa vyriešilo aj celé 
osvetlenie v tejto časti kostola. V ďalšej etape prác budú reš-
taurátori používať umeleckú retuš. „Budeme dopĺňať minima-
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listickým spôsobom farebné úbytky na klenbách,“ vysvetlil 
Havasi.  

Reštaurovanie si pochvaľuje aj správca kostola Stanislav 
Bujdák, SChP. „Práce pokračujú dobrým tempom a 
pracovníci odstránili aj niektoré prvky, ktoré sa do výzdoby 
nehodili a ostalo tam vlastne pôvodné baroko. Určite chceme, 
aby sa pokračovalo v reštaurovaní ďalej, aby kostol dostal 
takú podobu, akú si zaslúži,“ povedal Stanislav Bujdák. 
Pomocou výskumu mohli odborníci zhodnotiť reštaurované 
nástenné maľby aj po umelecko-historickej stránke. „Dve 
miestnosti oratória s rovnakou formou maliarskej výzdoby sú 
datované do obdobia medzi rokmi 1712 – 1715 a spojené tak 
s maliarskou výzdobou lode kostola Christophom Tauschom a 
jeho spolupracovníkmi,“ povedala Vdovičíková. Tretia miest-
nosť oratória bola maliarsky vyzdobená až v druhej polovici 

18. storočia. „Cha-
rakter jej maliar-
skej výzdoby je 
odlišný od zvyš-
ných dvoch. Odliš-
ná je aj jej tech-
nologická výstav-
ba. V tejto miest-
nosti sa najlepšie 
zachovala maľba 

na klenbe znázorňujúca oslávenie svätého Floriána. Práce na 
interiéri kostola pre tento rok už skončili z finančných dôvo-
dov, nakoľko investor a samotní reštaurátori nepredpokladali, 
že po technologickej stránke bude posledná fáza reštaurovania 
taká náročná. Na ďalšiu etapu v roku 2014 vlastník požiadal o 
grant Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  

Výstavbu kostola, ktorá sa začala v roku 1653, podporil 
ostrihomský arcibiskup Juraj Lippai. Jeho erb možno nájsť na 
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viacerých miestach v kostole, pričom najnápadnejší sa nachá-
dza nad hlavným vchodom. Ranobarokový Kostol sv. Fran-
tiška Xaverského vysvätili v roku 1657. Dispozične vychádzal 
z predlohy stredoeurópskeho jezuitského chrámu, ktorého 
vzorom je Kostol svätého Františka Xaverského vo Viedni - 
jednoloďový kostol s vedľajšími nepriechodnými kaplnkami. 
Priečelie kostola je symetrické s dvoma vežami ukončenými 
barokovými cibuľami. Vo výklenkoch vedľa vchodu sú sochy 
svätého Petra a Pavla. Do dnešnej podoby bol kostol pres-
tavaný po požiari v roku 1708. Po zrušení rehole jezuitov kos-
tol a kláštor v roku 1776 prevzali piaristi, ktorí tu v tom istom 
roku zriadili gymnázium.  

Pri prestavbe najväčšími zmenami prešiel interiér kostola. 
V rokoch 1711 až 1713 ho Christoph Tausch, žiak talianskeho 
maliara Andreasa Pozzu, vymaľoval freskami, ktoré patria k 
najvýznamnejším iluzívnym dielam vrcholného baroka na 
Slovensku. Najpozoruhodnejšie sú fresky na klenbe hlavnej 
lode. Viažu sa k legende o patrónovi kostola, svätému Fran-
tiškovi Xaverskému. Dokladom vrcholného iluzívneho umenia 
je kupola vo vrchole s postavami evanjelistov, na fresku v 
kupole je treba pozerať z čierneho trojuholníka umiestneného 
na podlahe pod chórom.  

Ostatné časti fresky na klenbe hlavnej lode znázorňujú 
svätého Františka Xaverského, ako kľačí na oblaku obklopený 
anjelmi. Medený, bohato zlatený hlavný oltár pochádza z roku 
1767. Po jeho stranách sú korintské stĺpy, priestor nad oltárom 
vypĺňa obraz svätého Františka Xaverského. Bohato zdobe-
ných je aj šesť oltárov z rokov 1723 až 1735 v bočných ka-
plnkách. Zaujímavosťou Kaplnky svätého Jozefa je obraz 
svätého Františka Xaverského z roku 1710, v ktorého spodnej 
časti je zachytená veduta Trenčína. Umelecky hodnotné sú aj 
ostatné časti kostola: kazateľnica, spovednice, vyrezávané 
lavice.  
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Pod kostolom sú vybudované krypty (bežne nie sú prís-
tupné), do ktorých pochovali významné cirkevné a svetské 
osobnosti Trenčína zo 17. až 19. storočia. Okrem iných tu 
uložili pozostatky Juraja Ilésházyho, veliteľov Trenčianskeho 
hradu a šľachticov z okolia. Zo severovýchodnej strany k 
objektu kostola prilieha trojposchodová baroková budova 
kláštora piaristov, ktorí v roku 1776 nahradili zrušený rád 
jezuitov.  

Základy kláštora a prvé kláštorné budovy postavili jezuiti v 
rokoch 1653 až 1662. Celý komplex prešiel postupným 
stavebným vývojom, počas ktorého pristavovali jednotlivé 
krídla tak, že sa rozšíril až k Palackého ulici. Posledné výz-
namné stavebné zásahy do kláštorného komplexu, v ktorom 
dnes sídli Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, sa usku-
točnili začiatkom 20. storočia. Počas modernistickej prestavby 
pribudla vyhliadková veža, ktorá nie je prístupná verejnosti. 
Zaujímavosťou kláštora je rajská záhrada, zdobený refektár 
(pôvodne jedáleň) a miestnosť lekárne. V bývalej lekárni je v 
súčasnosti predajňa náboženskej literatúry, takže návštevníci 
mesta si zaujímavú štukovú výzdobu môžu prezrieť zblízka.  

Trenčianske noviny 16.12.2013  
pomocná evidencia 1046/1/2013 
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Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do 
Európy 

Pred pár rokmi, keď išiel po meste chlapec s plastovou ho-
kejkou, väčšina Trenčanov nevedela, akým športom sa zao-
berá. Dnes je samozrejmosťou, že už vedia, že je to florbal, 
rýchlo rozvíjajúci sa šport podobný pozemnému hokeju, ktorý 
sa už aj na Slovensku začína tešiť čoraz väčšej obľube.  

V Trenčíne tento šport zviditeľňuje najväčší florbalový 
klub v meste  - ŠK 1.FBC Trenčín. Tento šport dáva šancu 
mladým ľuďom. Je finančne málo náročný a dáva príležitosť 
sa deťom dostať z ulice do sveta. Aktuálne je florbal už 
zaradený aj medzi čakateľské športy na letnú olympiádu, kde 
by sa mal po prvýkrát objaviť buď v roku 2020 alebo 2024. 

Začiatky florbalu v Trenčíne boli založené v lete 2005 
bývalým hokejistom Dukly Trenčín Miroslavom Ságom v spo-
lupráci  a za podpory hráčov  Mária Matušinca, Františka Jurí-
ka, Martina Šedivého a Viktora Pagáčika.  

ŠK 1. FBC Trenčín sa stal prvým trenčianskym florbalo-
vým klubom, ktorý začal hrávať slovenskú extraligu. Klub má 
svoj  domovský stánok v Mestskej športovej hale v Trenčíne. 
Vďaka náboru na jeseň v roku 2005 rýchlo rozšíril svoju 
členskú základňu o nádejných mladých športovcov. Okrem 
extraligového seniorského mužstva vznikli postupne družstva 
v kategórii juniorov, dorastencov, starších a mladších žiakov a 
aj prípravky. Okrem toho má aj ženské družstvo.  V klube sa 
vystriedalo od jeho začiatkov takmer  400 hráčov. V aktuálnej 
sezóne v klube evidujú približne 150 členov. Klub si stanovil 
hneď od svojho vzniku svoje ciele, predovšetkým vytvoriť 
 priestor mládeži so záujmom o florbal, úspešne reprezentovať 
klub a mesto Trenčín, zvýšiť popularitu nového športu u nás, 
vychovať úspešných florbalových reprezentantov, zabezpečiť 
profesionálny tréningový proces pre hráčov a mládež, orga-
nizovať podporné podujatia na propagáciu športu a florbalu na 
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Slovensku, dať šancu mládeži z ekonomicky slabších rodín, 
bojovať proti drogám, vychovávať mládež k vzťahu k hod-
notám,  zdravému životnému štýlu a prilákať širokú verejnosť 
k podpore klubu a florbalu v Trenčíne. 

Vo svojej premiérovej sezóne 2005/2006 sa muži ŠK 
1.FBC umiestnili v štrnásťčlennej extralige na výbornom 
šiestom mieste, pričom takmer okamžite si zabezpečili aj 
pozornosť fanúšikov. Na víťazný zápas proti úradujúcemu 
majstrovi HKL-MJM Petržalka (6:4) sa prišlo pozrieť takmer 
1000 divákov, čo bol v tej dobe historický rekord v počte 
divákov na jeden zápas. Úvodná sezóna znamenala pre klub 
okrem iného aj historicky prvý cenný kov v rámci Slovenska, 
keď juniori ŠK 1.FBC Trenčín pri svojej premiére na Maj-
strovstvách Slovenska juniorov v Nitre získali bronzové me-
daily. V tej dobe neznámy tím, považovaný za outsidera 
dokázal šokovať slovenskú florbalovú verejnosť postupom do 
semifinále a svoju spanilú jazdu turnajom zakončil víťazstvom 
2:1 po samostatných nájazdoch nad domácou Nitrou v súboji 
o tretie miesto. Sezóna 2006/2007 znamenala pre trenčian-
skych mužov konečné 7. miesto. Premiérovo sa v ženskej ex-
tralige predstavilo aj družstvo dievčat ŠK 1. FBC, ktoré skon-
čili rovnako na 7. mieste. Úspechy priniesli opäť mládežnícke 
kategórie, kde dorastenci na Majstrovstvách Slovenska brali 
striebro a juniori obhájili bronz. 

Pre ŠK 1. FBC Trenčín bola prelomová sezóna 2007/2008. 
Už počas dvoch sezón skúsená partia okolo prirodzeného lídra 
a kapitána Branislava Kovalčíka, doplnená mladou krvou 
z juniorky a dorastu vytvorila veľmi dobre pracujúci stroj na 
víťazstvá. Predchádzajúcu sezónu siedmy tím odrazu išiel ako 
švajčiarske hodinky. Počas základnej časti z 22 zápasov pre-
hral iba dva zápasy a suverénne ovládol základnú časť. 
V play-off sa následne dostal až do finále, kde však po smol-
ných prehrách o jeden gól (4:5 a 6:7) obsadil striebornú prieč-
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ku za Hurikánom Bratislava. Bola to prvá medaila z extraligy 
mužov pre Trenčín. Napriek finálovému zlyhaniu to bola prvá 
z mnohých úspešných sezón klubu. Odvtedy brali  Trenčania 
vždy medailu. 

Všetko si však florbalisti ŠK 1.FBC vynahradili hneď 
v nasledujúcej sezóne 2008/2009. Tím skončil po základnej 
časti na druhom mieste a v jej závere mal neuveriteľnú formu. 
Tá vyvrcholila v play-off, v ktorom Trenčania neprehrali ani 
jeden zápas, keď 2:0 na zápasy porazili vo štvrťfinále Novú 
Dubnicu, rovnako sa v semifinále revanšovali bratislavskému 
Hurikánu a vo finále zdolali taktiež 2:0 na zápasy Florko 
Košice. Dosiahli tak historicky prvý extraligový titul. 

Sezóna 2009/2010 toľko radosti Trenčanom už nepriniesla. 
Extraligový titul dal  1.FBC možnosť zahrať si v auguste 
v lotyšskej Valmiere kvalifikáciu na Eurofloorball cup, druhú 
najprestížnejšiu európsku florbalovú súťaž. Trenčín pri svojej 
premiére nesklamal, no nedokázal sa kvalifikovať po víťaz-
stvách nad maďarským a gruzínskym majstrom. Prišli porážky 
s ruským a estónskym majstrom a Trenčania obsadili v ta-
buľke konečné tretie miesto. Bola to prvá medzinárodná 
konfrontácia trenčianskych florbalistov na európskej scéne. 
V slovenskej extralige sa ŠK 1.FBC taktiež veľmi nedarilo. 
Dokázal síce vyhrať základnú časť, no v semifinále stroskotal 
na Florku Košice po napínavej sérii 2:3 na zápasy a bral „iba“ 
bronzové medaily. 

Nasledujúce tri roky však už patrili výlučne 1.FBC Trenčín. 
Vo všetkých z nich dokázal vyhrať zlaté medaily a titul maj-
stra Slovenska, keď v každom finále porazil iný klub (Hurikán 
Bratislava, Florko Košice a Grasshoppers Žilina). Aj v súčas-
nej sezóne je úradujúcim majstrom. 

ŠK 1.FBC Trenčín zásluhou štyroch extraligových titulov 
mal možnosť viackrát sa predstaviť na európskych súťažiach. 
V Európe sa ŠK 1.FBC až tak veľmi nedarí. Po prvom neús-
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pešnom pokuse prejsť predkolom mal aj druhú možnosť, no 
v kvalifikácii v slovinskej Vrhnike skončil na nepostupovom 
druhom mieste iba nešťastným skóre. Napriek tomu, že počas 
kvalifikácie stratil iba jediný bod po remíze 7:7 s ruskou 
Naukou. V nasledujúcich dvoch rokoch bol už klub priamo 
nasadený do hlavnej finálovej časti. V roku 2012 v Košiciach 
skončil v konkurencií šiestich tímov v semifinále. 

V roku 2013 zaznamenal trenčiansky florbal úspech aj na 
diplomatickom poli, keď mu bolo pridelené právo organizovať 
druhú najvýznamnejšiu európsku pohárovú súťaž v Mestskej 
športovej hale na Sihoti. Organizáciu si pochvaľovali aj 
najvyšší predstavitelia Medzinárodnej florbalovej federácie. 
Turnaj bol atraktívny aj pre verejnosť, keď si na zápasy 
domáceho celku našlo cestu takmer 1000 divákov. Samotné 
výkony Trenčanov ich však veľmi nepotešili. S favorizo-
vaným nórskym tímom Slevik IBK, Trenčín prehral 3:9 
a ruský Pomor dokázal 1.FBC zdolať po vyrovnanom zápase 
5:4 po trestných strieľaniach. Slabou náplasťou bola výhra 
v súboji o 5. miesto s Grasshoppers Žilina v pomere 9:7. 

ŠK 1.FBC Trenčín má šesť mládežníckych družstiev v 
kategóriach, od prípravky až po juniorov. Na majstrovstvách 
Slovenska tieto tímy pravidelne obsadzujú medailové pozície. 
Najúspešnejšou kategóriou sú juniori, ktorí od prvého bronzu 
v roku 2006 brali ako jediný klub na Slovensku vždy medailu. 
Aktuálne vyhrali majstrovstvá Slovenska štyrikrát za sebou. 
 Dorastenci získali ďalšie dva tituly Majstra Slovenska vo 
florbale. V tejto sezóne sa vytvorila celoštátna juniorská extra-
liga a regionálne súťaže pre mladšie kategórie. ŠK 1.FBC 
Trenčín má aktuálne členskú základňu 150 športovcov a je 
stále otvorená pre širokú verejnosť. Organizuje pravidelne 
rôzne florbalové turnaje pre žiakov základných a stredných 
škôl aj pre neregistrovaných hráčov v spolupráci s Mestom 
Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom. V roku 2009 
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florbalový klub organizoval aj Majstrovstvá sveta stredných 
škôl vo florbale v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu, 
Krajského centra voľného času  Trenčín a Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky. 

1. FBC Trenčín vďaka poctivej práci a podmienkam na 
trénovanie vychoval množstvo reprezentantov, ktorí nastu-
povali za národný tím Slovenska už od roku 2006 – Kovalčík, 
Šedivý, Bielik V., Straka, Magdolen, Filadelfi, Pavlus, 
Lamačka. Na posledných majstrovstvách sveta v r. 2012 vo 
Švajčiarsku, kde malo Slovensko svoju premiéru bolo 
v dvadsaťčlennom kádri až sedem hráčov z 1.FBC Trenčín. 
Všetci  reprezentanti Mészáros, Klapita, Bulko, Žák, Pavol 
Heleš, Peter Heleš, Lajčiak svojimi výkonmi pomohli 
Slovensku dosiahnuť postup do štvrťfinále. Aktuálne sú 
v širšom reprezentačnom výbere trénera slovenského tímu 
Miroslava Ságu - Branislav Straka, Marek Bulko, Jakub 
Klobučník, Roman Zeliezka, Martin Kiačik, Gabriel Mézsá-
ros, Lukáš Poruban. 

Okrem iného, trenčianski juniorskí reprezentanti Vitek, 
Mézsáros, Seriš pomohli ešte v roku 2007 národnému 
družstvu k postupu medzi svetovú elitu A- kategórie. Na 
nasledujúcich Majstrovstvách sveta juniorov vo Fínsku v roku 
2009 obsadili Slováci 7. miesto, kde vo výbere boli Vitek, 
Mézsáros, Seriš, Heleš Peter, Mitucha. V Nemecku na maj-
strovstvách sveta sa v roku 2011 pri 6. mieste predstavili Ze-
liezka, Heleš Pe., Seriš, Ondrášik, Klobučník, Žák a Bulko. Pri 
repríze v Nemecku v roku 2013 pri udržaní elitnej skupiny 
juniorov sa majstrovstiev sveta zúčastnili Klobučník a Ma-
chara.  Florbal je na Slovensku ešte mladý šport, no napriek 
tomu sa v krátkom čase dokázal zaradiť medzi širšiu svetovú 
špičku, stále  však musí doháňať deficit oproti top svetovým 
florbalovým krajinám. 
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Tak, ako v každom zdravom športovom klube, k tejto 
obmene dochádza aj tento rok v Trenčíne. Po Eurofloorball 
cupe v októbri 2012 skončila s aktívnou hrou najväčšia hráč-
ska osobnosť klubu a dlhoročný kapitán Branislav Kovalčík. 
Spolu s ním ešte niekoľko starších hráčov. Tých nahrádzajú 
juniori a káder sa buduje odznova. Tento rok ŠK 1.FBC 
Trenčín nebude patriť medzi top favoritov na titul, no kvalitu 
na to, aby potrápil a možno i prekvapil, určite má.  

ŠK 1. FBC Trenčín sa teší záujem širokej verejnosti o jeho 
majstrovské zápasy. Návštevnosť na domáce zápasy, kde je 
vstup voľný, patrí dlhodobo k najvyšším v extralige. Na play-
off sa  niekedy organizujú výjazdy s tímom, či už do 
Bratislavy, Žiliny alebo Košíc. Zápasy finále 2013 proti 
Grasshoppersu Žilina sledovalo v Trenčíne 900 divákov, 
stovka absolvovala aj výjazd do Žiliny, kde vytvorili našim 
chlapcom domáce prostredie. Napokon verní fanúšikovia 
oslávili s nimi aj majstrovský titul.  Trenčianskych florbalistov 
na domáce zápasy podporili primátor mesta Mgr. Richard 
Rybníček, župan Ing. Jaroslav Baška či bývalý primátor Ing. 
Branislav Celler alebo predchádzajúci predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH či viacerí 
poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Predstavitelia 
klubu i hráči  si vážia podporu halových športov zo strany 
Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, reklam-
ných partnerov, ktorým ďakujú za podporu športovania mlá-
deže v našom meste. 

www.sme.sk 20.12.2013 
pomocná evidencia 1055/1/2013  
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PhDr. Milan Kráľ: „Postaviť výťah v Studni lásky. 
Pokrok či barbarstvo?“ 

 
Zámer, podľa ktorého by sa mal do legendárnej „Studne 

lásky“ na Trenčianskom hrade namontovať výťah, ktorý by 
vozil ľudí na Trenčiansky hrad, rozhýbal verejnú mienku. 
Niektorým ľuďom sa tento zámer pozdáva, iní o takomto 
riešení nechcú ani počuť. Investor je presvedčený, že výťah by 
priniesol prospech nielen hradu, ale aj obyvateľom mesta. 
Odborníci hovoria o devastácii kultúrnej pamiatky.  

Túto víziu Trenčanom predstavila spoločnosť SIRS zo 
Žiliny, ktorá plánuje na budúci rok začať s rekonštrukciou 
tunajšej železničnej stanice a s výstavbou nového autobuso-
vého nádražia. Vznikol by terminál podobný letiskovej hale. 
Odtiaľ by mohol človek - ak sa vízia výťahu v hradnej studni 
naplní - prejsť suchou nohou zo stanice až na hrad. Do 
hradného brala by navŕtali tunel, ktorý by sa napojil na 80 
metrov hlbokú studňu vysekanú v 16. storočí. Návštevník by 
vystúpil zo studne priamo na hradnom nádvorí.  

„Jednoznačne je to zásah do národnej kultúrnej pamiatky a 
niečo také by sa nemalo robiť. Podľa mňa je to nezmyselné 
velikášstvo. Neviem si predstaviť, že by sme takto zasahovali 
do kultúrnych pamiatok, ktoré sú svedkami minulosti. 
Pokladám to za devastáciu nášho historického dedičstva. 
Nepoznám takýto prípad nikde vo svete. Na Slovensku je 
možné všetko, ale myslím si, že takýto drastický zásah do 
kultúrnej pamiatky sa ešte neudial," povedal Slavomír 
Michálek, riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie 
vied.  

Svoj zámer investor spomenul v informačnom bulletine, 
ktorý dal rozniesť do schránok obyvateľom Trenčína v me-
siaci december 2013. Hovoril o ňom aj vo štvrtok 19. de-
cembra 2013 na stretnutí s Trenčanmi v Športovej hale. „Keď 



871 
 

ľudia vyjdú hore výťahom, je to akoby vyšli na najvyššie 
poschodie 25-podlažnej budovy. Koľko ľudí na Slovensku to 
zažilo? Tá studňa je vyššia, ako najvyššie budovy na 
Slovensku. Aká sila lásky to musela byť, keď Omar vykopal 
takúto hlbokú studňu? Tento emocionálny zážitok by sa 
umocnil cestou v presklenej kabíne výťahu, kde by si 
návštevník vypočul legendu. Z Trenčína by mohla byť druhá 
Verona, ktorá dnes žije z príbehu lásky Rómea a Júlie. 
Rozvíjal by sa turizmus, ľudia by si tu mohli žiť a 
prosperovať. Hrad by vedel zarábať sám na seba, aby sa 
mohol rekonštruovať a opravovať," hovorí o svojej predstave 
George Trabelssie, predseda predstavenstva spoločnosti 
SIRS.  

Kompetentné inštitúcie sa zatiaľ k zámeru nevyjadrujú. 
Majetkové vzťahy k Trenčianskemu hradu sú komplikované. 
Hradná skala je majetkom mesta, samotný hrad však patrí 
župe. Obe samosprávy sa zhodli na tom, že zatiaľ nie je čo 
riešiť, pretože prvoradé je stanovisko pamiatkárov. „Oficiálne 
nemáme predloženú žiadnu žiadosť, takže sa nebudeme k 
tomuto zámeru vyjadrovať,“ povedala PhDr. Eva Gazdíková, 
riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne.  

George Trabelssie tvrdí, že zatiaľ nepredloží žiadnu 
oficiálnu požiadavku, v prvom rade chce rokovať. Predpo-
kladá, že sa vytvorí komisia, v ktorej budú odborníci na 
problematiku hradu, architekti aj pamiatkári a tá povie či má 
tento zámer zmysel, alebo nie.  Technicky si toto riešenie vie 
predstaviť, predpokladá, že by to stálo 4 až 5 miliónov eúr. To 
je ochotný zaplatiť, ale nemieni investovať do lanovky alebo 
výťahu popri hradnej skale, pretože to by nebolo takým 
lákadlom pre turistov, ako výťah v Omarovej studni.  

Názory oslovených obyvateľov a návštevníkov Trenčína sa 
rôznia. Ján Krištof, 36-ročný Trenčan, hovorí, že by to bol 
prvý krok k Disneylandu na Trenčianskom hrade. Je to hlú-
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posť, myslí si 25-ročný Trnavčan Július Kardoš, keď má 
niekto záujem pozrieť si hrad alebo studňu, tak sa tam prejde, 
v tom je to čaro. S predstavou výťahu alebo nejakej lanovky 
na hrad sa dokážem zmieriť. Ale nedokážem sa zmieriť s 
víziou urobiť zo studne v hradnej skale výťahovú šachtu, veď 
je to naša národná pamiatka, krútil hlavou 50-ročný Jozef 
Králik z Trenčína.  

Opačný názor má 60-ročná Elena Gabajová z Trenčína, 
bola by to určite veľká atrakcia pre turistov. Na hrade sa aj 
sobáši, takže by výťah bol veľmi, veľmi využívaný.  

Pravda 28.12.2013 
pomocná evidencia 1061/1/2013 
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Trenčianski richtári 

- 18.06.1324 richtár Michal 
- 30.08.1370 richtár Ondrej  
- 19.02.1412 richtár Jakub  
- 23.04.1421 richtár Mikuláš Lang  
- 07.05.1437  richtár Jakub Hodna  
- 22.06.1453 richtár Ján Potešík 
- 14.04.1461  richtár Osvald Zamarovský 
- 1463 richtár Ján Potešík  
- 20.05.1464 richtár Osvald Zamarovský 
- pred r. 1476   richtár Filip Švorc 
- 24.04.1476    richtár Matej Kochnáč 
- 02.05.1476    richtár Bartolomej mladší 
- 14.05.1479 richtár Bartolomej starší 
- 18.05.1481 richtár Bartolomej starší 
- 1487 richtár Martin Gavina 
- 1488 richtár Martin Gavina 
- 11.01.1492 richtár Matej Junák 
- 06.09.1493  richtár Martin Gavina 
- 30.05.1494 richtár Martin Gavina 
- 1495 richtár Matej Junák 
- 25.07.1496 richtár Jakub Zlatovský  
- 11.03.1499 richtár Leonard Korpona, Krupinský 
- 15.01.1500 richtár Leonard Korpona, Krupinský 
- 18.04.1504  richtár Tomáš Karol 
- 12.12.1509  richtár Tomáš Karol  
- 18.05.1511 richtár Blažej Junák  
- 1512 richtár Michal Šomodi 
- 1513 richtár Blažej Hrdý  
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- 1514 richtár Štefan Súkenník 
- 1515 richtár Tomáš Karol 
- 17.07.1517 richtár Ján Zlatník  
- 10.2.1518 richtár Ján Magold 
- 09.07.1524 richtár Tomáš Mudroň  
- 15.03.1525 richtár  Tomáš Mudroň 
- 02.02.1526 richtár Blažej Hrdý 
- 27.03.1527 richtár Blažej Hrdý 

Monografia Mesta Trenčín 1. diel, str. 69 
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Jozef Korený – „Nikto nebude zabudnutý!“ 
Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčíne 

v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov a Klubom 
vojenskej histórie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov si pripomenuli 13. novembra 2013 nedožité 90. 
výročie narodenia npor. in memoriam Oldřicha Dvořáka, 
rodáka Trenčína. Narodil sa 13. novembra 1923 v Trenčíne 
v rodine železničiara. Ľudovú školu absolvoval v Žiline, ako 
aj časť gymnázia. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa 
rodina musela vysťahovať. V Brne pokračoval v štúdiu na 
gymnáziu.  

Dňa 24. januára 1940 odišiel cez Slovensko, Maďarsko, 
Juhosláviu, Bejrút a loďou do Fran-
cúzska prišiel 4. apríla 1940. V Agde 
absolvoval základný kurz v telegrafnej 
rote. Bojov vo Francúzsku sa nezú-
častnil. Do Anglie evakuoval 7. júla 
1940. V Anglii bol zaradený k 2. pe-
šiemu pluku k spojovacej čate a od                 
1. januára 1941 k veliteľskej čate. Tam 
bol vybratý do výcviku pre plnenie 
zvláštnych úloh. Od 15. augusta do 13. 

septembra absolvoval základný sabotážny kurz a následne 
výsadková kurz. Od 27. februára do 18. apríla 1942 
absolvoval telegrafný kurz. Po jeho absolvovaní bol zaradený 
na rádiovú ústredňu. Dňa 22. apríla 1922 mu bolo oznámené, 
že je zaradený do výsadku Sttel a zároveň bol oboznámený 
s operačnou úlohou. Dňa 28. apríla 1942 bol vysadený 
v protektoráte Čechy a Morava u obce Požáry na Křivoklát-
sku. Spojovací materiál ukryl a odišiel na záchytné adresy 
Kúpeľoch Bělohrad a Pardubiciach. Kpt. Bartoš ho pridelil ku 
skupine Úvod ako radistu. v období heydrichiády sa presunul 
na Slovensko, kde sa chcel schovať u svojej vydatej sestry. 
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Zastavil sa v obci Radošovce, aby miestnemu notárovi 
Andelovi Pinkasovi odovzdal pozdrav od jeho syna z Anglie. 
Notár o jeho návšteve informoval žandársku stanicu a pri 
prenasledovaní bol zastrelený miestnym poľným strážcom. 
Telesné pozostatky boli pochované 11. júla 1942 
v Radošovciach pri Skalici. V marci 1948 boli jeho pozostatky 
exhumované a s vojenskými poctami pochované na ústrednom 
cintoríne v Brne. V roku 1944 bol vyznamenaný Pamätnou 
medailou čs. armády v cudzine so štítkami Francúzska 
a Veľkej Británie  a v roku 1945 Československým vojnovým 
krížom z roku 1939. Dňa 17. júla 1948 bol povýšený na 
nadpor. pechoty v zálohe in memoriam.  

Klub filatelistov v Trenčíne vydal pri tejto príležitosti 
príležitostný poštový lístok s prítlačou portrétu Oldřicha Dvo-
řáka a predseda Klubu vojenských výsadkárov plk. v.v. Ing. 
Jozef Krajčír priblížil prednáškou život Oldřicha Dvořáka. 

Spravodajca ZSF č. 4/2013 
pomocná evidencia 42/1/2014 
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KKaalleennddáárr  vvýýrrooččíí  oossoobbnnoossttíí  aa  uuddaalloossttíí  vv  ookkrreessee  
TTrreennččíínn  vv  rrookkuu  22001133  

  
Kalendár výročí osobností a udalostí vydáva Verejná 

knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a obsahuje významné 
regionálne osobnosti a udalosti okresov Bánovce nad Bebra-
vou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ktorých 
výročie sme si pripomínali v roku 2013. Čitateľom kroniky je 
predložený „Kalendár výročí osobností a udalostí“ okresu 
Trenčín. Kalendár má dve časti:  
- V prvej časti kalendára sa nachádzajú významné osobnosti 

či už kultúrneho, spoločenského, politického a športového 
života, ktoré sa v našom regióne narodili, pôsobili, zomreli, 
sú v ňom pochované, alebo ho významným spôsobom 
ovplyvnili. Pri každej osobnosti sú uvedené základné 
biografické údaje – priezvisko a meno, rok a miesto naro-
denia 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 jubi-
lanta. Osobnosti, u ktorých nebolo možné zistiť presný 
dátum výročia, sú radené v osobitnej časti kalendára. 

- V druhej časti kalendára sa nachádzajú významné udalosti 
regiónu, ktoré sú rozdelené na prvé písomné zmienky miest 
a obcí okresu Trenčín a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili 
život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, 
okrem názvu obce alebo mesta, uvádza rok, ku ktorému sa 
výročie vzťahuje a popis významnej udalosti. 
Vyhľadávanie v kalendári uľahčuje menný a zemepisný 

register a dopĺňa ho zoznam použitej literatúry. 
Zostavovateľ kalendára sa ospravedlňuje čitateľom, že 

predkladaný kalendár nemusí byť kompletný, preto uvíta 
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pripomienky každého, ktoré by napomohli v budúcnosti k jeho 
doplneniu, skvalitneniu a spresneniu.  
         
 

A) Jubilujúce osobnosti 
mesiac január 2013 
 
02.01.1903*   Medvecká Júlia, lekárka, oftalmologička. Na-

rodila sa v Liptovskom Hrádku. Pôsobila 
v Trenčíne, kde aj 04.02.1993 zomrela - 110. 
výročie narodenia. 

06.01.1808* Dualský Ján, katolícky kňaz, regionálny 
historik. Narodil sa v Senici. Pôsobil v Trenčíne, 
Beckove. Zomrel 22.03.1881 v Nitre – 205. 
výročie narodenia. 

06.01.1948*   Meško Igor, pedagóg, výtvarník. Narodil sa 
a pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 

07.01.1883†   Kamín Jozef, historik, archivár, sudca, 
magistrálny radca. Narodil sa v roku 1810 na 
Morave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 130. 
výročie úmrtia. 

09.01.1993† Svoboda Zdeněk, zootechnik, agronóm, 
chovateľ koní. Narodil sa 11.08.1919 v Hulíne 
(Česko). Pôsobil v Motešiciach. Zomrel 
v Trenčíne – 20. výročie úmrtia. 

12.01.1973†  Fischhof Jozef, vysokoškolský pedagóg na 
Slovenskej technickej univerzite. Narodil sa 
01.02.1897 v Trenčianskych Tepliciach. Štu-
doval v Trenčíne. Nie je známe miesto úmrtia - 
35. výročie úmrtia.  

13.01.1728†   Bednári Michal, pedagóg, filozof. Narodil sa 
v roku 1682 v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 285. výročie úmrtia. 
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15.01.1698*   Kováč Pavol, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 
v Trenčíne. Dátum a miesto úmrtia nie sú známe 
- 315. výročie narodenia. 

15.01.1783*   Kmeť Daniel Matej, astronóm, matematik, vy-
sokoškolský pedagóg. Narodil sa v Brezne. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.06.1825 v Ko-
šiciach - 230. výročie narodenia. 

17.01.1938* Moško Ladislav, maliar. Narodil sa v Nem-
šovej. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie naro-
denia. 

17.01.1978* Pádivá Pavla, maliarka, grafička, výtvarníčka. 
Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí - 35. 
výročie narodenia. 

19.01.1788†  Fabri František, katolícky kňaz, jezuita, 
misionár, veršovník. Narodil sa 10.08.1726 
v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Rožňave – 225. výročie úmrtia. 

19.01.1978*  Laurinčíková Zuzana, herečka, moderátorka, 
spisovateľka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj 
pôsobí - 35. výročie narodenia. 

24.01.1918* Bránsky Ľudovít, maliar. Narodil sa v Bošáci. 
Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
27.05.1959 v Mníchovej Lehote - 95. výročie 
narodenia. 

25.01.1543† Turzo Alexej, uhorský palatín, majiteľ Tren-
čianskeho hradu, Bojníc. Narodil sa okolo r. 
1490. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe miesto 
úmrtia. Pochovaný je v Levoči - 470. výročie 
úmrtia. 

25.01.1888* Točík Karol, pedagóg, osvetový pracovník. 
Narodil sa v Dolnom Kubíne. Pôsobil v Morav-
skom Lieskovom, Trenčíne, kde aj 18.06.1952 
zomrel – 125. výročie narodenia. 
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25.01.1908*   Porubská Ružena, herečka. Narodila sa v Dol-
nej Súči. Študovala v Trenčíne. Zomrela 
18.07.1978 v Bratislave - 105. výročie naro-
denia. 

25.01.2008† Paulenda Pavel, spisovateľ. Narodil sa 
01.06.1958 v Štúrove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 5. výročie úmrtia. 

27.01.1958*  Sládečková Marta, herečka. Narodila sa 
v Trenčíne. Študovala v Novom Meste nad 
Váhom – 55. výročie narodenia. 

28.01.1818† Hollý Jur, kňaz, náboženský spisovateľ, 
bernolákovec. Narodil sa 13.02.1760 v Púchove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre - 195. 
výročie úmrtia. 

28.01.1918* Točík Anton, archeológ, stredoškolský profesor. 
Narodil sa v Krásne nad Kysucou. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 15.06.1994 v Nitre - 95. 
výročie narodenia. 

30.01.1928* Šupka Vladimír, herec, pedagóg. Narodil sa 
v Moravskom Lieskovom. Pôsobil v Trenčíne - 
85. výročie narodenia. 

30.01.1983† Ripka Bruno, pedagóg, riaditeľ Obchodnej 
akadémie v Trenčíne, kultúrny činiteľ. Narodil 
sa 01.05.1904 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zo-
mrel v Poprade – 30. výročie úmrtia.  

31.01.1863*  Bodický Cyril, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa v Partizánskej Ľupči. Pôsobil v Tren-
čianskych Stankovciach – Malých Stankovciach. 
Zomrel 18.9.1945 v Trenčíne - 150. výročie 
narodenia.  
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mesiac február 2013 
 
02.02.1568*   Révai Peter, historik, krajinský hodnostár, 

feudálny zemepán, vojak. Narodil sa v Sklabini. 
Zomrel 04.06.1622 v Trenčíne. Pochovaný je v 
Martine – 445. výročie narodenia.  

02.02.1888*   Zochová Mária, verejná činiteľka, publicistka. 
Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 17.12.1935 v 
Modre – 125. výročie narodenia.  

04.02.1928* Vlna Jozef, strojný inžinier, zváračský odbor-
ník. Narodil sa v Trenčíne - Kubrici. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 31.10.1985 v Bratislave - 85. 
výročie narodenia. 

 04.02.1943*  Syrový Jozef, výtvarník – kovotepec. Narodil sa 
v Trenčianskej Teplej. Žije v Trenčíne – 70. vý-
ročie narodenia.  

04.02.1993†   Medvecká Júlia, lekárka - oftalmologička. Na-
rodila sa 02.01.1903 v Liptovskom Hrádku. 
Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela - 20. vý-
ročie úmrtia. 

08.02.1693†   Pilárik Štefan, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 
v roku 1615 v Očovej, pôsobil v Trenčianskej 
Turnej, Trenčíne a Beckove. Zomrel v  
Neusalza-Spremberg (Nemecko) - 320. výročie 
úmrtia. 

08.02.1948†   Červeňan Štefan, ovocinár. Narodil sa 
14.07.1897 v Trenčianskej Turnej. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Trenčianskej Turnej - 65. 
výročie úmrtia. 

08.02.1953*   Tluka Ján, inžinier elektrotechniky, amatérsky 
fotograf. Žije a pôsobí v Trenčíne – 60. výročie 
narodenia.  
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11.02.1938*   Súčanský Marián, maliar. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil a 09.06.1996 zomrel - 75. 
výročie narodenia. 

11.02.1983†   Hlaváč Štefan, kňaz, pedagóg, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa 23.12.1903 v Budapešti 
(Maďarsko). Vyrastal v Trenčíne – Kubre. Štu-
doval v Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Te-
pliciach a v Trenčíne. Zomrel v Prešove - 
30.výročie úmrtia.  

13.02.1958†   Podolay František Viktor, maliar, grafik. 
Narodil sa 27.05.1905 v Slopnej, študoval 
v Trenčíne, pôsobil v Trenčianskej Teplej. 
Zomrel v Bratislave – 55. výročie úmrtia.  

13.02.2003†   Příhoda Peter, prírodovedec. Narodil sa 
18.03.1948 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 
10. výročie úmrtia.  

15.02.1968* Šimovec Martin, pedagóg, publicista, zberateľ 
autogramov. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí 
v Novom Meste nad Váhom – 45. výročie 
narodenia. 

17.02.1953†   Hanus František, dirigent, upravovateľ ľudo-
vých piesní. Narodil sa 13.01.1890 vo Viedni. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie 
úmrtia. 

21.02.1888†  Hurban Jozef Miloslav, kňaz, národovec, lite-
rát. Narodil sa 19.03.1817 v Beckove. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Hlbokom – 125. výročie 
úmrtia. 

22.02.1903*   Škultéty Štefan, stolár, politik. Narodil sa 
v Žitnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 12.10.1989 
zomrel - 110. výročie narodenia.  

22.02.1928*   Merkl Engelbert, novinár. Narodil sa v Tren-
číne - Zlatovciach – 85. výročie narodenia. 
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23.02.1898*   Ondreička Karol, maliar, ilustrátor, výtvarný 
pedagóg. Narodil sa v Dubnici nad Váhom. 
Študoval v Trenčíne, pôsobil v Trenčianskych 
Tepliciach. Zomrel 13.12.1961 v Bratislave – 
115. výročie narodenia. 

23.02.1993† Černý Vladimír, lekár - onkológ. Narodil sa 
11.07.1924 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Bratislave –  20. výročie úmrtia. 

26.02.1883* Liška Alexander, lekár, geológ, astronóm. Na-
rodil sa vo Višegrade (Bosna). Býval v Zama-
rovciach. Vyštudoval gymnázium v Trenčíne. 
Zomrel za neznámych okolností v roku 1941 
alebo 1942 na Aljaške. – 130. výročie naro-
denia.  

27.02.1943*   Lehocká Oľga, osvetová pracovníčka. Pôsobí 
v Trenčíne – 70. výročie narodenia.  

8.02.1693*   Hermann Andrej, župný lekár. Narodil sa 
v Banskej Bystrici. Pôsobil v Trenčianskych 
Tepliciach. Zomrel 11.05.1764 v Bratislave - 
320. výročie narodenia.  

 
 
mesiac marec 2013 
02.03.1803†   Kubica Anton, kňaz, náboženský spisovateľ, 

filológ. Narodil sa 06.07.1762 v Rajci. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Žabokrekoch nad Nitrou – 
210. výročie úmrtia. 

04.03.1913* Přibyl Viliam, fotoreportér, nestor slovenskej 
fotožurnalistiky. Žil v Novom Meste nad Vá-
hom, strednú školu absolvoval v Trenčíne. Zo-
mrel 10.06.1996 v Bratislave – 100. výročie na-
rodenia.  
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07.03.1963* Gavenda Marián, katolícky kňaz, redaktor, 
publicista. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval 
– 50.výročie narodenia. 

08.03.1953*   Smolka Albert, návrhár šperkov, zlatník. Pôsobí 
v Trenčíne – 60. výročie narodenia.  

09.03.1903* Okáli Daniel, spisovateľ, literárny kritik, verej-
ný činiteľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 110. 
výročie narodenia. 

09.03.1978†  Milov Ján, básnik, prekladateľ, publicista, kňaz. 
Narodil sa 13.12.1913 v Nitre – Janíkovciach. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 35. výročie 
úmrtia. 

12.03.1798*   Pifko Michal, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. 
Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne, kde aj 
10.03.1881 zomrel – 215. výročie narodenia. 

12.03.1998†   Króner Jozef, herec. Narodil sa 20.03.1924 v 
Staškove. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Bru-
novciach, Melčiciach. Zomrel v Bratislave – 15. 
výročie úmrtia. 

13.03.1983*  Lacko Matej, grafik, dizajnér, výtvarník. 
Narodil sa v Trenčíne. Študoval v Lednických 
Rovniach. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom – 
30. výročie narodenia. 

14.03.1913*   Tatarka Dominik, spisovateľ, prozaik. Narodil 
sa v  Plevníku – Drienovom. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 10.05.1989 v Bratislave – 100. vý-
ročie narodenia.   

15.03.1873†   Máli Vincent Andrej, pedagóg. Narodil sa 
v 05.09.1819 v Trenčíne, kde aj študoval. 
Zomrel vo Váci (Maďarsko) – 140. výročie 
úmrtia.  
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15.03.1908*  Dubovský Jozef, hobojista, hudobný skladateľ. 
Narodil sa v Banke. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 105. výročie narodenia. 

16.03.1953* Malotová Jana, grafička, ilustrátorka, maliarka. 
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste 
nad Váhom – 60. výročie narodenia. 

17.03.1893*   Križan Ernest, hudobný pedagóg, skladateľ. 
Narodil sa vo Vyšnej Boci. Zomrel 30.05.1975 v 
Trenčíne – 120. výročie narodenia.  

18.03.1948*   Příhoda Peter, prírodovedec. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil a 13.02.2003 zomrel – 65. 
výročie narodenia.  

19.03.1748*   Ambro Ignác Romuald, lekár, odborný spi-
sovateľ. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval. 
Zomrel v roku 1785 v Novom Sade (Srbsko) – 
260. výročie narodenia.  

19.03.1823*   Križan Ján, kňaz, publicista. Narodil sa v Tren-
čianskych Stankovciach – Malých Bierovciach. 
Zomrel 29.12.1904 - 190. výročie narodenia.  

19.03.1913* Pribiš Rudolf, sochár, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa v Rajci. Študoval na gymnáziu 
v Trenčíne, tu aj prvý krát vystavoval. Zomrel 
03.07.1984 v Bratislave – 100. výročie naro-
denia. 

21.03.1923*   Kuba Rudolf, ekonóm. Narodil sa v Bošáci. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel 26.07.1967 vo 
Firenze (Taliansko). Pochovaný je v Bošáci – 
90. výročie narodenia. 

22.03.1863†   Stárek Ľudovít, kňaz, kanonik, publicista, 
historik, objaviteľ rímskeho nápisu na tren-
čianskej skale. Narodil sa 30.03.1803 v Bra-
tislave. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 150. 
výročie úmrtia.  
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24.03.1728†   Kapi Gabriel, kňaz, cirkevný právnik. Narodil 
sa 28.08.1658 v Kapušanoch. Pôsobil v Trenčí-
ne. Zomrel v Trnave – 285. výročie úmrtia.  

27.03.1983†   Haranta Ján, kňaz, básnik, prekladateľ. Narodil 
sa 03.12.1909 v Turzovke. Pôsobil v Tren-
čianskej Teplej, Trenčíne a Svinnej, kde aj 
zomrel – 30. výročie úmrtia.    

28.03.1958* Gereg Ľubomír, priemyselný výtvarník, dizaj-
nér. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Novom 
Meste nad Váhom – 55. výročie narodenia. 

28.03.1958*   Mráziková Anna, akademická maliarka. Naro-
dila sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia.    

30.03.1803*  Stárek Ľudovít, kňaz, kanonik, publicista, 
historik, objaviteľ rímskeho nápisu na 
trenčianskej skale. Narodil sa v Bratislave. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 22.03.1863 zomrel – 
210. výročie narodenia.  

30.03.1993†   Lukáš Jozef, entomológ, okresný konzervátor 
štátnej ochrany prírody. Narodil sa 04.02.1920 
v Jinošove (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 20. výročie úmrtia.  

31.03.1793† Windisch Karol Gottlieb, geograf, historik, 
spisovateľ, verejný činiteľ. Narodil sa 
27.01.1725 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 220. výročie úmrtia.    
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mesiac apríl 2013 
02.04.1968† Brešťanský Jozef, právnik. Narodil sa 

28.01.1926 v Trenčíne. Zomrel v Prahe – 45. vý-
ročie úmrtia. 

03.04.1753† Sartorius Štefan Ladislav, katolícky kňaz. 
Narodil sa v roku 1693 v Nitre. Zomrel v Tren-
číne – 260. výročie úmrtia.   

03.04.1898*   Holoubková-Urbasiowna Mária, prvá profe-
sionálna fotografka na Slovensku. Narodila sa 
v Gudowe (Poľsko). Pôsobila v Trenčianskych 
Tepliciach a v Trenčíne. Zomrela 24.05.2004 v 
Trenčíne – 115. výročie narodenia.  

04.04.1913*   Žatko Rudolf, folklorista, prekladateľ. Narodil 
sa v Rybanoch. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
24.05.1976 v Bratislave – 100. výročie naro-
denia.  

04.04.1938*   Maniš Vojtech, lekár, historik zdravotníctva. 
Narodil sa v Tichove (Česko). Pôsobil v Tren-
číne, Trenčianskych Tepliciach, Nemšovej 
a v Hornom Srní. Zomrel 02.09.2002 v Trenčíne 
– 75. výročie narodenia. 

05.04.1948*   Čičo Pavol, letecký akrobat a technik, repre-
zentačný tréner leteckých akrobatov. Narodil sa 
v Dolnej Súči. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
15.06.1999 zomrel – 65. výročie narodenia.  

08.04.1883†   Križan Karol, cirkevný hodnostár, národno-
kultúrny dejateľ, náboženský spisovateľ. Naro-
dil sa 16.09.1824 vo Veľkých Bierovciach. 
Zomrel v Záriečí (okr. Považská Bystrica) – 130. 
výročie úmrtia.  
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08.04.1898*  Fábry Vladimír, lekár, historik medicíny. Naro-

dil sa v Sarajeve (Bosna a Hercegovina). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 31.01.1976 v Spišskej Novej 
Vsi – 115. výročie narodenia. 

10.04.1928* Darola Ján, zoológ, ochranca prírody. Narodil 
sa v Komárne. Pôsobil v Bojniciach. Zomrel 
24.02.2000 v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 

10.04.1953* Opačitá Mária, športovkyňa. Narodila sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí – 60. výročie naro-
denia.  

11.04.1648†   Illešházi Gašpar, župan Trenčianskej stolice. 
Narodil sa v roku 1593. Pôsobil a zomrel 
v Trenčíne – 365. výročie úmrtia. 

12.04.1768*   Bobok Juraj, evanjelický kňaz, národovec, cir-
kevný historik. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil 
v Trenčíne, Beckove. Zomrel 20.01.1834 v Lu-
bine – 245. výročie narodenia.  

14.04.1963* Ďurčo Ján, operný spevák, barytonista. Narodil 
sa v Trenčíne – 50. výročie narodenia. 

15.04.1943*   Tichý Vojtech, mineralóg, amatérsky fotograf. 
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 70. výro-
čie narodenia.  

17.04.1908* Kudja Anton, vysokoškolský pedagóg, spiso-
vateľ, publicista. Narodil sa v Dolnej Lipnici. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj v roku 1991 zomrel – 
105. výročie narodenia.  

18.04.1698† Knogler Ján Krištof, lekár. Narodil sa 
15.12.1630 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 
315. výročie úmrtia.  
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19.04.1988† Vrba Karol, zootechnik, hydinársky odborník. 
Narodil sa 04.11.1932 v Novom Meste nad 
Váhom. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, 
Trenčíne. Zomrel 19.04.1988 v Bratislave – 25. 
výročie úmrtia. 

20.04.1958*   Biermann Rudolf, filmový producent. Narodil 
sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia.  

20.04.1958*   Krén Matej, akademický maliar. Narodil sa 
v Trenčíne – 55. výročie narodenia.  

20.04.1973† Hroboňová - Řepková Oľga, publicistka, peda-
gogička, redaktorka. Narodila sa 21.02.1902 
v Istebnom (okr. Dolný Kubín). Pôsobila v No-
vom Meste nad Váhom, Trenčíne. Zomrela 
v Dolnom Kubíne – 40. výročie úmrtia.  

23.04.1948* Čelko Juraj, lekár, riaditeľ Slovenských kúpe-
ľov. Narodil sa v Bratislave. Pôsobil v Tren-
čianskych Tepliciach, žije v Trenčíne – 65. 
výročie narodenia.  

25.04.1973†   Fraňo Arnold Jakub, filmový pracovník, pu-
blicista, bol riaditeľom Slovenského filmového 
ústavu. Narodil sa 12.07.1922 v Hrušovanoch. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 40. 
výročie úmrtia.  

27.04.1778*   Haško Ladislav, pedagóg, piarista, básnik. 
Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
16.11.1844 v Krupine – 235. výročie naro-
denia.  
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mesiac máj 2013 
01.05.1973†   Ondrkal Štefan, režisér. Narodil sa 31.10.1919 

v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 40. výročie 
úmrtia.  

02.05.1838†   Vurum Jozef, historik, nitriansky biskup. Naro-
dil sa 27.11.1763 v Trnave. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Močenku. Pochovaný je v Nitre – 175. 
výročie úmrtia. 

02.05.1998†   Papp Ján, prozaik, dramatik, riaditeľ žilinského 
Bábkového divadla. Narodil sa 02.04.1929 
v Trenčíne – Záblatí. Zomrel v Žiline – 15. vý-
ročie úmrtia.  

04.05.1763†   Blasius Ján st., evanjelický kňaz, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa 21.6.1684 v Ivančinej. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Paludzi – 250. 
výročie úmrtia.  

04.05.1923* Marsina Richard, historik, pedagóg, archivár. 
Narodil sa v Šahách. Pôsobil v Trenčíne – 90. 
výročie narodenia. 

05.05.1788*   Kosper Andrej, kňaz, ľudovýchovný pracovník. 
Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, Mote-
šiciach. Zomrel 05.01.1841 v Tepličke nad Vá-
hom – 225. výročie narodenia.  

07.05.1828* Uhlárik Ján, verejný činiteľ, poľnohospodársky 
odborník. Narodil sa v Rajci. Pôsobil v Lednic-
kom Rovnom a v Trenčíne, kde aj 26.03.1900 
zomrel – 185.výročie narodenia. 

08.05.1938*   Šišmiš Milan, historik. Narodil sa v Horných 
Našticiach. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie na-
rodenia.   
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08.05.1983†   Štefkovič Štefan, kňaz, pedagóg, publicista, 
prekladateľ. Narodil sa 19.07.1908 v Skačanoch. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Ostraticiach –  30. 
výročie úmrtia.   

10.05.1948*   Škultéty Peter, prodekan právnickej fakulty 
Univerzity Komenského, vedúci Katedry správ-
neho a environmentálneho práva, člen Rady pre 
vysielanie a retransmisiu. Narodil sa v Trenčíne, 
kde i absolvoval strednú školu – 65. výročie na-
rodenia.  

12.05.1918* Čelko Elemír, múzejník, archeológ. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 09.03.1995 
v Piešťanoch – 95. výročie narodenia. 

12.05.1918*   Raško Anton, strojný inžinier, vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Tren-
číne – Biskupiciach – 95. výročie narodenia.  

13.05.1858†  Tamassy Jozef, spisovateľ. Narodil sa 
03.11.1780 v Humennom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Jágri – 155. výročie úmrtia. 

15.05.1928*   Lifka Eduard, agronóm, odborník v mrazia-
renstve. Narodil sa v Trenčíne, kde aj študoval 
a 26.01.1987 zomrel – 85. výročie narodenia.  

16.05.1883*   Eckmann Ignác, tlačiar. Majiteľ Ilavskej 
tlačiarne 1907-1948. Narodil sa v Drietome. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel 07.06.1971 v Bra-
tislave. Pochovaný je v Ilave – 130. výročie na-
rodenia. 

18.05.1848* Richter K. G., hudobný skladateľ, kapelník 
vojenských hudieb. Narodil sa v Chebe (Česko). 
Zomrel 30.01.1902 v Trenčíne – 165. výročie 
narodenia. 
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22.05.1908*   Cvacho Alojz, pedagóg, astronóm. Narodil sa 
vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
18.07.1993 zomrel – 105. výročie narodenia.  

23.05.1583†   Kolacináš Mikuláš, pedagóg, orientalista. 
Pravdepodobne sa narodil v Kolačíne, ale nie je 
známe kedy. Pôsobil v Bánovciach nad Be-
bravou a v Trenčíne, kde zomrel – 430. výročie 
úmrtia.  

23.05.1803†   Lihán Paulín, pedagóg, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa 15.03.1724 v Polomke. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 210. výročie 
úmrtia.  

26.05.1948†   Farkaš Ladislav, fotograf. Narodil sa 
17.06.1895 v Trenčíne, kde aj zomrel – 65. 
výročie úmrtia.  

26.05.2003†   Kulich Milan, vojak, filatelista. Narodil sa 
12.12.1953 v Lučenci. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel – 10. výročie úmrtia.  

27.05.1878* Šiška Pavol, kňaz, náboženský spisovateľ. Na-
rodil sa v Hlohovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
14.12.1954 v Hlohovci – 135. výročie narode-
nia.  

27.05.1918*   Kubala Ferdinand, stredoškolský pedagóg, ve-
dúci súboru Trenčan. Narodil sa v Liskovej. Pô-
sobil v Trenčíne, kde aj 08.02.1996 zomrel – 95. 
výročie narodenia.  

28.05.1793*   Marcibáni Anton, župan trenčianskej stolice 
v rokoch 1845-1849. Narodil sa v Púchove. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 13.01.1872, miesto nie 
je známe – 220. výročie narodenia.  

28.05.1983† Ďuriš Jozef, zbormajster, organista, hudobný 
skladateľ. Narodil sa 18.03.1907 v Skačanoch. 
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Pôsobil v Trenčíne – Orechovom. Zomrel 
v Lambachu (Rakúsko) – 30. výročie úmrtia. 

29.05.1918* Budská Oľga, herečka, operná speváčka. Naro-
dila sa v Trenčíne – 95. výročie narodenia. 

31.05.1963† Tvrdý Vojtech, verejný činiteľ, právnik. Naro-
dil sa 11.10.1896 v Žiline. Pôsobil v Beckove, 
Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 50. výročie úmrtia.  

 
 
mesiac jún 2013 

 
01.06.1958* Paulenda Pavel, spisovateľ. Narodil sa v Štú-

rove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 25.01.2008 
zomrel – 55. výročie narodenia. 

01.06.1998†   Baláž Peter, fyzik, pedagóg. Narodil sa 
03.09.1917 v Dubodieli. Pôsobil v Hornej Súči, 
Nemšovej a Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 15. 
výročie úmrtia.  

02.06.1953†   Posspíšil Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 
12.05.1890 v Klopotoviciach okr. Prostějov 
(Česko). Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Tren-
číne. Zomrel v Uherskom Hradišti (Česko) – 60. 
výročie úmrtia.  

03.06.1993†   Rexxová – Benková Ľubomíra, chemička. Na-
rodila sa 02.01.1932 v Trenčíne. Zomrela v Bra-
tislave – 20. výročie úmrtia.  

05.06.1948*   Vítek Edo, herec. Narodil sa v Chocholnej. 
Študoval v Trenčíne – 65. výročie narodenia.  

05.06.1978†   Geryk Ján, folklorista, etnograf, múzejník, 
pedagóg. Narodil sa 29.12.1892 v Záriečí. 
Pôsobil v Brezovej pod Bradlom. Zomrel v Mar-
tine – 35. výročie úmrtia.  
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06.06.1943* Suchánková Zuzana, scenáristka. Narodila sa 
v Trenčíne. Pôsobila v Novom Meste nad Vá-
hom a v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 

06.06.1953* Selecký Pavol, dirigent, hudobník. Narodil sa 
v Trenčíne – 60. výročie narodenia. 

07.06.1898*   Križanová Marta, lekárka, ftizeologička, prvá 
žena – primárka na Slovensku. Narodila sa 
v Trenčíne, kde aj študovala na gymnáziu. 
Zomrela 01.12.1971 v Starom Smokovci – 115. 
výročie narodenia.  

07.06.1938*  Berák Ladislav, sochár. Narodil sa v Trenčíne – 
75. výročie narodenia.  

07.06.1948*   Smieško Viktor, vysokoškolský pedagóg Slo-
venskej technickej univerzity. Narodil sa v Tren-
číne – Zlatovciach – 65. výročie narodenia.  

08.06.1918† Bednárik Štefan, robotník, organizátor vojen-
skej vzbury. Narodil sa v roku 1890 v Beckove. 
Zomrel v Kragujevaci (Srbsko) – 95. výročie 
úmrtia. 

09.06.1898*   Jurech Štefan, generál Slovenskej armády. Na-
rodil sa v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
04.02.1945 vo Flosenbürgu (Nemecko) – 115. 
výročie narodenia.  

11.06.1723* Pray Juraj, historik, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa v Nových Zámkoch. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 23.09.1801 v Budapešti (Maďar-
sko) – 290. výročie narodenia.  

14.06.1798*   Palacký František, český historik, publicista, 
politik. Narodil sa v Hodslaviciach. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 26.05.1876 v Prahe – 215. 
výročie narodenia.  
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14.06.1943* Oravec Peter, dramaturg, režisér. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí – 70. výročie naro-
denia. 

16.06.2008†  Berková Alexandra, spisovateľka, televízna 
scenáristka, publicistka. Narodila sa 02.07.1949 
v Trenčíne. Zomrela v Prahe – 5. výročie úmr-
tia. 

18.06.1988†   Holák Ján, právnik, historik. Narodil sa 
22.01.1907 v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. Po-
chovaný je v Trenčíne – 25. výročie úmrtia.  

21.06.1938*   Hromník Milan, katolícky kňaz, člen Spoloč-
nosti Ježišovej, šéfredaktor časopisu Posol, ná-
boženský spisovateľ. Narodil sa v Bratislave. 
Základnú školu absolvoval v Trenčianskom 
Jastrabí, strednú školu v Trenčíne – 75. výročie 
narodenia.  

22.06.1998†   Laurinčík Jozef, zootechnik, pedagóg. Narodil 
sa 09.09.1915 v Dolnom Kubíne-Kňažia. Pôso-
bil v Trenčianskej Teplej a v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 15. výročie úmrtia.  

25.06.1848†  Ďurikovič Juraj, historik, právnik, publicista, 
vlastivedný pracovník. Narodil sa 12.07.1780 
v Ivanovciach. Študoval v Novom meste nad 
Váhom, Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 165. 
výročie úmrtia.  

27.06.1923*   Lisák Vojtech, veterinár, básnik, publicista. 
Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Študoval 
v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne. Zomrel 
06.01.1990 v Topoľčanoch – 90. výročie naro-
denia.  

28.06.1993†   Schut Alexander, novinár. Narodil sa 
27.06.1932 v Trenčíne. Pôsobil v Novákoch 
a v Prievidzi – 20. výročie úmrtia.  
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30.06.1918*   Červenka Juraj, lekár – epidemiológ, riaditeľ 
Výskumného ústavu preventívneho lekárstva, 
autor odborných publikácií. Narodil sa a študo-
val v Trenčíne. Zomrel 03.07.2001 v Bratislave 
– 95. výročie narodenia.  

30.06.1958†   Dukát Michal, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa 
05.10.1891 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
v Košiciach  – 55. výročie úmrtia.  

 
 
 
mesiac júl 2013 

 
02.07.1928*   Nittman Rudolf, novinár. Narodil sa v Hodruša-

Hámre (Dolné Hámre). Študoval a pôsobil 
v Trenčíne -  85. výročie narodenia.  

05.07.1848*   Janda Štefan, hudobný skladateľ, regenschori, 
organológ, učiteľ. Narodil sa v Podolí. Zomrel 
17.08.1936 v Modre – 165. výročie narodenia.  

06.07.1768* Intibus Jozef, grafik, kresliar, bernolákovec, 
katolícky kňaz, ilustroval obe Gavlovičove 
knihy „Valaská škola - mravov stodola“. Narodil 
sa v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 
06.01.1840 v Holíči – 245. výročie narodenia.  

06.07.1868†   Betták Adam, kňaz, náboženský spisovateľ. Na-
rodil sa 20.02.1786 v Soblahove. Pôsobil v Bo-
bote, Malej Hradnej, Trenčíne a v Trenčianskej 
Teplej, kde aj zomrel – 145. výročie úmrtia.  

06.07.1928†   Mičátek Ľudovít Miloš, politik, redaktor, vy-
davateľ, publicista, advokát, národný buditeľ. 
Narodil sa 25.08.1874 v Kisači. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel vo Viedni. Pochovaný je v Tren-
číne – 85. výročie úmrtia.  
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06.07.1998†   Varga Fridrich, lekár, biochemik, pedagóg. 
Narodil sa 15.06.1937 v Trenčíne, kde aj štu-
doval. Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia.  

08.07.1938*   Masný Vojtech, futbalista – strieborný na 
Olympijských hrách v Tokiu 1964, technický 
úradník. Narodil sa v Chynoranoch. Pôsobil 
v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne kde 
pôsobí doteraz - 75. výročie narodenia.  

09.07.1928*   Rehák Ján, režisér, publicista. Narodil sa 
v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 24.12.2008 v Bratislave – 85. výročie 
narodenia. 

10.07.1913†   Aleš Mikoláš, výtvarník. Narodil sa 18.11.1852. 
Pôsobil v Trenčíne – 100. výročie úmrtia. 

10.07.1923*  Hajdyla Erik, ekonóm, vysokoškolský peda-
góg. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. 
Pôsobil v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou. 
Zomrel 23.11.1996 v Bratislave – 90. výročie 
narodenia. 

12.07.1973† Čongrády Štefan, lekár - chirurg. Narodil sa 
20.04.1904. Pôsobil v Belušských Slatinách, 
Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne, kde aj 
zomrel – 40. výročie úmrtia. 

14.07.1803†   Škultéty Adam, pedagóg, hudobník. Narodil sa 
20.12.1748 v Kšinnej. Študoval a pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Skalici – 210. výročie 
úmrtia.  

15.07.1923*   Volek Jaroslav, český muzikológ. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 22.02.1989 – 90. výročie 
narodenia.  

16.07.1738* Taucher František, astronóm, univerzitný pro-
fesor. Narodil sa v Cluj (Rumunsko). Pôsobil 
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v Trenčíne. Zomrel v Budapešti – 275. výročie 
narodenia. 

16.07.1908*   Emanuel Ľudovít, lekár – dermatológ, vene-
rológ. Narodil sa vo Vrbovom. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj 24.10.1970 zomrel – 105. výročie 
narodenia.  

17.07.1898*   Straka Štefan, maliar. Narodil sa v Tren-
čianskej Teplej, kde aj pôsobil. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 25.01.1932 v Bratislave – 115. 
výročie narodenia.  

18.07.1978†   Porubská Ružena, herečka. Narodila sa 
25.01.1908 v Dolnej Súči. Študovala v Trenčíne. 
Zomrela v Bratislave - 35. výročie úmrtia. 

18.07.1993†   Cvacho Alojz, pedagóg, astronóm. Narodil sa 
22.05.1908 vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel – 20. výročie úmrtia.  

19.07.1908*   Štefkovič Štefan, kňaz, pedagóg, publicista, 
prekladateľ. Narodil sa v Skačanoch. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 08.05.1983 v Ostraticiach – 
105. výročie narodenia. 

19.07.1913*   Uher Rudolf, výtvarník, sochár. Narodil sa 
v Lubine. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
27.08.1987 v Bratislave – 100. výročie 
narodenia.  

20.07.1913* Bolda Gejza, katolícky kňaz, piarista, publi-
cista, prekladateľ. Narodil sa v Makove. Pôsobil 
v Prievidzi, Trenčíne. Zomrel v Beckove – 100. 
výročie narodenia. 

21.07.1788†   Bernolák Ondrej, prírodovedec, pedagóg. 
Narodil sa 04.10.1727 v Slanici (dnes súčasť 
Námestova). Študoval v Trenčíne Zomrel 
v Trenčianskych Tepliciach – 225. výročie 
úmrtia.  
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22.07.1993†   Brychta Ondřej, technik, vedec, výskumník 
v oblasti umelej ventilácie pľúc. Narodil sa 
01.02.1930 v Brne. Pôsobil v Starej Turej 
a v Trenčíne, kde aj zomrel – 20. výročie 
úmrtia. 

25.07.1943* Kaščák Marián, lekár, internista, vysoko-
školský pedagóg. Pôsobí v Trenčíne – 70. výro-
čie narodenia. 

26.07.1988†   Vikár Vojtech Mikuláš, pedagóg, fyzik. Na-
rodil sa 08.12.1903 v Drietome. Študoval, 
pôsobil a zomrel v Trenčíne – 25. výročie úmr-
tia. 

 
 
 
mesiac august 2013 

 
03.08.2003†   Zelenay Gabriel, športový reportér, novinár, 

športový funkcionár. Narodil sa 26.11.1922 
v Bánovciach nad Bebravou. Študoval v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia.  

04.08.1843* Kulíšek Miloslav, právnik, ľudovýchovný pra-
covník. Narodil sa vo Vrbovciach. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, 
kde aj 16.04.1910 zomrel – 170. výročie naro-
denia.  

05.08.1928*   Kristínová Eva, herečka. Narodila sa v Tren-
číne –  85. výročie narodenia.  

05.08.2008†   Lisický Mikuláš Juraj, zoológ, vysokoškolský 
pedagóg, ekológ. Narodil sa 09.05.1946 v Tren-
číne, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave – 5. vý-
ročie úmrtia. 
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08.08.2008† Rybníček Ferdinand, novinár, fotograf. Narodil 
sa 30.10.1943 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zo-
mrel – 5. výročie úmrtia.     

10.08.1668*   Palumbini Samuel, básnik. Narodil sa v Tur-
čianskom Petri. Študoval v Trenčíne. Pôsobil aj 
v Adamovských Kochanovciach a Beckove. Zo-
mrel v roku 1735 v Hajnej Novej Vsi - 345. vý-
ročie narodenia.  

10.08.1903*   Marták Ján, literárny historik, prekladateľ, 
divadelný a kultúrny pracovník, správca Matice 
slovenskej. Narodil sa v Dolnom Srní. Pôsobil 
v Trenčíne a v Novom meste nad Váhom. 
Zomrel 24.10.1982 v Bratislave – 105. výročie 
narodenia.  

14.08.1998† Halmoš Juraj, chirurg, stomatológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa 19.11.1913 v Buda-
pešti. Absolvent gymnázia v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 15. výročie úmrtia. 

16.08.1783*   Borovský Samuel, kňaz, pedagóg, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil 
v Krajnom a Uhrovci. Zomrel 16.10.1860 v Piv-
nici (Chorvátsko) – 230. výročie narodenia.  

17.08.1983† Klinovský Jozef, botanik, pedagóg. Narodil sa 
03.03.1921 v Bobrove. Pôsobil v Prievidzi, Bá-
novciach nad Bebravou a  Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 30. výročie úmrtia. 

22.08.1943* Rapaičová Ida, herečka. Narodila sa v Bra-
tislave. Vyrastala v Trenčíne. V súčasnosti žije 
a pôsobí v Bratislave – 70. výročie narodenia. 

23.08.1938*   Brtko Peter, architekt, držiteľ Ceny Dušana 
Jurkoviča za rok 1974, bývalý riaditeľ Štátneho 
ústavu pamiatkovej starostlivosti. Narodil sa a 
študoval v Trenčíne – 75. výročie narodenia. 
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23.08.1998†   Fízel Jozef, akademický sochár. Narodil sa 
21.05.1932 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel - 15. výročie úmrtia.  

24.08.1978†   Radványi Celestín Anton, novinár, publicista, 
spisovateľ. Narodil sa 20.03.1911 v Leviciach. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 35. výročie 
úmrtia.  

27.08.1928*   Zachara Ján, boxer, olympijský víťaz. Narodil 
sa v Trenčíne – Kubrej. Pôsobil v Trenčíne – 85. 
výročie narodenia.  

28.08.1658*   Kapi Gabriel, kňaz, cirkevný právnik. Narodil 
sa v Kapušanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
24.03.1728 v Trnave – 355. výročie narodenia.  

28.08.1663* Krman Daniel ml., spisovateľ. Narodil sa 
v Omšení. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Myja-
ve, Omšení, Trenčíne. Zomrel 30.09.1740 v 
Bratislave – 350. výročie narodenia.  

30.08.1978*  Gullerová Monika, vedecká pracovníčka, 
biologička. Narodila sa v Trenčíne – 35. výročie 
narodenia. 

 
 
mesiac september 2013 
 
01.09.1933*   Gažík Marián, architekt. Pôsobí v Trenčíne - 

80. výročie narodenia. 
02.09.1813*   Závodník Štefan, kňaz, národný buditeľ. 

Narodil sa v Hornej Porube. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 12.02.1885 v Pružine – 200. výro-
čie narodenia.  

02.09.2003†   Šandorfy Jozef, básnik, textár, redaktor. Naro-
dil sa 25.3.1917 v Trenčianskej Teplej, kde aj 
navštevoval základnú školu. Strednú školu 
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absolvoval v Trenčíne. Zomrel v Púchove – 10. 
výročie úmrtia.  

03.09.1898†   Balogh Augustín Florián, pomológ, cirkevný 
spisovateľ, historik. Narodil sa 20.09.1821 
v Melčiciach-Lieskovom. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Horných Kočkovciach (dnes súčasť 
Púchova) – 110. výročie úmrtia.  

03.09.1908*   Ráhl Gejza, účastník protifašistického odboja. 
Narodil sa v Solivare. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 20.03.1945 v Trenčíne kde je aj pochovaný 
(na Brezine) – 105. výročie narodenia. 

04.09.2008†  Kristín Andrej, filmový režisér. Narodil sa 
13.02.1928 v Nemšovej, kde aj zomrel - 5. 
výročie úmrtia. 

08.09.1783*   Reuss Samuel, osvietenec, historik, folklorista. 
Narodil sa v Trenčíne – Istebníku. Zomrel 
22.12.1852 v Revúcej – 230. výročie naro-
denia. 

08.09.1978† Altrichter Rudolf, výtvarník. Narodil sa 
10.07.1916 vo Viedni. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia. 

10.09.1723†   Illešházi Mikuláš, trenčiansky a liptovský žu-
pan, krajinský a stoličný hodnostár. Narodil sa 
v roku 1653. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo 
Viedni. Pochovaný je v Trenčíne – 290. výročie 
úmrtia.  

10.09.1908*   Pádivý Karol, dirigent, hudobný skladateľ. Na-
rodil sa v obci Dolní Cerekev (Česko). Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 25.09.1965 zomrel – 105. vý-
ročie narodenia.  

10.09.1923*   Bagin Anton, katolícky kňaz, publicista, his-
torik, univerzitný profesor. Narodil sa v Ilave. 
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Študoval v Trenčíne. Zomrel 21.11.1992 v Bra-
tislave – 90. výročie narodenia.  

12.09.1918† Pullman Ján, katolícky kňaz, cirkevný pedagóg. 
Narodil sa 10.05.1841 v Trenčíne. Zomrel v Čá-
pore – 95. výročie úmrtia. 

14.09.1958*   Klimáček Viliam, slovenský dramatik, básnik, 
prozaik, režisér, scénarista a herec divadla 
GUnaGU. Narodil sa v Trenčíne. Študoval v 
Myjave – 55. výročie narodenia.  

15.09.1943* Danková Ľudmila, spisovateľka, publicistka. 
Narodila sa v Novej Bošáci. Študovala 
v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 

16.09.1913*   Rybár Ondrej, evanjelický kňaz. Narodil sa 
v Melčiciach - Lieskovom. Študoval v Trenčíne, 
kde aj pôsobil ako kaplán. Ako farár pôsobil 
v Bánovciach nad Bebravou - Horných Ozo-
rovciach – 100. výročie narodenia.  

16.09.1973† Trebichavský Ivan, právnik, účastník protifa-
šistického odboja. Narodil sa 23.04.1910 v Tren-
číne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom 
a v Trenčíne. Zomrel v Montreali (Kanada) – 40. 
výročie úmrtia. 

17.09.1928* Plander Ivan, strojný inžinier, počítačový ve-
dec. Pracoval na Trenčianskej univerzite A. 
Dubčeka. Narodil sa v Myjave – 85. výročie 
narodenia.  

18.09.1998†   Repaský Ján, vojenský hodnostár – generál-
major v zálohe, vedúci úradu Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. Narodil sa 
17.04.1937 v Pavľanoch. Pôsobil v Trenčíne, 
kde je aj pochovaný – 15. výročie úmrtia.  

21.09.1708†   Orodódy Žigmund, kňaz, ostrihomský kanonik, 
náboženský spisovateľ. Narodil sa v roku 1657 v 
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Trenčíne. Zomrel v Trnave – 305. výročie 
úmrtia.  

21.09.1888*   Benka Martin, maliar, grafik, výtvarník, 
pedagóg. Narodil sa Kostolišti. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 28.06.1971 v Malackách – 
125. výročie narodenia. 

22.09.1958* Kubovicová Mária, pedagogička, spisovateľka, 
divadelníčka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobila 
v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej – 
55. výročie  narodenia.  

23.09.1998†   Paštéka Milan, maliar. Narodil sa 20.05.1931 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 15. výročie 
úmrtia.  

24.09.1908*   Červený Jozef, účastník protifašistického 
odboja. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. 
Zomrel 19.03.1945. Pochovaný je v Trenčíne na 
Brezine – 105. výročie narodenia. 

24.09.1938*   Vrzgula Cyril, pedagóg, funkcionár. Pôsobil 
v Melčiciach – Lieskovom, Motešiciach, Tren-
čianskom Jastrabí, Trenčíne, Trenčianskej Tur-
nej, Svinnej. Zomrel 26.10.2011 v Trenčian-
skom Jastrabí – 75. výročie narodenia.  

28.09.1743† Beňovský Pavol, katolícky kňaz, jezuita, nábo-
ženský spisovateľ, vysokoškolský pedagóg. Na-
rodil sa 23.01.1969 v Pruskom. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave – 270. výročie úmr-
tia. 

28.09.1998†   Horváth Vladimír, organizátor hudobného ži-
vota, rozhlasový pracovník, stolný tenista. 
Narodil sa 07.11.1912 v Trenčianskej Teplej. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 15. 
výročie úmrtia. 
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mesiac október 2013 
 

03.10.1943*   Kudláčová Mária, výtvarníčka. Narodila sa 
v Prahe. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie naro-
denia.  

05.10.1983* Fabová Lucia, výtvarníčka, odevná návrhárka. 
Narodila sa v Trenčíne, kde aj študovala a pô-
sobí – 30. výročie narodenia.  

07.10.1973†   Filo Emanuel, lekár, internista, rektor Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského. Narodil sa 
22.08.1901 sa v Beluši. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Žiline – 40. výročie úmrtia.  

08.10.1898*   Brázda František, spisovateľ, kníhkupec, 
kultúrny pracovník. Narodil sa Českej Třebovej. 
Pôsobil v Drietome, Trenčíne, Veľkých Drž-
kovciach. Zomrel 23.12.1988 v Trenčíne – 115. 
výročie narodenia.  

08.10.1988†   Mousson Viliam, maliar. Narodil sa 29.12.1914 
v Michalovciach. Pôsobil a zomrel v Trenčíne - 
25. výročie úmrtia.  

09.10.1893*   Halaša Ján, lekárnik, fotograf, publicista. Naro-
dil sa v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
12.10.1981 zomrel – 120. výročie narodenia.  

09.10.1893†   Štúr Dionýz, geológ, paleontológ. Narodil sa 
02.04.1827 v Beckove. Zomrel vo Viedni – 120. 
výročie úmrtia.  

11.10.1968†  Chomkovič Gregor, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa 19.04.1891 v Przegonin (Poľsko). 
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne 
kde aj zomrel – 45. výročie úmrtia.  

16.10.1813*   Androvič Alexander, právnik. Narodil sa vo 
Fačkove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.12.1879 
v Motešiciach – 200. výročie narodenia.  
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18.10.1883*  Ballegh Matej, lekárnik, vynálezca. Narodil sa 
v Bánovciach nad Bebravou. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 25.09.1974 v Bánovciach nad 
Bebravou – 130. výročie narodenia.  

20.10.1978† Dzamko Ivan, dôstojník, generál. Narodil sa 
09.07.1919 v Dubine (Ukrajina). Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 35. výročie úmrtia. 

20.10.2003†  Lipták Ľubomír, historik. Narodil sa 
26.04.1930 v Melčiciach – Lieskovom. Gymná-
zium absolvoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave 
- 10. výročie úmrtia.  

26.10.1938*   Korený Jozef, vojak, filatelista, numizmatik, 
vojenský historik, publicista. Narodil sa v Tur-
zovke. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie naro-
denia.  

28.10.1913*  Pártošová Štefánia, lekárnička, spisovateľka, 
poetka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 
10.07.1987 v Bratislave – 100. výročie naro-
denia.  

28.10.1978* Piško Michal, redaktor. Narodil sa v Trenčíne – 
35. výročie narodenia. 

30.10.1943* Rybníček Ferdinand, novinár, fotograf. Narodil 
sa v Trenčíne, kde aj pôsobil a 08.08.2008 
zomrel – 70. výročie narodenia.     

30.10.1973†  Gažo Ladislav, právnik. Narodil sa 15.09.1886 
v Motešiciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 40. výročie úmrtia.  
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mesiac novembre 2013 
 
02.11.1868*   Minárik Jozef, župan Trenčína, župný lekár, 

kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa 
v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, 
Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 16.11.1923 
v Bratislave – 145. výročie narodenia.  

02.11.1973†   Babuškin Vasiľ, poľnohospodársky odborník, 
výskumník. Narodil sa 03.03.1902 v Kalači 
(Rusko). Pôsobil v Trenčíne, Považskej Bystrici. 
Zomrel v Liptovskom Jáne – 40. výročie úmr-
tia. 

03.11.1708*   Terlandai Ján, cirkevný hodnostár, náboženský 
spisovateľ, básnik. Narodil sa v Chynoranoch. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 08.01.1770 v Nitre – 
305. výročie narodenia.  

03.11.1878*   Bernhard Maximilián, právnik, odborný spiso-
vateľ. Narodil sa v Trenčíne.  Zomrel v septem-
bri 1939 v Budapešti (Maďarsko) – 135. výročie 
narodenia.  

04.11.1788*   Tvrdý Štefan, nitriansky kanonik, mecén slo-
venského národného hnutia. Narodil sa v Žiline. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1862 v Bytči – 
225. výročie narodenia.  

04.11.1883* Vik Karel, ilustrátor, maliar. Narodil sa v Ho-
řiciach (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
08.10.1964 v Turnove (Česko) - 130. výročie 
narodenia. 

06.11.1678*   Thurzo Ján, pedagóg, spisovateľ, historik, kňaz, 
spolupracovník M. Bela. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj v roku 1759 zomrel – 335. výročie naro-
denia.  
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07.11.1823†   Váci Ján Tadeáš, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa 18.06.1780 v Nitre. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel. – 190. výročie úmrtia.  

08.11.1888*  Havier Štefan, politický funkcionár. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a  23.07.1977 zomrel 
– 125. výročie narodenia.  

08.11.1988† Pásztor Ján, kňaz. Narodil sa 27.01.1912 
v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 
25. výročie úmrtia. 

09.11.1813*   Stelzer Karol, kňaz, náboženský spisovateľ, 
autor učebníc. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
23.03.1876 v Holíči – 200. výročie narodenia.  

11.11.1593* Monkovicenus Martin, učiteľ. Narodil sa 
v Bobrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 
1624 v Liptovskom Trnovci – 420. výročie 
narodenia.  

11.11.1903*  Balážová Anna, účastníčka protifašistického 
odboja. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrela 20.03.1945. Pochovaná bola v hro-
madnom hrobe v Trenčíne na Brezine – 110. 
výročie narodenia.  

11.11.1958*   Král Martin, akademický sochár. Narodil sa 
v Trenčíne. – 55. výročie narodenia.  

11.11.1978†  Wiener Henrich, lekár. Narodil sa 08.09.1899 
v Beckove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel  v To-
poľčanoch – 35. výročie úmrtia.  

13.11.1898*  Laco Ladislav Štefan, kňaz, propagátor ovoci-
nárstva a družstevníctva. Narodil sa v Bolešove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 29.10.1956 v Dolnej 
Súči – 115. výročie narodenia. 
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13.11.1908*   Hubocký Stanislav, učiteľ, účastník protifa-
šistického odboja. Narodil sa v Starej Turej. 
Zomrel 28.12.1944 v Trenčíne. Pochovaný je 
v Starej Turej – 105. výročie narodenia. 

14.11.1898*  Ferényin Juraj, hydromechanik, vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. 
Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Teplej. Zomrel 
15.09.1972 v Nitre – 115. výročie narodenia.  

16.11.1923†   Minárik Jozef, župan Trenčína, župný lekár, 
kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa 
02.11.1868 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil 
v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 
v Bratislave – 90. výročie úmrtia.  

16.11.1933*  Statelová Romana, architektka, vysokoškolská 
pedagogička. Narodila sa v Trenčianskych Te-
pliciach. Strednú školu absolvovala v Trenčíne. 
Zomrela 10.07.2004 v Bratislave – 80. výročie 
narodenia.  

19.11.1913* Halmoš Juraj, chirurg, stomatológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa v Budapešti. Absol-
vent gymnázia v Trenčíne. Zomrel 14.08.1998 
v Bratislave – 100. výročie narodenia. 

20.11.1948* Vičíková Milica, spisovateľka. Narodila sa 
v Kolárove. Zomrela v Novom Meste nad Vá-
hom. Pochovaná je v Trenčíne – 65. výročie 
narodenia. 

20.11.1973†  Bellová Mária, prvá slovenská lekárka. 
Narodila sa 10.11.1885 v Liptovskom Hrádku. 
Pôsobila v Trenčíne. Zomrela v Príbovciach – 
40. výročie úmrtia.  

22.11.1878*  Jankovich Jozef, historik, stredoškolský peda-
góg.  Narodil sa v Trenčíne. Dátum a miesto 
úmrtia nie sú známe – 135. výročie narodenia.  



910 

 

24.11.1913*  Zdvíhal Ladislav, maliar, aranžér. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 30.03.1997 zomrel – 
100. výročie narodenia.  

24.11.1963†  Kováč Vojtech, zootechnik, šľachtiteľ, pedagóg 
vysokoškolský. Narodil sa 01.02.1905 v Tren-
čianskej Turnej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v 
Nitre – 50. výročie úmrtia.  

24.11.1978† Ďuriš Stanislav, zbormajster, organista, hudob-
ný skladateľ. Narodil sa 13.11.1932 v Trenčíne – 
Orechovom. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Bratislave – 35. výročie úmrtia. 

25.11.1973†   Frič Imrich, lekár, prozaik. Narodil sa 
27.12.1897 v Župčanoch. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Hlohovci – 40. výročie úmrtia.  

25.11.1988†  Minichová Anna, pedagogička, spisovateľka, 
televízna dramaturgička. Narodila sa 08.03.1924 
v Dunajskej Strede. Pôsobila v Trenčíne 
a v Trenčianskej Teplej. Zomrela v Bratislave – 
25. výročie úmrtia.  

27.11.1763*   Vurum Jozef, historik, nitriansky biskup. Naro-
dil sa v Trnave. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
02.05.1838 v Močenku. Pochovaný je v Nitre – 
250. výročie narodenia. 

28.11.1828†   Augustíni Štefan, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa v roku 1735 v Trenčíne. Zomrel v Tr-
nave – 185. výročie úmrtia.  

29.11.1883*  Šimko Gustáv, pedagóg, ovocinár, včelár, spo-
luzakladateľ Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov. Narodil sa v Modre. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 24.10.1957 v Adamovských Ko-
chanovciach – 130. výročie narodenia.  
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30.11.1953*   Ivaničková Margita, spisovateľka, žurnalistka. 
Narodila sa v Trenčíne, kde aj žije – 60. výročie 
narodenia.  

 
 
mesiac december 2013 

 
02.12.1888* Fried Alexander, lekár - balneológ. Narodil sa 

v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 18.10.1969 
v Pezinku – 125. výročie narodenia. 

02.12.1943*   Švikruha Jozef, pedagóg, výtvarník. Narodil sa 
v Trebichave. Gymnázium absolvoval v Bánov-
ciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčianskej Tur-
nej, v súčasnosti pôsobí v Trenčíne – 70. výročie 
narodenia.  

02.12.1973†   Slavinská - Schindlayová Irena, maliarka. 
Narodila sa 30.07.1900 v Trenčíne, kde aj 
študovala a zomrela - 40. výročie úmrtia.  

07.12.2003†   Jelínek Josef, výtvarník. Narodil sa 01.02.1935 
v Pardubiciach. Žil a pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 10. výročie úmrtia.  

08.12.1903*  Vikár Vojtech Mikuláš, pedagóg, fyzik. Naro-
dil sa v Drietome. Študoval, pôsobil 
a 26.07.1988 zomrel v Trenčíne – 110. výročie 
narodenia. 

11.12.1958†   Litoborský Bohumil, hudobník a dirigent vo-
jenskej hudby. Narodil sa 04.10.1882 v Prahe. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 55. výročie 
úmrtia.  

12.12.1953*    Kulich Milan, vojak, filatelista. Narodil sa 
v Lučenci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
26.05.2003 zomrel – 60. výročie narodenia.  
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13.12.1818†  Príleský Karol, podžupan Trenčianskej stolice. 
Narodil sa 05.07.1756 v Dubnici nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďar-
sko) - 195. výročie úmrtia.  

13.12.1913* Milov Ján, básnik, prekladateľ, publicista, kňaz. 
Narodil sa v Nitre-Janíkovciach. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 09.03.1978 v Nitre - 95. výročie 
narodenia. 

13.12.1983†  Fraštacký Štefan, lekár, chirurg. Narodil sa 
06.12.1900 v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Nitre – 30. výročie úmrtia. 

14.12.1813*   Kiko Karol, lekár, botanik, národnokultúrny 
dejateľ. Narodil sa v Uhrovci. V dizertačnej 
práci sa venoval flóre Trenčianskej stolice. 
Zomrel okolo roku 1847 v Budapešti - 200. 
výročie narodenia.  

15.12.1968†  Bazovský Miloš Alexander, maliar. Narodil sa 
11.01.1899 v Turanoch nad Váhom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel - 45. výročie úmrtia.  

16.12.1918*  Ančina Jozef, účastník protifašistického odboja. 
Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 19.03.1945 zomrel. Pocho-
vaný bol v Trenčíne na Brezine - 95. výročie 
narodenia.  

20.12.1748*   Škultéty Adam, pedagóg, hudobník. Narodil sa 
v Kšinnej. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 14.07.1803 v Skalici – 265. výročie naro-
denia.  

22.12.1813*  Budaváry - Krička Jozef, piarista, básnik, 
historik, učiteľ. Narodil sa v Ružomberku. Pô-
sobil v Trenčíne, kde aj 12.09.1897 zomrel – 
200. výročie narodenia.  
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23.12.1793* Pott Gustáv, generál. Narodil sa v Schönfelde 
(Nemecko). Zomrel 01.02.1850 v Trenčíne – 
220. výročie narodenia. 

23.12.1903*   Hlaváč Štefan, kňaz, pedagóg, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa v Budapešti (Maďarsko). 
Vyrastal v Trenčíne – Kubrej. Študoval v Tren-
čianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach a 
v Trenčíne. Zomrel 11.02.1983 v Prešove –                   
110. výročie narodenia. 

23.12.1938*  Strieženec Štefan, vysokoškolský pedagóg, so-
ciológ. Narodil sa vo Veľkých Držkovciach-
Čuklasovce. Študoval v Bánovciach nad Bebra-
vou – 75. výročie narodenia.  

23.12.1988†  Brázda František, spisovateľ, kníhkupec, kul-
túrny pracovník. Narodil sa 08.10.1898 v Českej 
Třebovej (Česko). Pôsobil v Drietome, Trenčíne, 
Veľkých Držkovciach. Zomrel v Trenčíne - 25. 
výročie úmrtia.  

24.12.1923*  Kozáček Ivan, fotograf. Narodil sa v Dolnom 
Srní. Študoval v Novom Meste nad Váhom 
a v Trenčíne - 90. výročie narodenia.  

25.12.1673* Tausch Krištof, staviteľ, maliar. Narodil sa 
v Innsbrucku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
04.11.1731 v Naysa (Poľsko) - 340. výročie 
narodenia. 

25.12.1748*  Zimáni Ľudovít Štefan, kňaz - piarista, nábo-
ženský spisovateľ, básnik, pedagóg. Narodil sa 
v Kamenci pod Vtáčnikom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 10.02.1805 v Prievidzi - 265. výročie 
narodenia.  
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26.12.1883†  Ondrisík Ján, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa 05.07.1820 vo Veľkom Rovnom. 
Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne. 
Zomrel v Novej Vsi nad Váhom – 130. výročie 
úmrtia.  

27.12.1793* Vittek Ján, katolícky kňaz, básnik, pedagóg. 
Narodil sa v Trenčíne - Opatovej. Pôsobil 
v Drietome. Zomrel v Skačanoch – 220. výročie 
narodenia. 

31.12.1803†  Šafarovič Anton Daniel, historik, spisovateľ. 
Narodil sa 21.07.1741 v Slopnej. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Nitre - 210. výročie 
úmrtia.  
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B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 
úmrtia 

 
1558* Mader Valerián, humanistický básnik, peda-

góg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Beckove, 
Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zomrel – 455. 
výročie narodenia.    

1593*    Illešházi Gašpar, župan Trenčianskej stolice. 
Narodil sa v roku 1593. Pôsobil v Trenčíne kde 
aj 11.04.1648 zomrel - 420. výročie narodenia. 

1593* Sivý Andrej, kronikár, básnik. Nie je známe, 
kde sa narodil. Pôsobil v Trenčíne, kde aj po 
roku 1663 zomrel - 420. výročie narodenia. 

1608* Zábojník Juraj, náboženský spisovateľ, cirkev-
ný hodnostár. Narodil sa vo Veselom. Študoval 
na školách v Čachticiach a v Trenčíne. Zomrel 
12.05.1672 v Krupine – 405. výročie narode-
nia. 

1653*   Illešházi Mikuláš, trenčiansky a liptovský žu-
pan, krajinský a stoličný hodnostár. Narodil sa 
v roku 1653. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
10.09.1723 vo Viedni. Pochovaný je v Trenčíne 
- 360. výročie narodenia.  

1653* Vokálová Dorota, vydavateľka, kníhtlačiarka v 
Trenčíne. Narodila sa v Prahe. Zomrela v Tren-
číne – 360. výročie narodenia. 

1663†  Sivý Andrej, kronikár, básnik. Narodil sa v roku 
1593 nie je známe kde. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel – 350. výročie úmrtia. 

1693* Sartorius Štefan Ladislav, katolícky kňaz. Na-
rodil sa v Nitre. Zomrel 03.04.1753 v Trenčíne – 
320. výročie narodenia.   
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1753 †           Augustíni Matej, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa 16.02.1695 v Liptovskom Mikuláši. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 260. výročie 
úmrtia. 

1843† Oravec Ignác, prekladateľ, kňaz. Narodil sa 
20.03.1767 v Trstíne. Študoval v Trenčíne. Zo-
mrel v Tárnoku (Maďarsko) – 170. výročie 
úmrtia. 

1913* Poruban Adam, krajčír. Narodil sa v Tren-
čianskych Stankovciach. Zomrel v roku 1945 v 
Trenčíne – 100. výročie narodenia.  

1923* Šrámko Štefan, protifašistický bojovník. Naro-
dil sa vo Valaskej Belej. Zomrel v roku 1944 
v Trenčíne – 90. výročie narodenia. 

1928* Popelár Miroslav, folklorista, zakladajúci člen 
súboru Družba. Pôsobí v Trenčíne - 85. výročie 
narodenia.  

1973†       Rédekyová Margita, lekárka, vedecko-výskum-
ná pracovníčka. Narodila sa  20.01.1921 v Tren-
číne. Zomrela v Ríme (Taliansko) – 40. výročie 
úmrtia.  

marec 1973† Belányiová - Hoffmanová Lenka, maliarka. 
Narodila sa 06.01.1890 v Trenčíne. Zomrela 
v Budapešti (Maďarsko) - 40. výročie úmrtia.  

2008†   Suchánová Ernestína, scénaristka. Narodila sa 
12.02.1922 v Dolnej Krupej. Pôsobila v Trenčí-
ne, kde aj zomrela – 5. výročie úmrtia. 
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C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum                                            
prvej písomnej zmienky v roku 2013 

 
1208   Belá (časť Trenčína) – 805. výročie  
1358  Bobrovník (časť Trenčína) – 655. výročie   
1208  Istebník (časť Trenčína) – 805. výročie 
1113  Nozdrkovce (časť Trenčína) – 900. výročie 
1238  Opatová (časť Trenčína) – 775. výročie 
1208  Orechové (časť Trenčína) – 805. výročie 
1598 Žabinec (časť Trenčína)– 415. výročie 
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D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín 
1068    český kráľ Vratislav, ktorý bojoval s Poliakmi 

o Sliezsko, napadol Trenčín, lebo poddaní Slováci 
pomáhali Poliakom – 945. výročie 

1108    počas bojov proti kráľovi Kolomanovi dobýjal 
Trenčiansky hrad knieža Svätopluk – 905. výročie 

1328    privilégiá Skalskému opátstvu potvrdil Karol Róbert 
z Anjou – 685. výročie 

1348    25. januára bolo v Trenčíne veľké zemetrasenie – 
665. výročie 

1388    16. marca navštívil Trenčín kráľ Žigmund, ktorý si 
sem povolal vyslancov z Brandenburgu – 625. vý-
ročie 

1528    28. júna pri dobývaní hradu rakúskym generálom 
Katzianerom zhorel starobylý farský kostol –                    
485. výročie 

1528    3. decembra po veľkom požiari v meste Trenčín, 
oslobodil kráľ Ferdinand mesto Trenčín na 10 rokov 
od platenia daní – 485. výročie 

1528    nitriansky biskup Štefan Podmanický získal od 
Ferdinanda 1. patronátne právo nad opátstvom Skalka 
– 485. výročie 

1548    14. októbra majiteľka Trenčianskeho hradu Magda-
léna Séčiová, spolu s dcérami Annou a Alžbetou, 
predali hrad za 15.688 zlatých Ferdinandovi 1. –          
465. výročie 

1568    bolo vybudované kryté schodište na hrad – 445. 
výročie 

1598    12. marca arciknieža Maximilián vydal menom kráľa 
Rudolfa 2. nariadenie, podľa ktorého mohli byť 
Trenčania súdení len trenčianskym richtárom –                 
415. výročie 
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1608    17. novembra hradný pán Trenčína gróf Štefan 
Illešházy 1. bol zvolený za palatína Uhorska –                         
405. výročie 

1648    6. mája dal kráľovský komisár Juraj Rakovský 
jezuitom oprávnenie k založeniu školy – 365. výročie  

1708     4. mája bol požiar v Trenčíne – 305. výročie  
1708    3. augusta sa odohrala bitka pri Trenčíne – Hámroch 

medzi kurucmi Františka Rákocziho 2. a rakúskym 
vojskom generála Heistera – 305. výročie 

1768    6. júla bola vysvätená kaplnka sv. Anny v Trenčíne – 
245. výročie 

1793    bol postavený evanjelický kostol v Trenčíne –                  
220. výročie 

1813    v Trenčíne bola povodeň – 200. výročie 
1838    31. júla smrťou hlavného župana grófa Štefana 

Illešháziho 2. vymrel rod trenčianskych županov 
a hradných pánov po meči s večným právom na 
Trenčín – 175. výročie 

1848    5. októbra bol osadený základný kameň pre stavbu 
župnej nemocnice v Trenčíne – 165. výročie 

1848    27. októbra prišiel do Trenčína rakúsky generál 
Simonich, ale mesto Trenčín ho odmietlo zásobovať 
– 165. výročie 

1858    15. januára bolo zaznamenané zemetrasenie 
v Trenčíne – 155. výročie 

1868    30. marca kráľovská pozemnoknižná komisia lega-
lizovala poslednú historicko-topografickú mapu 
Tren-čína – 145. výročie 

1868    29. mája dostal trenčiansky 71. peší pluk v Tarvize, 
kde bola vtedy jeho posádka, pre prvý prápor bielu 
zástavu – 145. výročie 

1873      vznik novín Vágvölgyi Lap – 140. výročie 
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1878    29. apríla bola otvorená považská železničná trať 
medzi Novým Mestom nad Váhom a Istebníkom –  
135. výročie 

1878    1. mája bola do prevádzky odovzdaná železničná trať 
z Trnavy po Istebník. Prvým vlakom sa priviezol 
i známy románopisec Mór Jókai – 135. výročie 

1888    1. júna bola otvorená  prvá vojenská plaváreň na 
Hornej Sihoti pri tzv. Plotkach – 125. výročie 

1888    otvorenie kúpeľného domu Hammann v Tren-
čianskych Tepliciach – 125. výročie 

1898    mesiac november sa začal prvý pokus s osvetlením 
mesta Trenčín plynovými lampami – 115. výročie  

1903 otvorenie trate Považskej železnice Trenčín - Žilina – 
110. výročie 

1908 vznik pošty v Trenčíne - Orechovom – 105. výročie 
1918 vznik Automobilového opravárenského závodu 

v Trenčíne – 95. výročie 
1918 2. júna vypukla vzbura 71. trenčianskeho pešieho 

pluku v Kragujevci – 95. výročie 
1918 mesiac október vyšlo posledné číslo týždenníka 

„Vagvölgyi Lap“ v maďarskom a nemeckom jazyku 
– 95. výročie 

1918 30. októbra kongregácia Trenčianskej župy mala v 
Župnom dome posledné zasadnutie podľa uhorskej 
ústavy v maďarskej reči – 95. výročie 

1918 6. novembra sa utvorila slovenská Národná rada 
v Trenčíne pod predsedníctvom dr. K. Štúra – 95. 
výročie 

1918 8. decembra za prvého trenčianskeho slovenského 
župana bol vymenovaný dr. J. Minárik – 95. výročie 

1918 v Trenčíne bola povodeň – 95. výročie 
1928 23. septembra slávnostne odhalená Štefánikova mo-

hyla na Bradle – 85. výročie 
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1928 30. októbra bolo Trenčianske múzeum sprístupnené 
verejnosti – 85. výročie 

1933 Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov 
vznikol v Trenčianskych Tepliciach – 80. výročie 

1933 vznikol „Folklórny súbor Kubran“ v Kubrej – 80. 
výročie 

1938 8. mája vznikol v Trenčíne „Klub dámskych ka-
derníkov“ – 75. výročie 

1943 vzniklo Stredné učilište odevné v Trenčíne –                      
70. výročie 

1948 27. júna bola renovovaná židovská synagóga 
v Trenčíne a odhalená pamätná tabuľa obetiam 
fašizmu – 65. výročie 

1948 vznikla Dychová hudba pri Závodnom klube ROH 
Odevné závody v Trenčíne – 65. výročie 

1948 vznikol „Folklórny súbor Trenčan“ v Trenčíne –                 
65. výročie 

1948 vznik Okresnej sporiteľne v Trenčíne – 65. výročie  
1948 vzniklo Stredné odborné učilište textilné v Trenčíne – 

65. výročie 
1948 vznik Zdroja v Trenčíne - 65. výročie 
1948 vznik Ľudotexu v Trenčíne – 65. výročie 
1953  vznik Posádkovej hudby v Trenčíne – 60. výročie 
1953 vznik Stredného odborného učilišťa železničného 

v Trenčíne –  60. výročie  
1953 vznik Strednej priemyselnej školy odevnej v Trenčíne 

– 60. výročie 
1953 vznik podniku Konštrukta Trenčín – 60. výročie 
1958 vznik podniku Pozemné stavby v Trenčíne –                         

55. výročie 
1958 vznik Závodného klubu ROH Konštrukta v Trenčíne 

– 55. výročie 
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1958 vznik Výskumno-vývojového ústavu maltovín 
v Trenčíne – 55. výročie 

1963 vznik Klubu filatelistov 52-19 v Trenčíne –                           
50. výročie 

1963 1. ročník výstavy Trenčín mesto módy v Trenčíne – 
50. výročie 

1968 vznik časopisu Dukla v Trenčíne – 45. výročie 
1968 otvorenie Materskej školy, ul. M. Turkovej v Tren-

číne – 45. výročie 
1968 mesiac október bol položený základný kameň 

podniku Kara – 45. výročie 
1968 2. decembra bol založený Klub Vladimíra Klementisa 

–  45. výročie 
1973 otvorenie Obchodného domu Prior v Trenčíne –                   

40. výročie 
1973 vznik Detského mestečka v Trenčíne – Zlatovciach – 

40. výročie 
1973 vznik Vývojového a výskumného ústavu sklárskeho 

v Trenčíne – 40. výročie  
1978 založenie dychového orchestra „Váhovanka“ 

v Trenčíne –  35. výročie 
1978 vznik medzinárodnej súťaže automodelov RC – 

„Grand Prix Laugaricio“ v Trenčíne – 35. výročie 
1983 založenie Mestského dychového orchestra v Trenčíne 

– 30. výročie 
1988 vznik Múzea Východného vojenského okruhu 

v Trenčíne – 25. výročie 
1988 1. júla vznikol podnik Ceva v Trenčíne – 25. výročie 
1988 elektrifikácia železničnej trate Trenčín – Žilina –                 

25. výročie 
1988 slávnostné odovzdanie úseku diaľnice Horná Streda – 

Piešťany – 25. výročie  



923 

 

1988 vznik Klubu Priateľov pre dejiny vied a techniky 
Slovenskej akadémie vied v Trenčíne – 25. výročie 

1993 1. ročník filmového festivalu „Art Film“ 
v Trenčianskych Tepliciach – 20. výročie 

1993 1. ročník medzinárodnej výstavy „Aqua“ v Trenčíne 
– 20. výročie 

1993 začali vychádzať periodiká Apológia, Pardon, 
TAJMS v Trenčíne – 20. výročie  

1993 vznik Trenčianskeho bežeckého spolku v Trenčíne – 
20. výročie 

1998 14. mája bol otvorená Galéria naivného umenia 
v Trenčíne – 15. výročie 

1998 v Trenčíne bola vydaná známka s portrétom Martina 
Rázusa – 15. výročie 

1998 vznik Tenisového centra v Trenčíne – 15. výročie 
2003 7. marca sa zrútila časť hradného múru Tren-

čianskeho hradu – 10. výročie 
2003 v mesiaci apríl spred kaplnky sv. Anny ukradli 

misijný kríž – 10.výročie 
2003 13. novembra bol Obchodnej akadémii v Trenčíne, za 

prítomnosti členov rodiny Dr. Milana Hodžu, 
slávnostne prinavrátený jej pôvodný názov – 
„Obchodná akadémia Milana Hodžu“ –  10. výročie 

2003 víťazom súťaže „Strom roka“ sa stal pagaštan 
konský na Námestí sv. Anny v Trenčíne –                           
10. výročie  

2003 25. júna Trenčianska univerzita A. Dubčeka 
sprístupnila svoju univerzitnú knižnicu – 10. výročie 

2003 1. ročník hudobného festivalu Laugo v Trenčíne –  
10. výročie 

2003 30. júna bola zrušená Základná škola na Ul. 1.mája 
v Trenčíne – 10. výročie 
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2003  na okraji Trenčína pri výstavbe Hyper Tesco odkryli 
najväčšie žiarové pohrebisko z doby bronzovej –                     
10. výročie 

2003 „Ozetu“ Trenčín kúpila Penta Group – 10. výročie 
2003 bol otvorený zrekonštruovaný Katov dom v Trenčíne 

–  10. výročie 
2003 v mesiaci december sa uskutočnil 1. ročník Festivalu 

speváckych zborov „Daj Boh šťastia tejto zemi“ –          
10. výročie 

2008 27. februára Spoločnosť Herbaria v Trenčíne založila 
Nadačný fond pre týrané matky a deti – 5. výročie 

2008 v mesiaci jún bola ukončená výstavba polyfunkčného 
objektu DV Centrum v Trenčíne v priestore bývalých 
kasární „Masaryčky“) – 5.výročie 

2008 (jún) slávnostné odovzdanie detského ihriska Pádivec 
v Trenčíne - 5.výročie 

2008 mesiac október vznikla „Trenčianska parkovacia 
spoločnosť“ –  5. výročie 

2008 vznikol Trenčiansky plavecký oddiel – 5. výročie 
2008 15. augusta zasiahla Trenčín víchrica a narobila veľké 

materiálne škody – 5.výročie 
2008 uskutočnil sa posledný ročník „Medzinárodného 

veľtrhu Trenčín mesto módy“ – 5. výročie 
2008 Trenčín sa stal nositeľom ocenenia „Národná cena 

Slovenskej republiky za kvalitu“ – 5. výročie   
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Index kroniky 2013 Mesta Trenčín 

1. Verejno spoločenský život 
- v noci zo 14. na 15. januára 2013 sa podlomila konštrukcia 

prístrešku pre cestujúcich na autobusovom nástupišti 
v Trenčíne, str. 32 

- v dňoch 24. až 27.januára 2013 Trenčiansky samosprávny 
kraj sa predstavil na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia-
tour vo vlastnej expozícii ako „Kraj Pohody“ s podtitulom 
„Vesmír na dosah“, str. 34 

- dňa 23. januára 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 
Fóra akčnej mládeže na Mestskom úrade v Trenčíne za účas-
ti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne viceprimá-
tora JUDr. Rastislava Kudlu  a PaedDr. Daniela Beníčka, 
str. 37 

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnilo rokovanie mimoriadne 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne,  str. 39  

- dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity Tren-
čín - Juh bolo založené „Občianske združenie Priateľov 
zvierat a prírody“,  str. 41 

- dňa 25. februára 2013 sa uskutočnilo Zastupiteľstvo Tren-
čianskeho samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí v 
tomto funkčnom období, str. 42 

- dňom 1. marca 2013 vyhlásili mladí filantropi 9. ročník 
grantového kola pod názvom „Daj to!“, ktoré sa stalo vý-
zvou pre originálne nápady mladých ľudí, neformálnych 
skupín vo veku od 15 do 30 rokov, str. 45 

- dňa 21. marca 2013 v priestoroch Slovenského národného 
múzea v Martine sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a 
vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťaže Sloven-
ská kronika 2012 o najlepšiu kroniku, v ktorej v kategórii 
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krajských miest, získala prvé miesto Kronika Mesta Tren-
čín za kronikársky zápis za rok 2011, ktorú napísal kronikár 
Mgr. Jozef Čery, str. 45 

- dňa 26. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov bolo odo-
vzdané v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie primáto-
ra Mesta Trenčín 12 pedagógom z trenčianskych materských 
a základných škôl, ktoré vyznamenaným učiteľom odovzdal 
predseda Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve doc. 
Ing. Oto Barborák, CSc., str. 46 

- dňa 10. apríla 2013 si mesto Trenčín pripomenulo 68. výro-
čie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pamätníku 
umučených na Brezine, str. 48 

- dňa 11. apríla 2013 v Bratislave odovzdali Ladislavovi 
Farkašovi, občanovi Trenčína ocenenie „Zlatý záchranár-
sky kríž“ v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti za 
záchranu 20 mesačného chlapčeka, ktorý spadol z preliezky, 
str. 50 

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnilo rokovanie Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne, str. 51  

- dňa 18. apríla 2013 schválené uznesenie Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Trenčín na op-
ravu ciest o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Richard Rybníček 
vetoval, str. 53 

- dňa 30. apríla 2013 sa podpredseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Milan Panáček vzdal svojej funkcie, 
str. 56 

- dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádkového 
klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. výročia 
ukončenia druhej svetovej vojny, str. 57 

- dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po ôs-
mykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti cestov-
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ného ruchu na podujatí „Deň otvorených dverí v inštitú-
ciách Európskej únie“, str. 58 

- dňa 10. mája 2013 na zasadnutí mimoriadneho Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne poslanci rozhodli o neodobratí 
mandátov poslancom Bc. Tomášovi Vaňovi, JUDr. Rasti-
slavovi Kudlovi a Patrikovi Burianovi, str. 59 

- dňa 17. mája 2013 bol na výstavisku Expo Trenčín otvorený 
2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej republiky 
a Českej republiky pod názvom „Región Tour 2013“ pod 
záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja Slovenskej republiky a pod garanciou Českej centrály 
cestovného ruchu „Czech Tourism“, str. 61 

- dňa 20. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Portu-
galsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína, str. 64 

- dňa 10. júna 2013 si delegácie členov Klubu vojenskej histó-
rie Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Trenčín, 1. Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v meste Trenčín, profesijných klu-
bov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín, posádky 
Trenčín a zamestnanci Posádkového klubu Trenčín polože-
ním kvetov k pamätníku v Kasárni SNP pripomenuli už 95. 
výročie kragujevskej vzbury, str. 67 

- dňa 20. júna 2013 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček informoval zástupcov médií o svojom rozhodnutí 
odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu, str. 69 

- dňa 1. júla 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja a poslanec za Smer – Sociálna demokracia 
Ing. Jaroslav Baška odštartoval na Mierovom námestí 
v Trenčíne za svojimi voličmi na bicykli, ktorú nazval „To-
ur de Baška“, str. 71 
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- za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na cestách 
v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, zazname-
naný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb usmrtených, 
str. 73 

- dňa 3. júla 2013 rozhodnutím predsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky Pavla Pašku zo a zverejnením v zákone 
191/2013 Z.z. boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev sa-
mosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych kra-
jov, str. 78 

- dňa 29. júla 2013 štátny tajomník Ministerstva obrany Slo-
venskej republiky Miloš Koterec vymenoval do funkcie ve-
liteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky plukovníka Martina Stoklasu, str. 79 

- dňa 20. augusta 2013  na tlačovej konferencii v Trenčíne zá-
stupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej kresťan-
skej a demokratickej únie, Kresťanského demokratického 
hnutie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, NOVA 
a Občianska konzervatívna strana vydali spoločné vyhláse-
nie, že spoločným kandidátom pravicových strán na predse-
du Trenčianskeho samosprávneho kraja bude bývalý zápas-
ník Jozef Lohyňa,  str. 79  

- dňa 28. augusta 2013 sa konala pri Pamätníku umučených 
na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 69. výročia 
Slovenského národného povstania, str. 81 

- v dňoch 6. až 8. septembra 2013 si obyvatelia Opatovej nad 
Váhom, ktorá je dnes súčasťou mesta Trenčín, pripomenuli 
775. výročie prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad 
Váhom na oslavách, ktoré sa uskutočnili pod názvom „Bola 
raz jedna dedina“, str. 82 

- dňa 2. októbra 2013 v Trenčíne po prvýkrát zasadala krajská 
volebná komisia pre voľby poslancov a predsedu Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja. Jej piati členovia zložili sľub a 
vyžrebovali si predsedu a podpredsedu komisie. Predsedom 
sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delegovaný stranou Smer – So-
ciálna demokracia a podpredsedom Ing. Ondrej Beracka, 
delegovaný Slovenskou národnou stranou, str. 85  

- dňa 15. októbra 2013 pri príležitosti Svetového dňa bielej 
palice pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej re-
publiky ďalší ročník dopravno-výchovnej akcie „Deň bielej 
palice“, str. 88 

- dňa 17. októbra 2013 informovala hovorkyňa Železníc Slo-
venskej republiky o mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala 
v tento deň, keď o 10,45 h na železničnú trať v úseku Tren-
čín - Trenčianska Teplá predpoludním počas prác na rekon-
štrukcii železničnej trate sa prevrátil žeriav, str. 89 

- dňa 23. októbra 2013 bolo doručené rozhodnutie Krajského 
súdu v Trenčíne, že poslanci v Trenčíne, ktorí poberali ho-
norár za podujatia v rámci zboru pre občianske záležitosti 
neprídu o mandáty a náhradníkom tieto posty nepatria,                
str. 91 

- v mesiaci september 2013 v Trenčíne sa uskutočnilo dvoj-
dňové pracovné rokovanie zástupcov odborov dopravy sa-
mosprávnych krajov na Slovensku, str. 94 

- dňa 24. októbra 2013 na kontrolnom dni projektov financo-
vaných z fondov Európskej únie minister dopravy Sloven-
skej republiky Ing. Ján Počiatek, že stavebné práce na 
úprave železnice pokračujú bez zásadných problémov,                
str. 95 

- dňa 25. októbra 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné udeľovanie 
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ocenení z oblasti kultúry jednotlivcom a kolektívom z ok-
resov Trenčín, str. 97 

- dňa 28. októbra 2013 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-
správneho kraja  sa zišlo na svojom poslednom 28. zasadnutí 
vo svojom volebnom období, str. 107 

- od 1. apríla 2013 do 31. októbra 2013 prebiehala súťaž o 
„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“, v ktorej sa 
umiestnilo Mesto Trenčín na deviatom mieste, str. 108 

- z konečných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, 
ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2013 vyplynulo, že v za-
stupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja získali pos-
lanci strany Smer - Sociálna demokracia dvadsaťpäť posla-
neckých kresiel, pravicová koalícia zložená zo strán Kres-
ťansko – demokratického hnutia, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická strana, Most-Híd, Nová 
väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Občianska konzer-
vatívna strana budú mať v zastupiteľstve osem poslancov, 
jeden poslanec bude zastupovať Zmenu zdola, Demokratic-
kú úniu a jedenásť poslancov bude nezávislých, str. 115 

- voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jarosla-
va Bašku, kandidáta za Sme – Sociálna demokracia, ktorý 
získal 53,45 % hlasov, str. 119 

- ziskom 4.018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou kan-
didátkou na poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. Renáta Kaš-
čáková, str. 120 

- dňa 11. novembra 2013 presne o 11 h 11 min sa zazneli nad 
trenčianskym cintorínom zo záznamu zvony z talianskeho 
mesta Rovereto a pieseň o rozkvitnutých divých makoch, 
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ktoré pokryli bývalé bojiská pri Ypres „Na flámskych po-
liach“ pri príležitosti „Dňa vojnových veteránov“, str. 124 

- dňa 11. novembra 2013 pri príležitosti Dňa vojnových vete-
ránov náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky udelil primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Ri-
chardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. výročiu vzni-
ku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú prevzal z rúk 
veliteľa Síl výcviku a podpory plukovníka generálneho 
štábu Martina Stoklasu, str. 125 

- dňa 15. novembra 2013 si v Trenčíne pripomenula verejnosť 
udalosti zo 17. novembra roka 1989 koncertom kapely Sim-
plify v amfiteátri na Mierovom námestí a v tom istom čase 
vernisážou výstavy v mestskej veži pod názvom „Prísne taj-
né!“, str. 129 

- v novembrových dňoch 2013 trenčianska spoločnosť „Vir-
tual Reality Media“ získala už svoj tretí kontrakt od Armá-
dy USA, ktorými sú letecké simulátory pre vrtuľníky MI – 
17  za desať miliónov dolárov, str. 131 

- dňa 19. novembra 2013 na mimoriadnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne poslanci podporili predaj 
voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov v priemy-
selnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového investora 
Akebono, str. 132 

- dňa 13. novembra 2013 porota ocenila v Ostrave na medzi-
národnej súťaži „Fair Sourcing Awards“ (ceny čestného 
nákupu) Mesto Trenčín za úspešné a transparentné využíva-
nie elektronických aukcií. Cenu prevzala špecialistka pre ve-
rejné obstarávanie z právneho útvaru Mestského úradu 
Trenčín Ing. Jana Molnárová, str. 138 

- štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave v mesiaci no-
vember zaradila Mesto Trenčín na tretie miesto v rámci Slo-
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venska ako mesto s najvyššou úrovňou rozvoja. Mesto Tren-
čín tak získalo „Cenu mesto rozvoja“. Ocenenie 
v Bratislave prevzal z rúk rektora Ekonomickej univerzity 
v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. pred-
nostka Mestského úradu v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč, 
str. 135 

- dňa 25. novembra 2013 vo veku 79 rokov zomrel 
v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe trenčiansky rodák 
Egon Lánsky, str. 136  

- dňa 9. decembra 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnu-
tie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo 
štvrtom funkčnom období, str. 138 

- dňa 22. decembra 2013, teda tesne vianočnými sviatkami 
popoludní zostali obyvatelia Sihote 3. a Sihote 4. bez pitnej 
vody. Sedem ulíc týchto sídlisk Žilinskej, Opatovskej, Ar-
mádnej, Klementisovej, Kraskovej, Pádivého a Sibírskej zá-
sobovali tri cisterny. Poruchu odstránili pracovníci Tren-
čianskych vodární a kanalizácií, str. 143  

- dňa 19. septembra 2013 s petíciou za pomenovanie priestoru 
ako Námestie sv. Cyrila a Metoda sa obrátili občania ešte 
začiatkom septembra tohto roku zasadnutie zastupiteľstva 
informáciu o petícií zobralo na vedomie. Nezaoberalo sa ňou 
preto, že v čase prerokovania informácie boli vyhlásené 
voľby do orgánov samosprávnych krajov a podľa zákona až 
do konania volieb nemožno v zmysle zákona rozhodovať o 
názvoch ulíc či zmene ich číslovania, str. 144 

- dňa 12. decembra 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
nevyhovelo návrhu petície na pomenovanie priestoru pred 
Posádkovým klubom v Trenčíne. Dôvodom boli právoplatne 
neukončené súdne spory medzi mestom Trenčín a spoloč-
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nosťou Tatra Real Trade dotýkajúce sa priestoru pri Posád-
kovom klube, str. 144 

 

2) Ekonomicko-spoločenský život 
- od 1. januára 2013 Trenčianska vodohospodárska spoloč-

nosť a.s. pristúpila na základe rozhodnutia Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví Slovenskej republiky k úprave cien 
vodného a stočného, str. 146 

- dňa 29. januára 2013 sa začala modernizácia železnice na 
území mesta Trenčín nadjazdom v mestskej časti Opatová,  
ktorá nahradí jestvujúce železničné priecestia v mestských 
častiach Opatová a Kubra, str. 151  

- dňa 21. februára 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
odsúhlasilo predaj pozemkov v trenčianskom priemyselnom 
parku pre trenčiansku firmu PrintAlliance AM, s.r.o. Tren-
čín, str. 151 

- v auguste 2013 vyhrali Letecké opravovne súťaž na opravu 
troch amerických vrtuľníkov Mi-17, str. 152 

- v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 organizovalo výstavi-
sko Expo Center Trenčín v poradí už 11. ročník výstavy ka-
meňo-priemyslu a geológie „Kamenár“, str. 154 

- dňa 5. marca 2013 sa podarilo spojazdniť osobný výťah do 
podchodu pri hoteli Elizabeth, ktorý v decembri 2012 po-
škodili dvaja 16-roční mladíci, str. 155  

- Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnotenie 
hotelov na Slovensku, v ktorom hotel Elizabeth i napriek 
krátkemu trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď niekoľko ús-
pechov: 
-   v kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil Hotel 

Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových hotelov na 
11. mieste; 
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-  v kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel Eli-
zabeth na 6. mieste;  

- v kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. mies-
te.  

- v kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 
umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste, str. 157  

- dňa 2. mája 2013 sa začala ohlásená rekonštrukcia kanalizá-
cie z Námestia SNP na Ulicu Martina Rázusa, str. 158  

-  na opravu výtlkov po zime 2012/2013 poskytlo z Minister-
stvo dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 30.000 
eúr, čo bolo oproti nutným opravám o päťkrát menej,                 
str. 161 

- od stredy 15. mája 2013 bola uzavretá cesta do Opatovej po 
Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všetkých cyk-
listov a chodcov z dôvodu realizácie podchodu v mieste bý-
valého železničného priecestia. Jediná možnosť dostať sa 
z Trenčína do Opatovej a späť bude po komunikácii 1/61, 
str. 162 

- v priebehu roka 2013 sa uskutočňoval na Farskom kostole 
Narodenia Panny Márie reštaurátorský výskum a reštau-
rovanie šťukovej výzdoby bočných kaplniek a šťukového ol-
tára bočnej kaplnky Iležháziovcov, str. 164 

- dňa 29. mája 2013 odovzdali do užívania na Správe ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne novú cestnú 
techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov s vymeni-
teľnými pracovnými nadstavbami na leto i zimu v hodnote 
takmer jeden milión 500 tisíc eúr, str. 165 

- dňa 13. júna 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne predaj pozemkov dvom trenčianskym firmám AgroT-
rend Slovakia a TnTEL v priemyselnom parku na vybudo-
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vanie sídla firmy, administratívnych a skladových priesto-
rov, str. 166 

- dňa 22. júla 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podpo-
rilo záujem japonskej firmy Akebono o podnikanie 
v Trenčíne, str. 167 

- dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne bola predložená ponuka bývalého  Vojenského 
športového centra Dukla Trenčín, ktoré dňom 1. januára 
2010 zmenou dislokácie z Trenčína do Banskej Bystrice 
zostali budovy centra neobsadené i napriek opakovaným 
avizovaným ponúknutím na predaj. Poslanci ponuku prijali 
s podmienkou, že ako sa objekty využijú budú ešte rokovať. 
Jednou z alternatív do budov umiestniť azylové centrum pre 
týrané matky s deťmi, ktoré Mestu Trenčín chýba, alebo 
presťahovať tam mestskú políciu. str. 167 

- dňom 1. septembra 2013 spoločnosť AAF z Nového Mesta 
nad Váhom sa začala sťahovať do voľných priestorov AU 
Optronics v trenčianskom priemyselnom parku, str. 170 

- dňa 27. septembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne 4. ročník 
„BIO jarmoku“ a vyhlásenie výsledkov 9. ročníka hlaso-
vania „Biopotravina roka 2013“, str. 171 

- dňa 6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej funkcio-
nalistickej stavby českého architekta Bohuslava Fuchsa re-
konštrukcie kúpaliska a priľahlého priestranstva plavárne 
„Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepliciach, str. 174  

- dňom 1. januára 2014 vstúpi do Vojenského opravárenského 
podniku Trenčín ako strategický partner firma MSM Martin. 
Firmu vybralo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z 
dvoch uchádzačov, str. 176  
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-  v mesiaci október 2013 sa začali rysovať kontúry nového 
osobného nástupišťa na železničnej stanici v Trenčíne,                 
str. 177 

- dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Združenia 
bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci členskou or-
ganizáciou Služby pre bývanie Trenčín  v Trenčíne odborný 
seminár pre správcov, zástupcov vlastníkov bytov a verej-
nosť, ktorý bol zameraný na problematiku správy bytového 
fondu, str. 178 

- od 1. decembra 2013 sa začala rekonštrukcia kanalizácie na 
Železničnej ulici. Je súčasťou modernizácie železničnej tra-
te. Rekonštrukčné prác potrvajú do konca mája 2014,                 
str. 179 

- od štvrtka 5. do piatka 20. decembra 2013 bola Ulica 28. ok-
tóbra uzatvorená pre rozkopávku z dôvodu napojenia daž-
ďovej kanalizácie trhoviska na verejnú kanalizáciu, str. 180   

- od 10. do 16. decembra 2013 bola po rokoch skúšobne oboj-
stranne spojazdnená miestna komunikácia – Braneckého uli-
ca pre osobnú dopravu, čo si vynútili preplnené ulice 
a dopravné zápchy v križovatkách autami v dôsledku rôz-
nych vynútených zásahov do miestnych komunikácií a nás-
ledných obmedzení v doprave. Toto opatrenie kladne priví-
tala najmä motoristická verejnosť, str. 181 

- pomerne teplá zima ušetrila Mestu Trenčín nemalé financie 
na údržbe ciest. Náklady za november a december roka 2013 
predstavovali čiastku 34.935 eúr, str. 182 

3) Kultúrno – spoločenský život 
- dňa 7. januára 2013Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístupnil 

pre svojich návštevníkov výstavu fotografii Borisa Filana 
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a jeho syna Olivera pod názvom „Cesta okolo seba“,                 
str. 185 

- dňa 8. januára 2013 sa uskutočnila vo vestibule Trenčian-
skeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy „Krehké 
stretnutia – Krehká setkání“, str. 185 

- od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 
v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií siedmich štu-
dentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odboru foto-
grafického dizajnu, str. 187 

- vernisáž výstavy MUDr. Júliusa Činčára pod názvom 
„Človečina“ sa uskutočnila dňa 15. januára 2013 v kaviarni 
„Vážka“, str. 187 

- dňa 16. januára 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja seminárne stretnutie pri 
príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovenskej, str. 189 

- v dňoch 26. a 27. januára 2013 sa uskutočnila na výstavisku 
Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“, str. 190 

- dňa 7. februára 2013 predstavil na besede s čitateľmi vo Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne historik a spiso-
vateľ PhDr. Pavel Dvořák svoju najnovšiu knihu. „Piata 
kniha o Bratislave“, str. 193 

- dňa 12. februára 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
v Trenčíne krstila svoju novú knihu „Knihu Médium love – 
láska ako stejk“ spisovateľka Barbora Kardošová,                   
str. 195 

- dňa 15. februára 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom 
„Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu poodhaliť prí-
tomným návštevníkom históriu vnútorného vybavenia ku-
chyne nábytkom hrncami, taniermi a ďalšími rôznymi po-
môckami,  str. 197 
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- dňa 23. februára 2013 sa Mesto Trenčín sa po druhýkrát za-
pojilo do osláv „Svetového dňa sprievodcov“. Pri tejto prí-
ležitosti pripravilo Mesto Trenčín pre obyvateľov mesta 
bezplatnú prehliadku mesta s profesionálnymi sprievodcami, 
str. 198  

- dňa 1. marca 2013 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž 
výstavy fotografií mladého trenčianskeho fotografa Rado-
vana Stoklasu, str. 199  

- dňa 5. marca 2013 vo Verejnej knižnici Mihala Rešetku 
v Trenčíne cestovateľ Roman Vehovský predstavil na bese-
de svoje zážitky z exotických destinácií, ako sú Austrália, 
Nová Zeland, Malajzia a Thajsko, str. 201 

- dňa 12. marca 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy obrazov 
mladého trenčianskeho umelca Juraja Tomana pod ná-
zvom „Miesta“ v Galérii Vážka na Mierovom námestí,             
str. 203 

- dňa 15. marca 2013 sa predstavila na výstave v Galérii M. 
A. Bazovského akademická maliarka Xénia Bergerová so 
svojimi kolegami Romanom Gajdošom, Blažejom Balá-
žom, Cyrilom Blažom a študentmi, str. 206 

- od 28. do 23. marca 2013 sa uskutočnil sviatok všetkých 
slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici Michala 
Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvorených 
dverí, str. 207 

- v dňoch 14. až 16. marca 2013 sa uskutočnil v priestoroch 
výstaviska Expo Centrum v Trenčíne 21. ročník medziná-
rodného kozmetického veľtrhu „Beauty Forum  Slovakia“, 
str. 208  

- dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej ve-
že v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej sú-
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ťažnej výstavy žiakov základných umeleckých škôl „Figu-
rálna kresba 2013“, str. 210 

- dňa 26. marca 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v 
Trenčíne vyvrcholil „Mesiac knihy“ vo veľkom štýle, keď 
už po šiesty raz mali čitatelia možnosť na jednom mieste 
stretnúť takmer dvadsať súčasných významných spisovate-
ľov, str. 214 

- dňa 11. apríla 2013 večerom piesní Giuseppe Verdiho mal 
premiéru tradičný festival „Trenčianska hudobná jar 
2013“ v Galérii M. A. Bazovského, ktorý priviezlo do Tren-
čína umelecké združenie Harmonia Seraphica. Festival bol 
zameraný na komornú hru v rôznych nástrojových obsade-
niach. Na ďalšom koncerte sa predstavil dňa 21.apríla 2013 
taliansky klarinetista Nicolo Bulfone a na poslednom festi-
valom koncerte sa dňa 28. apríla 2013 predstavilo komorné 
združenie Collegium Wartberg_SK, str. 215 

- dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 
fotografií Františka Janouša z Uherského Hradišťa pod ná-
zvom „Retro“, str. 216 

- dňa 16. apríla 2013 vo výstavnom priestore v Galérie Vážka 
na Mierovom námestí sa prezentoval autorskou výstavou di-
zajnér a maliar, člen Slovenskej výtvarnej únie Ján Ková-
lik, ktorý sa narodil v roku 1953 v Trenčíne, kde doteraz stá-
le tvorí, pracuje a žije, str. 218 

- počas mesiaca apríl 2013 bola v mestskej klubovni sprístup-
nená výstava fotografií židovských architektonických pa-
miatok mesta Třebíč Pavla Heřmana, ktoré sú  zapísané do 
zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO str. 218 
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- v mesiaci apríl 2013 vystavoval svoje obrazy v Posádkovom 
klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Volník pod názvom 
„Takto to vidím“, str. 220  

- dňa 30. apríla 2013 pred večer 1. mája koncertovali na Juhu 
v Remys Pube trenčianske džezové kapely – „Level Funk“, 
„Rico Baby Band“ a „Aurélius Q“, aby zaznel džez na osla-
vu mladosti a lásky, str. 222 

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana Chabera pod 
názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme sa“, str. 223 

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šafránka pod 
názvom „Svět lidí/Svet ľudí“, str. 225 

- dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka krajskej 
postupovej súťaže amatérskej fotografie „AMFO Trenčian-
skeho kraja 2013“, str. 227 

- dňa 15. mája 2013 sa uskutočnila premiéra „Noci literatú-
ry“ v Trenčíne, v ktorom sa uskutočnilo verejné čítanie diel 
slovenských i európskych autorov na netradičných miestach. 
Čítanie odštartoval historik Pavel Dvořák na pešej zóne 
pred budovou verejnej knižnice, str. 232   

- v dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil na výstavisku 
Expo Center a.s. Trenčín 2. ročník výstavy cestovného ruchu 
regiónov Slovenskej a Českej republiky „Región Tour Ex-
po“ a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „Torty & 
svet pečenia“, str. 234 

- dňa 18. mája 2013 počas podujatia Noc galérií a múzeí na-
vštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov dom 
a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3.667 návštevníkov, 
str. 237 
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- dňa 18. mája 2013 vyhralo družstvo Strednej umeleckej ško-
ly Trenčín 300-eúrový grant v živej hre „Človiečik, nehne-
vaj sa!“, ktoré sa hralo na Mierovom námestí, str. 238 

- dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 
Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bábok v stre-
dovekých a renesančných odevoch pod názvom „Z kráľov-
ských dvorov“, str. 240 

- dňa 22. mája 2013 minister kultúry Slovenskej republiky 
Marek Maďarič odovzdal pri príležitosti osláv Medziná-
rodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa, PhDr. Danici 
Loviškovej z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne za 
ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o vý-
tvarnom umení, str. 241  

- dňa 1. júna 2013 oslávili deti na Mierovom námestí 
v Trenčíne „Deň detí“ , kde bol pre nich pripravený kultúr-
ny program, str. 242 

- v dňoch 1. až 2. júna 2013 na 24. ročníku celoštátnej pre-
hliadke detských folklórnych súborov uskutočnenej v Li-
kavke pri Ružomberku získal Detský folklórny súbor „Kor-
nička“ z Trenčína cenu držiteľa Zlatého pásma a Laureáta 
prehliadky, str. 243 

- od 2. júna 2013 Trenčiansky hrad do konca mesiaca ovládli 
rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov pripravila 
skupina historického šermu Wagus prostredníctvom roz-
právky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola vhodná pre všet-
ky vekové kategórie, str. 245 

- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici Micha-
la Rešetku v Trenčíne beseda o špecifikách arabského sveta 
s diplomatkou, prekladateľkou a spisovateľkou Emire Khi-
dayer pri prezentácii jej poslednej knihy pod názvom „Du-
bajské tajomstvá“, str. 245  
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- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy 
akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii Vážka za 
početnej účasti návštevníkov, str. 246 

- dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž výstavy prác 
žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne na 
Gagarinovej ulici pod názvom „Maľujeme pre radosť“, 
str. 247 

- dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 
v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych sláv-
ností“, str. 248 

- dňa 14. júna 2013 o 19. h v trenčianskom Artkino Metro bo-
la otvorená digitálna prevádzka tohto kina, pri príležitosti 
ktorej sa premietal pôsobivý taliansko-španielsky film „Prí-
beh môjho syna“ s Penelope Cruz v hlavnej úlohe, str. 249 

- na umelecký ateliér sa od 17. júna 2013 zmenili dve opuste-
né výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina v Trenčíne, 
v ktorom ako prvé vystavovalo tridsať účastníkov výtvarné-
ho sympózia zo Slovenskej a Českej republiky v rámci pro-
jektu „Hala 2013“, str. 250 

- v dňoch 21.  a 22. júna 2013 už po siedmykrát sa začiatkom 
leta stretli na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby 
na podujatí „NáHradný festival“, str. 252 

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-
ho v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné hladi-
ny – hladiny duše“, str. 253 

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-
ho v Trenčíne vernisáž výstavy tvorby mladého sochára 
Ondreja Zimka, str. 256 
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- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáž výstavy „Tmavomodrá krása“, venovaná modro-
tlače textílií na území Slovenska, str. 256 

- dňa 21. júna 2013 vo večerných hodinách bol slávnostne 
otvorený v Posádkovom klube Trenčín 21. ročník filmového 
festivalu „Art Film Fest“, str. 258 

- dňa 26. júna 2013 slávnostným ceremoniálom a vyhlásením 
výsledkov sa skončil 23. ročník „ArtFilm Festu“, str. 260 

- dňa 2. júla 2013 sa uskutočnila v Galérii a kaviarni Vážka 
vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového Mesta 
n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“, str. 263 

- dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej veži v Trenčíne 
autorská výstava fotografií Eda Gensereka, jedného 
z oficiálnych fotografov festivalu „Bažant – Pohoda“,                      
str. 264  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome v Trenčíne 
vernisáž výstavy z tvorby akademického maliara Blažeja 
Mikuša a akademického sochára Mareka Žitňana, str. 266 

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 
„Art Synagóga“ v Trenčíne vernisáž výstavy „Misia“, ktorá 
prezentovala práce neprofesionálnych výtvarníkov z celého 
Slovenska vo vyhlásenej súťaži tematicky zameranej na 
1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľ-
kej Moravy, str. 265 

- dňa 14. júla 2013 na úplný záver festivalu „Bažant Poho-
da“ koncertoval na Mierovom námestí hosť festivalu „Le-
mon Bucket Orkestra“, str. 268 

- odo dňa 19. júla 2013 si mohli príležitostní návštevníci po-
zrieť v mestskej veži v Trenčíne diela, postavičky z rozprá-
vok ťahané na motúzoch  vystavujúceho Marcela Kubín-
skeho, str. 270 
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- dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora Skal-
ky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-literárneho 
sympózia „Ora Et Ars“, str. 271 

- od polovice júla 2013 mohli čitatelia Verejnej knižnice Mi-
chala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na Jasel-
skej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otváracích hodín 
knižnice túto službu zabezpečuje špeciálne zariadenie – bib-
liobox, str. 275 

- dňa 23. júla 2013 bratislavské hudobné zoskupenie  „Pre-
ßburger Klezmer Band“ svojím koncertom s lídrom naj-
známejšej klezmerovej skupiny na svete Lorinom Sklam-
bergom z USA vystupovalo v rámci Kultúrneho leta v am-
fiteátri Trenčianskeho hradu, str. 277 

- dňa 29. júla do 2. augusta 2013 sa na Mierovom námestí v 
Trenčíne uskutočnil už 8. ročník „Trenčianskych historic-
kých slávností“, str. 278 

- dňa 2. augusta 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy diel 
troch trenčianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. 
Jozefa Švikruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príležitosti 
ich životných jubileí vo výstavných priestoroch Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, str. 279 

- dňa 3. augusta 2013 si občania Kubry pripomenuli 80. výro-
čie svojho vzniku Folklórného súboru „Kubra“. Toto ju-
bileum ocenila Európska únia umenia udelením „Ceny Eu-
rópskej únie umenia“, ktorú prevzala vedúca Folklórneho 
súboru Kubra Janka Lišková z rúk viceprezidenta Európska 
únia umenia Bernarda Loiza Marten, str. 281 

- dňa 6. augusta 2013 sa uskutočnilo v Kaviarni a galérii Váž-
ka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich augusto-
vých dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mikuška 
a spisovateľ Rudolf Dobiaš. str. 289 
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- dňa 17. augusta 2013 bol otvorený na výstavisku Expo Cen-
ter, a. s. Trenčín 10. ročník medzinárodnej výstavy „Kôň 
2013“ a 7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej módy, 
hračiek, detskej literatúry a školských potrieb „Detský svet 
& Intertoys“, str. 291 

- rok 2013 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 1150. vý-
ročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výro-
čie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie výročia Slo-
vákov v tomto roku sa pretavili vydaním poslednej medaily 
pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, 
str. 292   

- dňa 4. septembra 2013 prezentoval kolektív autorov vo Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku prezentovalo pohľad dvad-
saťročnej cesty samostatnosti Slovenskej republiky, ktoré 
priniesla kniha pod názvom „Quo vadis Slovensko alebo 
Dvadsať rokov samostatnosti“, str. 295 

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch ArtSynagógy vernisáž výstavy 50. ročníka celoštátnej 
postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Vý-
tvarné spektrum 2013“, str. 297  

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-
zovského vernisáž výstavy výtvarníka Erika Šilleho,                 
str. 302 

- dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta Trenčín 
pripomenula 105. výročie narodenia hudobného skladateľa 
Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť si občania pri-
pomenuli samostatnými koncertmi na Mierovom námestí.   
str. 303 

- dňa 12. septembra 2013 po dvojmesačnej rekonštrukcii bola 
otvorená v Klube Lúč, bývalé kino Hviezda, prvá stála ko-
morná divadelná scéna v Trenčíne, str. 304  
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- v dňoch 12. až 15. septembra 2013 sa uskutočnil festival 
jedného herca pod názvom „Sám na javisku 2013“, v Klu-
be Lúč v Trenčíne, str. 305  

- dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila v kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja spomienková slávnosť 
pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia a 165. výročia jeho 
narodenia významného slovenského bibliografa, básnika, 
pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimíra Riznera,                 
str. 306 

- v dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilejné 
20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý fi-
nančne podporilo Mesto Trenčín a firma Siemens, str. 308 

- dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne v inudácii 
pravej strany Váhu v katastri Orechového „Občianske zdru-
ženie pre prírodu“ podujatie, určené predovšetkým rodinám 
s malými deťmi a priateľom prírody pod názvom „Zelený 
bazár“ naplnený bohatým športovým a zábavným progra-
mom, str. 311 

- v mesiaci október 2013 v Hoteli Elizabeth fotografka Kata-
rína Schreiberová vystavovala fotografie dvojníkov zná-
mych osôb, str. 312 

- v priebehu roka 2013 uskutočnila Galéria M. A. Bazovského 
digitalizáciu svojich zbierkových 3.008 predmetov (obrazov, 
kresieb, grafík a plastík). Do digitalizácie bolo zapojených 
17 slovenských galérií. Plánované náklady zabezpečilo 
v čiastke 14.222.218 eúr Ministerstvo kultúry Slovenskej re-
publiky, str. 315 

- dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnil seminár pri príležitosti 145. 
výročia narodenia zakladateľa modernej slovenskej architek-
túry Ing. arch. Dušana Samuela Jurkoviča, str. 316 
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- dňa 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Michala 
Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekvapení 
mala tradične bohatý sprievodný program, str. 318 

- dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnila v Posádkovom klube 
vernisáž výstavy pod názvom „Československé vojsko na 
Strednom východe a v severnej Afrike 1940 – 1943“,ktorá 
je venovaná pamiatke československých vojakov, ktorí po-
čas druhej svetovej vojny bojovali na severoafrickom fronte, 
str. 319 

- dňa 10. októbra 2013 sa už po desiatykrát stretnutie členovia 
Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom pravidel-
nom hodnotiacom stretnutí, str. 321 

- od 14. do 28. októbra 2013 Trenčianska mestská veža priblí-
žila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a filmára Igo-
ra Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľba, kresba, 
grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 pri príležitosti 
desiateho výročia úmrtia výtvarníka, str. 322 

- dňa 18. októbra 2013 sa uskutočnilo jedno z prvých verej-
ných vystúpení „Folklórneho súboru Trenčan“, ktoré boli 
venované spomienkam jeho zakladateľov manželov Eleonó-
ry a Ferdinanda Kubalových v Posádkovom klube Trenčín, 
str. 324 

- dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnila regionálna súťaž 10. 
ročníka „Miss Trenčín 2013“ v Posádkovom Trenčín,               
str. 325 

- dňa 18. októbra 2013 sa v Galérii M. A. Bazovského v Tren-
číne na prvej samostatnej prezentácii výstave prezentoval 
absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení Pe-
ter Grísa, str. 327 

- dňa 23. októbra 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave 
odmenili úspešných autorov druhého ročníka fotografickej 



953 
 

súťaže „Slovak Press Photo“, v ktorej druhé miesto získala 
Trenčianka, v súčasnosti študentka Vysokej školy výtvar-
ných umení Katarína Babálová v kategórii portrét  
so snímkou: „Rybárik riečny“, str. 329 

- od piatku dňa 25. októbra  do stredy dňa 30. októbra 2013 sa 
uskutočnilo v kine Metro podujatie 1. ročníka „Festivalu 
ruských filmov“. Na podujatí sa zúčastnil renomovovaný 
ruský scenárista Vladislav Romanov, str. 330 

- dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch mest-
skej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého hovorcu 
a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku Ferdi-
nanda Rybníčka „Trenčín, moje mesto“ pri príležitosti je-
ho nedožitých 70. narodenín, str. 331 

- dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy Petra 
Marčeka, pri príležitosti 70. rokov v prostredí Galérie Váž-
ka, str. 332 

- dňa 6. novembra 2013 ocenili v Bratislave spisovateľa Ru-
dolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“ za súbor prozaic-
kých a rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých sugestívnym 
spôsobom ochraňuje jedinečné citové i mravné hodnoty det-
ského sveta. Túto cenu udeľuje od roku 1991 Literárny fond, 
Slovenská sekcia IBBY a Bibiana – Medzinárodný dom 
umenia pre deti v Bratislave, str. 336 

- dňa 16. novembra 2013 sa uskutočnila divadelná akcia 
„Herci nespia“, ktorá priniesla zážitok všetkým, ktorí di-
vadlu v meste Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom pred-
stavení  prišlo viacero divadelných súborov, str. 337  

- dňa 22. 11. 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročník ce-
loslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa 
sa tajne s dažďom zhovára“, str. 338 
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- dňa 26. novembra 2013 v Galérii Vážka sa predstavil 
s výstavou „Karikatúra a džez“ známy karikaturista, inak 
uznávaný architekt a urbanista Bobo Pernecký s dielami 21 
autorov zo šiestich krajín, str. 340 

- od 30. novembra 2013 žiarili vianočné ozdoby na Mierovom 
námestí zavesené na stromoch, na mestskej veži  a na via-
nočnom stromčeku, ktorý zasvietil Mikuláš 5. decembra 
2013. Od 5. do 22. decembra 2013 si Trenčania mohli vy-
chutnať predvianočnú atmosféru z „Vianočných trhov“,                 
str. 341 

- dňa 6. decembra 2013 sa uskutočnila v Kultúrnom a infor-
mačnom stredisku v Trenčíne vernisáž výstavy najnovšej 
tvorby Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti jeho 70. naro-
denín pod názvom „Inšpirácie“, str. 344 

- dňa 10. decembra 2013 mestská veža bola miestom vernisá-
že výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom „Tem-
pus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru religióznych 
objektov predovšetkým na území Českej republiky,                 
str. 346 

- dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom klube 
Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar Tren-
čianskeho kraja“ určenej pre mladých spevákov vo veku 
od jedenásť do osemnásť rokov. Laureátkou 8. ročníka sa 
stala Denisa Ovseníková z Považskej Bystrice, str. 348 

- dňa 19. decembra 2013 knižné darčeky za takmer 2500 eúr 
dostalo od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych detí, kto-
rých rodičia sú v sociálnej núdzi, str. 319 

- v mesiaci november 2013 Trenčianske hradné divadlo zme-
nilo svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“, str. 349 
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4) Školstvo a vzdelávanie 
- dňa 15. januára 2013 sa v Trenčíne začali zápisy žiakov do 

prvých tried základných škôl, ktoré skončili sa 6. februára 
2013. Zápisu sa zúčastnilo 514 šesťročných detí, str. 352, 
str. 363 

- dňa 8. januára 2013 navštívil rektora Trenčianskej  univerzi-
ty Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Chudoba, PhD., 
str. 353  

- od 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 
v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov Klau-
die Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, Barbory 
Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie Wernerovej a 
Patrície Jarabicovej, ktoré študujú fotografický dizajn na 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne, str. 354  

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvo-
rila od akademického roka 2013/2014 dva nové študijné 
programy: 
- Európske a globálne štúdiá 
- Kvalita produkcie strojárskej techniky, str. 354 

- dňa 14. januára 2013 Akademický senát Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením svojho 
predsedu doc. Ing. Jána Kulíka, CSc. na svojom rokovaní 
svojím uznesením č.1/2013 vyhlásil voľby na rektora s tým, 
že termín odovzdania návrhov na kandidátov určil na deň   
4. februára 2013, str. 355 

- dňa 29. januára 2013 Rozvojová agentúra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ako hlavný cezhraničný partner pro-
jektu „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partnerství“, zorga-
nizovala spolu s českými partnermi na pôde Trenčianskej 
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univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne záverečnú konfe-
renciu  a Technologickú a  kooperačnú burzu projektu VIP,  
str. 357  

- dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzi-
te Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký deň pre 
verejnosť“, str. 361  

- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa študenti Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne 
zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou obchodnej siete 
Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“ na výstavisku In-
cheba v Bratislave. Študenti boli úspešní, keď Jakub Rea 
zvíťazil v súťaži zručnosti, Alexandra Maiová získala dru-
hé miesto v barmanskej súťaži a Denisa Bučková získala 
tretie miesto v čašníckej súťaži „Skills Slovakia“, str. 362 

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 
promočný akt absolventov doktorandského a bakalárskeho 
štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka. Na fakulte úspešne obhájilo dizertačné 
práce 18 doktorandov a bakalárske práce 19 študentov,                 
str. 363 

- dňa 7. marca 2013 bola ukončená oprava zatekajúcej strechy 
na Materskej škole Ul. Niva v mestskej časti Opatová,                  
str. 364 

- od pondelka 11. marca 2013 boli všetky odbory Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne umiestnené 
pod jednou strechou v budove na Námestí SNP.  Prestrihnu-
tie symbolickej stuhy otvorenie vykonal primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček a riaditeľka školy Vero-
nika Soukupová. Uvoľnený priestor vznikol presťahovaním 
Verejnej knižnice Michala Rešetku do náhradných priesto-
rov na Jaselskej ulici, str. 365 
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- dňa 20. marca 2013 Akademický senát Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jednohlasne zvolil doc. 
Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora uni-
verzity, str. 367 

- dňa 28. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – učiteľov a maj-
strov odbornej výchovy zo stredných škôl v pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 368 

- dňa 23. apríla 2013 sa uskutočnila pod záštitou rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne kon-
ferencia, ktorá niesla názov „Mladí Európania - európske 
občianstvo“, ktorá bola určená predovšetkým mladým ľu-
ďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štúdium, str. 370 

- dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 
žiakov základných škôl, ktoré poukázalo na kvalitné vzdelá-
vanie žiakov našimi pedagógmi, ale aj ich záujem 
o dosiahnutie, čo najlepších výsledkov u žiakov pre vstup na 
stredoškolské štúdium, str. 372 

- v dňoch 24. až 25. apríla 2013 sa uskutočnil v Trenčíne                 
8. ročník medzinárodnej súťaže autonómnych robotov 
„Trenčiansky robotický deň“, str. 372 

- dňa 26. apríla 2013 v budove Strednej odbornej školy ob-
chodu a služieb v Trenčíne sa uskutočnilo Gastrodivadlo 
pod názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a zorganizo-
vali študenti z odboru Hotelová akadémia ako praktickú časť 
maturitnej skúšky, str. 373 

- dňa 9. mája 2013 v knižnici Posádkového klubu v Trenčíne 
sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií študentov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne pod názvom „Európske met-
ropoly na Dunaji“, str. 374 
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- dňa 13. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval 
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, str. 375 

- dňa 17. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy maturit-
ných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
v Posádkovom klube Trenčín, str. 377 

- dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad pre 
región“, zameranej na podporu a rozvoj štúdia cestovného 
ruchu. V súťaži zvíťazila Denisa Godálová z Obchodnej 
akadémie v Partizánskom projektom „Deň plný prekvapení“, 
str. 379 

- dňa 29. mája 2013 sa uskutočnilo na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka slávnostné otvorenie „Centra excelen-
tnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, ktoré 
vzniklo spojením výskumných aktivít pracovných kolektí-
vov – Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie 
vied v Košiciach, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave a Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, str. 382 

- dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst „Zborníka 
absolventov Univerzity tretieho veku v Trenčíne“,                 
str. 387 

- dňa 19. júna 2013 sa v priestoroch Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Alexandra 
Dubčeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska 
na 4. ročníku „Celoslovenskej malej vedeckej konferencie 
mimoriadne nadaných žiakov“, aby prezentovali svoje 
ročníkové práce, str. 390 
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- dňa 20. júna 2013 sa uskutočnili redaktori stredoškolských 
časopisov v regionálnej súťaži o najlepší stredoškolský ča-
sopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prvé miesto ob-
hájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na Gymnáziu v Po-
važskej Bystrici,  str. 391 

- dňa 20. júna 2013 z rúk primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-
charda Rybníčka prevzali trenčianski žiaci a kolektívy žia-
kov ocenenia „Detská osobnosť“. Ocenenie „Mimoriadna 
detská osobnosť“ prevzala Paulína Podskubová zo Zá-
kladnej školy Dlhé Hony za získanie titulov Najlepší ma-
tematik, Najlepší geograf, Najlepší biológ, Najlepší 
olympionik v dejepise, Najlepší rétor v krajských súťa-
žiach, str. 393 

- dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 
ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žiakov 
základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja za školský 
rok 2012/2013, str. 398  

- Stimulovať u detí od útleho veku chuť vzdelávať sa bol 
hlavný cieľ projektu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne pod názvom „Trenčianska detská 
univerzita“, ktorý sa uskutočnil od 19. do 21. augusta 2013. 
Projekt bol určený žiakom prvého stupňa základných škôl 
vo veku od šesť do 12 rokov, str. 406 

- Od nového školského roka 2013/2014 pribudla v Materskej 
škole v Trenčíne, Ulica na Dolinách špeciálna trieda pre deti 
so špeciálnymi potrebami v oblasti výchovy i vzdelávania, 
str. 409 
dňa 19. augusta 2013 uskutočnil rektor Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
otvorenie „Trenčianskej detskej univerzity Trenčianskej 
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univerzity Alexandra Dubčeka“ v Trenčíne za účasti profe-
sora Stanley Cupu Mariána Hossu, str. 411 

- v mesiaci január 2013 Rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyhlásil 
„Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch súťažných 
kategóriách a víťazom ocenenia boli odovzdané dňa 23. sep-
tembra 2013 na slávnostnom otvorení nového akademického 
roka 2013/2014, str. 413 

- dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení nového 
akademického roka 2013/2014 Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka sa zúčastnil predseda Vlády Slovenskej re-
publiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., str. 414 

- dňa 27. augusta 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej ra-
dy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
str. 418 

- dňa 22. októbra 2013 vymenoval prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič nových profesorov vysokých 
škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj pro-
rektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan Galúsek, 
PhD., menovaný v odbore anorganická technológia a mate-
riály, str. 421 

- dňa 4. októbra 2013 bol odovzdaný do užívania chodník pre 
školopovinné deti pred vstupom do Základnej školy Trenčín, 
Kubranská, na ktorý finančne prispela firma Johnson Con-
trols čiastkou 1.000 USD, str.  422 

- dňa 7. novembra 2013 v Kongresovej sále Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo dvojdňové podu-
jatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 pre študentov 
stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja s cieľom po-
skytnúť informácie o Európskej únii, inštitúciách Európskej 



961 
 

únie a o možnostiach, ktoré môžu využiť ako mladí euroob-
čania, str. 425           

- v novembri 2013 začali rekonštruovať objekt Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého za 154.000 eúr, počas kto-
rej škola dostane nové okná a fasádu, str. 426 

- medzi úspešnými slovenskými študentmi, ktorí sa zúčastnili 
rôznych súťaží, sa zaradil Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľ. Štú-
ra v Trenčíne, ktorí získal tri strieborné medaily na medziná-
rodnej biologickej olympiáde, medzinárodnej olympiáde en-
vironmentálnych projektov a na olympiáde Európskej únie v 
prírodných vedách, str. 427 

- v dňoch 14. a 15. novembra 2013 sa uskutočnil  na trenčian-
skom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných príleži-
tostí pod názvom „Job Forum 2013“ a v rovnakom termíne 
bol organizovaný 15. ročník výstavy stredných škôl pod ná-
zvom „Stredoškolák“, str. 428 

- v dňoch 19. a 20. novembra 2013 sa uskutočnil 44. ročník 
regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Trenčianske 
hodiny“, ktorej sa zúčastnilo 58 dievčat a chlapcov z 22 
základných škôl Trenčianskeho regiónu, ktorí pred odbornou 
porotou zaspievali 116 slovenských ľudových piesní.                       
str. 428 

- dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci a ro-
dičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica Na doli-
nách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome Detského 
mestečka v Zlatovciach, str. 431 

- dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rektorom 
doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. pripomenuli 92. vý-
ročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti 
slovenských a európskych politických a spoločenských de-
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jín, ktorého meno univerzita hrdo nosí od roku 2002 polo-
žením kytice kvetov k jeho buste, str. 433 

- pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Gorazda“ dvom 
študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a to Lukášovi Já-
nošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 
Medzinárodnej biologickej olympiáde, Medzinárodnej 
olympiáde environmentálnych projektov a na Olympiáde 
Európskej únie v prírodných vedách a gymnazistovi Filipovi 
Ayazimu za úspešnú reprezentáciu Slovenska na Olympiáde 
Európskej únie v prírodných vedách so ziskom striebornej 
medaily, str. 433               

5. Telesná výchova a šport 
- nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pavla 

Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej informač-
nej kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem toho sa kom-
pletne vymenilo aj ozvučenie celého zimného štadióna,                
str. 437 

- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa uskutočnil v Púchove finá-
lový halový turnaj majstrovstiev Slovenska vo futbale star-
ších a mladších žiakov. V kategórii starších žiakov vyhrali 
Trenčania, v kategórii mladších žiakov Žilinčania, str. 403 

- v dňoch 3. – 4. februára 2013 patril Zimný štadión Pavla 
Demitru v Trenčíne mladým krasokorčuliarom, ktorí stretli 
na pretekoch Slovenského pohára pod názvom „Veľká cena 
Trenčína“, str. 443  

- dňa 4. februára 2013 v ankete denníka Pravda a Slovenského 
futbalového zväzu „Futbalista roka 2012“ bol vyhodnotený 
za trénera uplynulého roka 2012 kormidelník AS Trenčín 
Adrián Guľa, najlepším hráčom Martin Škrtel a druhým 
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najlepším futbalistom najvyššej domácej súťaže sa stal niek-
dajšia opora AS Trenčín David Depetris, str. 444 

- dňa 9. februára 2013 sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru 
v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre mládež,                
str. 445 

- dňa 17. februára 2013 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 
uskutočnil už 14. ročník „Memoriálu Karola Borhyho“ za 
účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali futbalisti 
Záblatia, str. 448 

- dňa 16. februára 2013 sa uskutočnila tlačová beseda primá-
tora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka k finan-
covaniu športu a športových aktivít a kriticky sa vyjadril 
v akom úbohom stave sa nachádza slovenská hokejová ligy, 
str. 448 

- v dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil v Micha-
lovciach medzinárodný hádzanársky turnaj starších žiačok 
„Enjoy handball cup“ za účasti šiestich družstiev, ktorý 
vyhralo družstvo z Trenčína a za najlepšiu hráčku turnaja 
bola vyhlásená Trenčianka Katarína Kostelná, str. 451  

- dorastenci Dukly Trenčín pod vedením trénera Viliama Ča-
cha si v sezóne 2012/2013 vybojovali vo svojej vekovej ka-
tegórii bronzové medaily, str. 453 

- pre Športový klub polície Trenčín bola tohoročná už 
v poradí 13. sezóna krajskej hokejovej ligy úspešná, keď 
majstrovský titul získalo družstvo po víťaznom nad druž-
stvom Trenčianskych  Teplíc, str. 454 

- začiatkom apríla 2013 sa uskutočnil v našom regióne                  
23. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 
osemnástich rokov „Slovakia Cup“, v ktorom si víťazstvo 
odnieslo družstvo Ruska pred mladými Slovákmi, str. 455 
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- dňa 26. apríla 2013 sa stretli v Trenčíne primátori miest, kde 
sa hrá hokejová extraliga. Na stretnutí sa dohodli, že pokiaľ 
sa Vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady 
Slovenskej republiky nebudú zaoberať zmenou financovania 
športovej infraštruktúry a daňovej legislatívy v oblasti 
športu, nedokážu ďalej spolu so sponzormi a fanúšikmi udr-
žať pri živote hokejovú extraligu, str. 456 

- dňa 26. apríla 2013 na slávnostnej akadémii v Posádkovom 
klube v Trenčíne si pripomenuli zamestnanci, študenti 
a hostia 30. výročie Osemročného športového gymnázia 
v Trenčíne, str. 457 

- svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme a Hel-
sinkách mali možnosť sledovať trenčianski fanúšikovia na 
veľkoplošnej obrazovke na Mierovom tí svojho mesta,                 
str. 460   

- dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli Zá-
kladnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské kolo 
jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifutbale žiakov 
a žiačok prvého stupňa základných škôl. Víťazom turnaja 
v Trenčíne Základná škola Slatina nad Bebravou,  str. 460 

- dňa 2. júna 2013 uskutočnil tradičný 9. ročník „Beh tren-
čianskou Brezinou“ za účasti 140 pretekárov, z toho 36 sú-
ťažiacich Trenčanov, str. 462 

- dňa 6. júna 2013 bolo mesto Trenčín etapovým mestom 
v tretej etape 57. ročníka pretekov „Okolo Slovenska“. Ví-
ťazstvo si odniesol jazdec tímu Ceramica Flaminia Talian 
Andrea Fedi, str. 463 

- dňa 15. júna 2013 vyvrcholil štartom a cieľom na Mierovom 
námestí v Trenčíne 6. ročník „Behu pre život“ organizova-
ný Nadáciou Tesco, str. 466 
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- dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-
chard Rybníček hráčov seniorského a juniorského družstva 
vo florbale 1. FBC Trenčín, ktorý v tohoročnej sezóne 
2012/2013 získali tituly majstra Slovenskej republiky,                 
str. 467 

- v dňoch 22. a 23. júna 2013 sa výber futbalistov AS Trenčín 
do deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Sparta Brno Cup 
2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, lebo konkurencií 
24 družstiev obsadil trenčiansky výber prvé miesto, str. 469 

- v dňoch 22. a 23. júna 2013 sa v rakúskom Eisenstadte  
uskutočnil kvalitne obsadený turnaj „Pannonia Cup“, ktoré 
sa zúčastnilo družstvo AS Trenčín do dvanásť rokov, ktoré 
si vybojovalo druhé miesto, str. 470 

- dňa 25. júna 2013 organizovala Trenčianska nadácia „Deň 
Mladých filantropov“, str. 474 

- dňa 27. júna 2013 priniesol hokejista Dominik Graňák ví-
ťazný pohár víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy do Tren-
čína, str. 475 

- dňa 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník tradičného cha-
ritatívneho podujatia Hviezdy deťom, ktorý zorganizoval 
Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s neziskovou orga-
nizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agentúrou „Stars and 
Friends“, str. 476 

- dňa 15. júna 2013 Emma Kubišová z Karate klubu Európa 
sa zúčastnila 1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito Ryu ka-
rate federácie detí, kadetov, juniorov a seniorov v Nových 
Zámkoch a umiestnila sa na výbornom druhom mieste,                 
str. 478 

- v dňoch 14. – 17. júna 2013 vyvrcholil Národný šampionát 
vo florbale v kategórii juniorov v Mestskej športovej hale 
Trenčín. Titul Majstra Slovenska vo florbale v kategórii ju-
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niorov obhájili členovia juniorského družstva 1. FBC Tren-
čín, keď vo finálovom stretnutí porazili favorita turnaja 
ATU Košice 3:2, str. 478 

- v dňoch 25. - 26. mája 2013 sa konal v Banskej Bystrici naj-
väčší hokejbalový turnaj v Európe 4. ročník „Országh Cup 
2013“ za účasti 32 družstiev z celého Slovenska, na ktorom 
druhé miesto získal Výber hráčov Trenčianskej hokejbalovej 
ligy pod názvom „Slovenský Orol Trenčín“, str. 479 

- v dňoch 22. – 23. júna 2013 na súťaži „Austria Junior 
Open 2013“ v karate v rakúskom Salzburgu priniesla Tren-
čiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, ktoré 
štartovali vo farbách Národného družstva Slovenska, zlaté 
medaily. Trio Veronika Kadlečíková, Klaudia Mičková 
a Simonka Prpičová v súťaži družstiev Kata U-18, str. 480 

- dňa 13. júla 2013 vstúpili futbalisti AS Trenčín s novým tré-
nerom Ľubošom Nosickým do prvého jesenného kola na 
svojom futbalovom štadióne s nevídaným apetítom, keď 
svojho súpera FC Nitra nešetrili a nasúkali mu štyri góly, 
str. 483 

- od pamätného dňa 14. júla 1960 prešlo 53 rokov, keď na za-
sadnutí výkonných výborov TTS Trenčín a TJ Odevy Tren-
čín, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddielov pod spoloč-
nou hlavičkou TJ Jednota Trenčín, str. 485 

- dňa 25. júla 2013 dosiahli futbalisti AS Trenčín veľký me-
dzinárodný úspech, keď zvíťazili v pomere 2:1 v odvetnom 
stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA v Dubnici nad 
Váhom nad švédskym IFK Göteborg. V treťom predkole sa 
AS Trenčín tak dobre nedarilo s rumunským tímom Astra 
Giurgiu, s ktorým prehrali doma 3:1 a na súperovom ihrisku 
remizovali 2:2, str. 487 
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- dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 
„Stanleyho pohár“, určeného víťaza pre Kanadskej hoke-
jovej ligy v blízkosti domova svojich rodičov v mestskej 
časti Trenčín – Zlatovce, str. 493 

- v dňoch 15. až 17. augusta 2013 sa uskutočnil na Zimnom 
štadióne Pavla Demitru v Trenčíne hokejový turnaj „Rona 
Cup 2013“ za účasti šiestich družstiev. Víťazom sa stalo 
družstvo HC Košice, str. 497 

- dňa 13. septembra 2013 prišla potešujúca správa, že štvorica 
majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, Ján Lašák, 
Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, definitívne po-
tvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Trenčíne a pomôže 
Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštartovať do nového 
ročníka, str. 498 

- dňa 8. septembra 2013 sa uskutočnili v Posádkovom klube 
Trenčín nominačné preteky vo fitness, bodyfitness a bikiny 
žien, ktoré boli klasifikáciou na majstrovstvá sveta do Kyje-
va. Na majstrovstvá sveta sa víťazstvom nominovala nie-
koľkonásobná majsterka Slovenska, majsterka Európy 
a majsterka sveta Adela Ondrovičová, str. 502 

- v dňoch 14. a 15. septembra 2013 na Majstrovstvách sveta 
v body fitness v kategórii do 168 cm uskutočnené v ukra-
jinskom Kyjeve získala titul majsterky sveta Adela Ondre-
jovičová z Fitness-centra P+D Jarábek Trenčín v konku-
rencii pretekárok z päťdesiatich štátov, str. 502 

- dňa 5. októbra 2013 sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník 
behu „Inovecký výbeh“, str. 503 

- od 9. do 13. októbra 2013 sa v Mestskej športovej hale na 
Sihoti uskutočnil 21. ročník druhej najprestížnejšej klubovej 
súťaže v Európe „Euro Floorball Cup 2013“, str. 504  
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- začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili v Budapešti 
majstrovstvá Európy vo fitness detí, na ktorých zabodovali 
členky z oddielu Fitness Gabrhel Trenčín, keď priniesli Ka-
tarína Blašková striebornú a Kristína Juricová bronzovú 
medailu, str. 506 

- od 6. novembra 2013 bol odvolaný Róbert Kaláber z funk-
cie trénera hokejistov Dukly Trenčín a dočasne poverilo ve-
dením mužstva doterajšieho asistenta Romana Chatrnú-
cha, str. 506 

- od 14. do 18. novembra 2013 prebiehal 8. ročník festivalu 
„HoryZonty“, ktorý bol zameraný na propagáciu dobro-
družného filmu, všestrannú podporu zdravého životného štý-
lu a podporu alternatívneho využitia voľného času,             
str. 507 

- na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokorču-
liarky zúčastnili v Trnave 6. ročníka „Tirnavia Edea Ice 
Cup“. V kategórii nádejí vo veku do 8 rokov zvíťazila Eri-
ka Balážová, str. 510 

- v mesiaci november 2013 Lenka Koláriková z Trenčína – 
Zlatoviec zvíťazila v celosezónnom seriáli pretekov 
v parkúrovom skákaní v kategórii detí, str. 510   

- dňa 23. novembra 2013 sa vo Svinnej uskutočnil 5. ročník 
kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj „O pohár 
predsedu Západoslovenského futbalového zväzu“ v Považ-
skej Bystrici, z ktorého postúpil výber Trenčína, str. 510 

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v telocvični Zá-
kladnej školy Kubranská ulica 29. ročník tradičného „Kub-
ranského turnaja seniorov“, str. 513 

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 
ročník „Mikulášského futbalového turnaja“ žiakov za 
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účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali žiaci Zá-
kladnej školy Trenčín Hodžova, str. 516 

6. Náboženský a cirkevný život 
- počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecézny 

biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že menoval 
55 ročného Mons. Petra Brodeka za generálneho vikára 
Nitrianskej diecézy, str. 518 

- dňa  28. februára 2013 odstúpil zo svojho úradu vo Vatikáne 
pápež Benedikt 16. a odletel do letného pápežského sídla 
v Castel Gandolfo a prestal fungovať ako pápež rímsko-
katolíckej cirkvi a stal sa emeritným pápežom, str. 518  

- dňa 13. marca 2013 bolo hlasovanie kardinálov v konkláve 
priaznivé, keď nad Sixtínskou kaplnkou sa objavil biely 
dym. Potom na balkón vystúpil francúzsky kardinál Jean-
Louis Tauran a predniesol tradičnú latinskú formulu: „An-
nuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam“ (Ozna-
mujem vám veľkú radosť: Máme pápeža). Novým pápežom 
sa stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentíny. Prijal 
meno František. str. 521 

- dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok „Krížová 
cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali veriaci so svojimi 
kňazmi od kostola Notre Dame na nádvorie Trenčianskeho 
hradu, str. 523   

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnil v Kongresovej sále Tren-
čianskeho samosprávneho kraja seminár k 1.150 výročiu 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Na seminári bo-
la uvedená do života príležitostná medaila sv. Cyrila, Meto-
da a Gorazda z dielne trenčianskej pobočky Slovenskej nu-
mizmatickej spoločnosti. Autorom výtvarného návrhu bol 
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plk. v.v. Ing. Ján Dibala a autorom umeleckého spracova-
nia je Štefan Novotný z Kremnice, str. 523 

- v dňoch 16. - 17. mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa uskutočnilo pra-
videlné informačné stretnutie a rokovanie vysokoškolských 
kaplánov Slovenska, správcov univerzitných pastoračných 
centier, str. 525 

- dňa 5. júna 2013 zavítali relikvie sv. Cyrila do Trenčianske-
ho dekanátu, ktoré veriaci a široká verejnosť privítali pred 
súsoším sv. Trojice na Mierovom námestí. Tento akt sa 
uskutočnil pri príležitosti „Roku viery“ vyhláseného Svä-
tým Otcom Benediktom 16. apoštolským listom „Porta fi-
dei“ z 11. októbra 2011 a spomienky na 1150. výročie prí-
chodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na Veľ-
kú Moravu, kedy relikvie sv. Cyrila putovali tri roky po slo-
venských obciach a mestách, str. 526 

- dňa 17. júna 2013 prijal umelcov medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia „Ora Et Ars“ primátor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mesta Tren-
čín, str. 527 

- v dňoch 4. a 5. júla 2013 sa uskutočnil 13. ročník cyklistic-
kej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom mladých“, 
ktorá mala svoj cieľ v Nitre, kde sa uskutočnili oslavy 1150. 
výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Slovensko,                
str. 530 

- dňa 6. júla 2013 sa uskutočnil farský odpust a požehnanie 
pozemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám sv. 
Cyrila a sv. Metoda v Trenčíne za účasti bratislavského 
eparchu Mons. Petra Rusnáka biskupa Dimitrios Salachas 
z Grécka, str. 531 
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- dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách sa usku-
točnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný „Marián-
sky koncert“ na podporu rekonštrukčných prác na Skalke 
pri Trenčíne, str. 535 

- dňa 11. októbra 2013 sa uskutočnilo v synagóge spomienko-
vé stretnutie pri príležitosti 100. výročia otvorenia synagógy 
v Trenčíne, str. 537  

- dňa 2. novembra 2013 sa uskutočnila v kaplnke na trenčian-
skom mestskom cintoríne spomienková svätá omša za zo-
mrelých občanov celebrovanou farárom kostola Svätej rodi-
ny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaníkom, str. 538 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
- prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáková, 

ktorá sa narodila 1. januára 2013 až po obede o 15,47 h, kto-
rá po narodení vážila 3,960 g a merala 51 cm, str. 29, 495 

- nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľuďom 
v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou, str. 541 

- dňa 5. februára 2013 predstavil Health Policy Institute a por-
tál rodinka.sk. zoznam najlepších pôrodníc, v ktorom prvé 
miesto obsadila Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakult-
nej nemocnice v Trenčíne, str. 542 

- v roku 2013 Sociálne služby mesta Trenčín vyšli v ústrety 
rodinám, ktoré  umožňujú poskytovať opatrovateľskú čin-
nosť vo svojom  zariadení na Piaristickej ulici na troch od-
deleniach s nepretržitou prevádzkou, pre denný a týždenný 
pobyt a pre celoročný pobyt s opatrovateľskou službou, str. 
545  

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôžko-
vej časti pre dlhodobo chorých, str. 549 
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- dňa 23. mája 2013 uskutočnil už 22. ročník zaujímavého 
a obľúbeného podujatia – „Farbičky – čarbičky“ v Centre 
sociálnych služieb DEMY v Trenčíne, str. 551 

- dňa 23. júna 2013 v Trenčíne nezisková organizácia Star-
DOS na Štúrovom námestí pripravila kultúrno-spoločenské 
podujatie pod názvom „Zapáľme svätojánsky oheň pomo-
ci starším“, ktorou oživila tradíciu svätojánskych ohňov, 
str. 552  

- od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli veľké 
horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na rekord-
ných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že najmä starší 
ľudia ťažko dýchali a mali problémy so srdcom a museli vy-
hľadať lekársku pomoc, str. 553 

- dňa 1. júla 2013 z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky bolo otvorené vo Fakultnej nemocnici 
Trenčín nové Centrum pre pacientov so sclerosis multiplex, 
str. 554 

- dňa 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde záchrany“ vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. Bolo ním 
dievčatko Veronika (meno mu ho dali sestričky) s mierami 
3130 gramov a 49 centimetrov a je prvým dieťaťom, ktoré 
bolo odložené do trenčianskeho hniezda od jeho vzniku v 
roku 2010, str. 555 

- Mesto Trenčín spravovalo v roku 2013 dve zariadenia opat-
rovateľskej služby. V prvom na Piaristickej ulici bolo 
umiestnených spolu 137 klientov a v zariadení pre seniorov 
na Lavičkovej ulici 74 klientov, str. 559 

- dňom 31. augusta 2013 skončila činnosť pôrodnica v Ilave. 
Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom tak dostali šancu poro-
diť svoje deti vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, alebo v 
pôrodnici v Považskej Bystrici, str. 561 
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- v dňoch 16. do 27. septembra 2013  Ministerstvo zdravotníc-
tva Slovenskej republiky nepredĺžilo licenciu leteckým zá-
chranárom v Trenčíne a dostali „neplánovaný oddych“. Táto 
skutočnosť sa dostala kritiku i na pôde parlamentu, str. 563 

- dňa 16. septembra 2013 pripravila Fakultná nemocnica 
v Trenčíne pre pacientky seminár o karcinóme prsníka,             
str. 565 

- dňa 18. septembra 2013 sa vo Fakultnej nemocnici v Tren-
číne sa narodili trojčatá tri dievčatká Amélia, Anabela 
a Adriana, ktoré porodila mamička z Prievidze, str. 565 

- dňa 15. októbra 2013 sa uskutočnila akcia „Deň bielej pali-
ce“ zameranej na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči ne-
vidiacim chodcom používajúcim bielu palicu, str. 568 

- v mesiaci november 2013 Dom sociálnych služieb na Lavič-
kovej ulici v Trenčíne prešiel rekonštrukciou prvého pos-
chodia, ktorou sa vylepší starostlivosť o imobilných dô-
chodcov, str. 568  

- v predvianočnom čase Mikulášskou kvapkou rodičia, peda-
gógovia Základnej školy v Opatovej, občania a miestny pán 
farár, t.j. viac ako štyridsať  ľudí darovalo svoju krv,                 
str. 570 

- dňa 23. decembra 2013 Peter Kucharčík zo spoločnosti 
„Wtorpol“ potešil malú Sabrinku Nagyovú vianočným da-
rom trojkolesným bicyklom, aby jej tak uľahčil obmedzený 
handikep pohyblivosti, str. 570 

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 
- od mesiaca február 2013 bol verejne vystavený vo vestibule 

na Farskej ulici č. 10 nový Územný plán Mesta Trenčín 
schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 12. decembra 
2012, str. 573 
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- dňa 29. januára 2013 sa začali prípravné práce na moderni-
zácii železničnej trate v etape od Zlatoviec do Trenčianskej 
Teplej prvou stavbou „nadjazd železničnej trate v Trenčíne 
Opatovej“, str. 574 

- dňa 14. februára 2013 boli zverejnené výsledky verejného 
prieskumu „Čo namiesto jamy“, str. 576 

- od 25. februára do 7. apríla 2013 sa začali prekládky inži-
nierskych sietí na ulici Pred poľom v súvislosti s modernizá-
ciou železničnej trate, str. 578 

- v mesiaci marec 2013 sa vykonávali rozkopávky na plate-
nom parkovisku na Mládežníckej ulici bez výrazného obme-
dzenia jeho prevádzky, str. 580 

- dňa 21. februára 2013 po pripomienkach prokurátora schvá-
lili poslanci zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení 
o podmienkach držania psov v Trenčíne, str. 581 

- od  9. marca 2013 sa začalo v centre mesta Trenčín so zame-
taním zimného  posypového materiálu, str. 582 

- dňa 20. marca 2013 uskutočnilo v Kultúrnom dome v Opa-
tovej stretnutie občanov so zástupcami investora a realizá-
tora modernizácie železničnej trate, str. 585 

- dňa 19. marca 2013 po spustení výroby teplých obaľovacích 
zmesí v Dubnici nad Váhom sa začala v Trenčíne oprava 
väčšom rozsahu poškodených miestnych komunikácií po to-
horočnej zime, str. 583 

- dňa 8. apríla 2013 priniesli skoro všetky slovenské média, že 
modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zlatoviec 
po Trenčiansku Teplú komplikuje, lebo Úrad pre verejné ob-
starávanie nariadil Železniciam Slovenskej republiky znovu 
vyhodnotiť ponuky v už uzavretom tendry, str. 586 

- dňa 15. apríla 2013 Železnice Slovenskej republiky podali 
na Úrad pre verejné obstarávanie žalobu za zrušenie pôvod-
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ného rozhodnutia o modernizácii železnice na úseku Zlato-
vce – Trenčianska Teplá, str. 586 

- v mesiacoch apríl a máj 2013 začalo Mesto Trenčín skúmať 
názory Trenčanov na súčasnú a budúcu tvár centrálnej mest-
skej zóny formou rozhovorov s občanmi,  str. 588 

- dňa 16. apríla 2013 sa začali na križovatke Štefánikovej  
a Kukučínovej ulice práce na budovaní svetelnej signalizá-
cie, str. 589 

- dňa 18. apríla 2013 desiatka odborníkov diskutovala na tému 
„Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a 
mestského prostredia“, str. 592 

- v dňoch 29. a 30. mája 2013 sa uskutočnilo podujatie 
k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia, ktoré sa budú 
týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy, str. 594 

- dňa 14. mája 2013 odborná porota rozhodla o výsledkoch 3. 
ročníka súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“, 
zameraného na minimalizáciu odpadu, str. 596 

- dňa 30. mája 2013 si víťazi kategórií 3. ročníka súťaže 
„Mladí reportéri pre životné prostredie“ prevzali diplomy 
a hodnotné vecné ceny v Bratislave rúk predsedu Výboru 
Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie prof. RNDr. Mikuláša Hubu, str. 597 

- v mesiaci marec 2013 sa začalo nového s výstavbou želez-
ničného mostu v Trenčíne, str. 598 

- dňa 13. júna 2013 bola odovzdaná do užívania po skúšobnej 
prevádzke svetelná signalizácia na križovatke ulíc Štefáni-
kovej s Kukučínovou, str. 599 

- dňa 12. júna 2013 sa uskutočnilo v kaviarni „Coffe sheep“ v 
Trenčíne stretnutie s architektom Matúšom Vallom, jedným 
z autorov úspešného projektu „Mestské zásahy“, str. 601 
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- v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe bol predstavený na naj-
väčšom festivale venovanom rozvoju miest v strednej Euró-
pe „reSite 2013“ Projekt „Trenčín si TY“, str. 602 

- dňa 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 
v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica, str. 603 

- dňa 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrovňové 
priecestie so železničnou traťou v Opatovej, str. 604 

- dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne zmluvy na realizáciu dobudovania 
infraštruktúry k novej letnej plavárni rekonštrukciu mosta na 
Ostrov, str. 606 

- od 15. júla 2013 až do konca 31. augusta 2013 sa uskutočnili 
plánované prekládky inžinierskych sietí na uliciach Isteb-
nícka, Žabinská, Michala Kišša a Radlinského a bol uzavre-
tý takzv. „čierny mostek“,  str. 606 

- dňa 26. júna 2013 podpísal primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček zmluvu na realizáciu dobudovania 
infraštruktúry k novej letnej plavárni rekonštrukciu mosta na 
Ostrov so železnicami Slovenskej republiky, str. 606 

- v mesiaci júl 2013 Spoločnosť Coop Jednota Trenčín vyko-
nala úpravu pasáže „ Zlatá Fatima“, str. 607 

- dňom 16. júla 2013 sa stala Ulica Halalovka smerom od kri-
žovatky s Východnou ulicou jednosmernou, str. 558 

- v letných mesiacoch 2013 sa na mieste po bývalej jame pre 
Posádkovým klubom vznikla z časti trávnatá a z časti lúčna 
plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín, str. 609 

- od piatku 26. júla do 14. augusta 2013 bola križovatka pred 
hotelom Elizabeth v súvislosti s rekonštrukčnými prácami 
železnice bola úplne prevádzkovo odstavená od užívania pre 
všetkých užívateľov dopravy, teda dvojstopových a jedno-
stopových motorových a nemotorových vozidiel, chodcov 
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a cyklistov. Vykonávala nutná rekonštrukcia kanalizácie, pri 
ktorej bola celá križovatka takmer rozkopaná, str. 612 

- dňa 12. augusta 2013 sa začala oprava mestskej komuniká-
cie pri zástavke mestskej hromadnej dopravy na Legionár-
skej ul., oproti poisťovne Alianz, str. 614 

- dňa 19. augusta 2013 dostali niektoré miestneho komuniká-
cie na sídlisku Juh v Trenčíne nový asfaltový koberec,                 
str. 617 

- dňa 19. augusta 2013 začalo Mesto Trenčín rekonštruovať 
miestnu komunikáciu pri zastávke mestskej hromadnej do-
pravy na Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej ško-
le, str. 618 

- dňom 6. mája 2013 sa začali práce na obnove plynovodu v 
Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, Olbrachtova ul., 
Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tatranská ulica, Ulica 
Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná ulica, ktoré boli ukon-
čené 31. októbra 2013, str. 621 

- Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na Br-
nianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javorovej, Bre-
zovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Višňovej, Váž-
skej, Jedľovej a Bavlnárskej ulici, str. 622 

- dňa 7. septembra 2013 sa Trenčín stal dejiskom prezentácie 
návrhov architektov a študentov v rámci akcie „Mestské zá-
sahy“. V projekte „Mestské zásahy Trenčín 2013“, ktorý 
organizoval Ing. Richard Ščepko, sa prezentovalo 37 návr-
hov na zmenu Trenčína.  Prvým bol návrh s názvom „Pro-
menáda na Sihoti“ od trenčianskeho Ing. arch. Juraja 
Uhroviča, str. 622  

- dňa 31. augusta 2013 sa skončila úspešná posledná 79 ročná 
kúpeľná sezóna na letnej plavárni pred jej asanáciou, keď 
musela ustúpiť pred modernizáciou železnice, str. 629 
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- od 3. septembra do 15. októbra 2013 prebiehali asanačné 
práce dožitej letnej plavárne. Nerezová vaňa bola odpredaná 
firme „Ski park“ z Bánoviec nad Bebravou, ktorá zvíťazila 
v elektronickej aukcii 12-tisíc eúr bez DPH., str. 629 

- v priebehu mesiaca septembra 2013 boli opravené dve naj-
viac poškodené schodiská na most z Ulice kniežaťa Pribinu 
Krajskou správou ciest v Trenčíne, str. 630 

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidácia Tržnice v Trenčíne 
pri nákupnom stredisku Družba, aby sa zabezpečilo jej pev-
né zastrešenie, str. 631 

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidovať Tržnica v Trenčíne 
pri nákupnom stredisku Družba premiestňovaním predaj-
ných stánkov z pôvodnej plochy tržnice na plochu parkovi-
ska medzi Obchodným domom Družba a pobočkou Národ-
nej banky Slovenska, str. 632 

- dňa 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na starej 
tržnici, str. 633 

- dňa 7. októbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín stavenisko 
realizátorovi rozšírenia mestského cintorína, aby sa tak moh-
la začať ďalšia z významných investičných akcií za 250 tisíc 
eúr, ktorá prinesie 896 hrobových miest,  str. 634  

- dňa 10. októbra 2013 na konferencii pod názvom „Samo-
správa a separovaný odpad“ uskutočnenej v Sielnici pri 
Banskej Bystrici udelila spoločnosť Envi-Pak Mestu Trenčín 
hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujúcich  miest a obcí na 
Slovensku 2013 spolu s finančnou odmenou 2.500 eúr,              
str. 635 

- v dňoch 17. až 25. októbra 2013 dostali ulice Na Kamenci, 
Janka Kráľa a Partizánska v Trenčíne nový asfaltový po-
vrch, str. 636 
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- od 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín realizovať ďalšiu 
investičnú akciu, ktorým bola úprava vstupu do areálu Fa-
kultnej nemocnice v Trenčíne z Legionárskej ulice, ktorá bo-
la jej odovzdaním do užívania v posledných dňoch mesiaca 
decembra 2013, str. 637 

- dňa 19. decembra 2013 spoločnosť SIRS predložila na stret-
nutí s verejnosťou svoje zámery prestavby autobusovej 
a železničnej stanice pod názvom „Terminál“, ktorý zahŕňa 
malý záber plochy mestského parku, čo je v súlade s územ-
ným plánom mesta Trenčín, str. 638 

- od 10. do 16. decembra 2013 bola monitorovaná skúšobne 
obojsmerne obnovená miestna komunikácia na Braneckého 
ulici pre osobnú dopravu, aby sa tak zistilo do akého rozsahu 
umožní zlepšenie priechodnosti ulíc v centre mesta Trenčín 
motorovými vozidlami a ovplyvní zaplnenosť miestnych 
komunikácií a zrýchlenia automobilovej dopravy, str. 641 

- dňa 10. decembra 2013 začalo Mesto Trenčín z dvora pri 
domu občana Dušana Balúcha na jeho náklady vyvážať na-
hromadený odpad, ktorým porušoval zásady občianskeho 
spolunažívania, keď v čase letných horúčav sa z pozemku 
šíril smrad, str. 641 

- v týždni od 16. do 20. decembra 2013 na časti hrádze 
v Trenčíne od železničného mosta smerom do Zamaroviec 
bolo osadené verejné osvetlenie, str. 643 
 

9)  Počasie na Slovensku v roku 2013 
-  mesiac január 2013, str. 644 
- mesiac február 2013, str. 650 
- mesiac marec 2013, str. 659 
- mesiac apríl 2013, str. 670 
- mesiac máj 2013, str. 681  
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-  mesiac jún 2013, str. 691 
- mesiac júl 2013, str. 700 
- mesiac august 2013, str. 711 
- mesiac september 2013, str. 724 
- mesiac október 2013, str. 729 
- mesiac november 2013, str. 733 
-  mesiac december 2013, str. 738 
 

10)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
-   „Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej budo-

ve už 94 rokov“, str. 742 
- „História krasokorčuľovania v Trenčíne“, str. 744 
- PhDr. Miroslav Řádek: „Politická mapa v mesta Trenčín 

(1923 – 2010), str. 748 
- Mgr. Martin Karlík: „Vladimír Chovan patril k osobnos-

tiam Trenčína, str. 769 
- Mágia a veštenie, str. 773 
- Mgr. Martin Pavlík: „Dokončenie železnice pomohlo 

Trenčínu k rozvoju priemyslu, str. 778 
- Mgr. Martin Karlík: „Trenčianske mosty veľakrát ničili 

rozsiahle povodne a ľad“ str. 781 
- Mgr. Martin Karlík: „Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 

známych vojenských posádok“, str. 786 
- Mgr. Jozef Čery: „Relikvie sv. Cyrila – Konštantína,               

str. 790 
- Mgr. Martin Karlík: „Mária Holoubková, významná foto-

grafka, žila v troch storočiach,  str. 791 
- Mgr. Jozef Čery: „Motív baránka v erbe mesta Trenčín, 

str. 795 
- Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje his-

torický dokument doby“, str. 796 
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- Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate,              
str. 800 

- Ing. Jaroslava Ványová: „Trenčín spravuje mestské lesy už 
20 rokov“,  str. 803 

- Mgr. Peter Martinák: „Jubilant Vojtech Masný – 75 ro-
kov“, str. 805 

- Mgr. Martina Babičová, Ing. Peter Papp: „Zbierka obrazov 
rodu Ilešháziovcov, str. 809 

- Mgr. Viera Bernáthová: „Písomné pamiatky Trenčína,           
str. 812 

- Mgr. Martin Karlík: „Filoména Trefná konkurovala naj-
známejším ateliérom v meste, str. 817 

- Mgr. Martin Karlík: „Symbol rosy a tŕnia preniká životom 
a dielom Vladimíra Roya“, str. 820 

- Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia M. R. 
Štefánika v Trenčína“, str. 824 

- Mgr. Martin Martinák: „Objavu pomohla vyššie moc“,  
str. 827 

- Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby ne-
zabránila koncu letnej plavárne“, str. 830 

- Mgr. Martin Karlík: „Archív vystavil vzácne listiny o vpá-
de Turkov“, str. 834 

- Mgr. Martin Karlík: „Od vysvätenia a otvorenia synagógy 
v Trenčíne uplynulo sto rokov“, str. 836 

- „Vláda presadzuje obnovu električkovej trate“, str. 840 
- „Odevná tradícia v OZETE prežila viac ako šesť dekád 

rokov“, str. 843 
- Tomáš Janura: „Kaštieľ v Trenčín – Záblatí“, str. 848 
- Mgr. Martin Karlík: „Oprava piaristického kostola oživuje 

jeho barokový pôvod“, str. 860 
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- „Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do Euró-
py“,  str. 864 

- PhDr. Milan Kráľ: „Postaviť výťah v Studni lásky. Pokrok 
či barbarstvo“, str. 870 

- Trenčianski richtári, str. 873 
- Jozef Korený: „Nikto nebude zabudnutý!“, str. 875 
 

11)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 
Trenčín v roku 2013  
A) Jubilujúce osobnosti, str. 878 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo úmr-

tia, str. 915 
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum prvej 

písomnej pamiatky v roku 2013, str. 916 
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín, str. 918 
E) Zoznam použitej literatúry, str. 925 
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Pomôcky použité pri spracovaní    
Kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín                           

za rok 2013 
 
 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne; 

¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské 
listy; 

¾ Aktuality stiahnuté z internetu 
¾ Vlastné poznámky z účasti na podujatiach. 
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Záverečné ustanovenie 
 

Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok 2013 
bol po vypracovaní kronikárom Mgr. Jozefom Čerym 
predložený: 
- na rokovanie Komisii kultúry a cestovného ruchu 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. februára 
2014 Návrh záznamu Kroniky Mesta Trenčín za rok 
2013, tento berie bez pripomienok na vedomie a odpo-
rúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a 
schválenie.   

- Rade Mesta Trenčín dňa 11. marca 2014, prerokovala 
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok 2013, 
ktorá ho svojím uznesením č. 520 vzala na vedomie. 

 
 
 
 
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Pagáč ,            Mgr. Richard Rybníček, 
prednosta Mestského úradu    primátor Mesta Trenčín 
Trenčín            
       
 

 
 
 

 
 
 

     
Mgr. Jozef Čery, 
kronikár Mesta Trenčín  
 



 
 

985 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
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Príloha č. 1 
 
 
 
 

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Trenčín                         
k 31. decembru 2013 

 
Počet obyvateľov  od   0 do   3 rokov 1 550 
Počet obyvateľov  od   3 do   6 rokov 1 576 
Počet obyvateľov  od   6 do 15 rokov   3 930 
Počet obyvateľov  od 15 do 18 rokov  367                      
1   
Počet obyvateľov  od 18 do 60 rokov           33 734 
Počet obyvateľov  nad 60 rokov                   13 292   
S p o l u            55 533 
 

Štatistika obyvateľstva k 31. decembru 2013 
 

Počet zomrelých občanov :                 987 
Počet odsťahovaných občanov:          730 
Počet prisťahovaných občanov:          617 
Celkom narodených občanov:        2 054 
                  z toho :  chlapcov           1 061 
 dievčat                 993 
Celkom sobášov:  265 
 z toho: cirkevných:  126 
            civilných:  139 
Celkom rozvodov:  124 
 
Poznámka: Údaj „narodených detí“ zahrňuje všetky deti naro-

dené vo Fakultnej  nemocnici v Trenčíne, ktorým 
vystavila matrika Mestského úradu rodný list. 
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Príloha č. 2 
 

Pomocná evidencia kroniky Mesta Trenčín za rok 
2013 

 
Pomocná evidencia – 1. diel 
1/1/2013 článok „Nový rok v Trenčíne privítalo na dis-

kotéke 2000 ľudí“ 
2/1/2013 článok „V nemocnici ošetrili 30 pacientov, väč-

šinou opitých a agresívnych“ 
3/1/2013 článok „Prvým novorodencom bol Samko“ 
4/1/2013 článok „Prvou občiankou je Alžbetka“ 
5/1/2013 článok „Vodárne a kanalizácie zvýšili poplatky 

vodné a stočné“ 
6/1/2013 článok „Poslanci schválili nový územný plán 

mesta“ 
7/1/2013 Farské listy č. 1/2013 
8/1/2013 článok „Zápis prváčikov“ 
9/1/2013 Trenčianski basketbalisti na Vianočnom turnaji 

druhí“ 
10/1/2013 pozvánka na „Astronomický – vedecký deň“ 
11/1/2013 Info Trenčín č. 1/2013 
12/1/2013 článok „Výstava „Krehké stretnutie - Křehká 

setkání“ 
13/1/2013 článok „Menovanie Mons. Petra Brodeka za 

generálneho vikára“ 
14/1/2013 článok „Štátny tajomník ministerstva školstva 

na Tren-              čianskej univerzite“ 
15/1/2013 pozvánka na  seminár „Matica slovenská 

v národe“ a výstavu „Národ v Matici“ 
16/1/2013 článok „Druhý most končia neskôr“ 
16/2/2013 článok „Z väzníc v kraji prepustili 71 väzňov“ 
17/1/2013 článok „Zimný štadión s vynovenou technikou“ 
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17/2/2013 článok „Poslanci župy zrušili dve stredné ško-
ly“ 

18/1/2013 článok „Po zmenách bude univerzita štíhejšia“ 
18/2/2013 článok „Mestská polícia má malé kompetancie“ 
18/3/2013 článok „Tenisový turnaj pre Jablonickú zo Se-

nice“ 
19/1/2013 článok „S obnovou autobusovej stanice by mali 

začať na jar“ 
19/2/2013 článok „Župa plánuje opraviť štyri pamiatky“ 
19/3/2013 článok „Nemocnica stavať lekárne nezačala“ 
20/1/2013 článok „Trenčín čakajú tento rok rozsiahle op-

ravy“ 
21/1/2013 článok „Minulý rok bol v znamení veľkých 

zmien“ 
22/1/2013 pozvánka na prezentáciu študentských prác 

„Trenčín-mesto na rieke“ 
23/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Júliusa Činčára 

„Človečina“ vo Vážke 
24/1/2013 pozvánka na podujatia organizované Galériou 

Vážka 
25/1/2013 článok „Firma AU Optronics v Trenčíne obme-

dzil výrobu“ 
26/1/2013 článok „Sneženie obmedzilo rýchlosť na komu-

nikáciach“ 
27/1/2013 článok „Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra sídli 

v rovnakej budove už 94 rokov“ 
28/1/2013 článok „Univerzita otvorí ďalšie študijné prog-

ramy“ 
29/1/2013 článok „Nová informačná kocka na zimnom 

štadióne“ 
30/1/2013 článok „Nového rektora univerzity budú voliť 

v marci“ 
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31/1/2013 článok „Prístrešok na autobusovej stanici nevy-
držal nápor snehu“ 

32/1/2013 článok „Nehody si vlani vyžiadali 32 obetí“ 
32/2/2013 článok „Najbližšie dva roky Aupark nebude“ 
33/1/2013 článok „Sneh potrápil cez týždeň vodičov“ 
34/1/2013 článok „Beckovský rodák Dušan Čikel si od 

Zátopka trofej nezobral“ 
35/1/2013 článok „Seminár a svetová predpremiéra výsta-

vy Matica v národe – národ v Matici 
36/1/2013 článok „Nový územný plán zverejnený na we-

bovej stránke“  
37/1/2013 pozvánka na koncert Lenky Novotnej a Juraja 

Holodu 
38/1/2013 pozvánka na besedu s cestovateľom Petrom 

Ondrejovičom 
39/1/2013 článok „Množstvový zber skúsilo 35 bytoviek 

a 471 domov“ 
39/2/2013 článok „Poslanci chcú, aby ich bolo menej“ 
40/1/2013 článok „Famózny Páleník, s Maníkovou opäť 

víťazili“ 
40/2/2013 článok „Bezdomovci nájdu prístrešie až do 

marca“ 
41/1/2013 článok „Jakub a Sofia si stále držia prvenstvo“ 
41/2/2013 článok „Výstava mapuje históriu Matice“ 
41/3/2013 článok „Július Činčár ponúka svoj pohľad na 

človeka“ 
42/1/2013 článok „Zomrel bývalý predseda KŠC Trenčín                     

E. Prelovský“ 
42/2/2013 článok „Chorých na chrípku v kraji pribúda“ 
43/1/2013 článok „Dukla čelí viacerým exekúciám“ 
44/1/2013 Laugaricio  News – január 2013 
45/1/2013 článok „Výstavba cestného nadjazdu Opatová“ 
46/1/2013 článok „TSK na výstave ITF“ 
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47/1/2013 pozvánka na stretnutie s Pavlom Svořákom 
48/1/2013 článok „V Dukle znížili dlhy o 250 eúr“ 
49/1/2013 článok „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partner-

ství“  
50/1/2013 článok „Astronomicko – vedecký deň“ 
51/1/2013 Info 1. februára 2013 
52/1/2013 pozvánka na stretnutie s Barborou Kardošovou 

a predstavenie jej najnovšej knižky „Médium 
Love“ 

53/1/2013 pozvánka koncert 3 D Band v kaviarni Vážka 
54/1/2013 pozvánka na seminár Akadémie tretieho veku 

a vyhodnotenie činnosti Akadémie za rok 2012 
55/1/2013 článok „Adrian Guľa trénerom roka 2012“ 
56/1/2013 článok „Najlepšiu pôrodnicu majú v Trenčíne“ 
57/1/2013 článok „Kuchársky päťboj – Danubius Gastro 

2013“ 
58/1/2012 článok „Železnice začali so stavebnými práca-

mi na trati v Trenčíne“ 
59/1/2013 pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne dňa 8. februára 2013 
+ prílohy prerokovaných správ 

60/1/2013 Farské listy č.1/2013 
61/1/2013 článok „Z mimoriadneho zastupiteľstva“ 
62/1/2013 pozvánka na okresné a krajské kolo umelecké-

ho prednesu prózy a poézie 46. ročníka „Van-
sovej Lomnička“ 

63/1/2013 pozvánka na výstavu „Tajomstvá kuchyne“ 
64/1/2013 článok „Kraj pohody na Holiday World 2013“ 
65/1/2013 pozvánka na družobnú výstavu „Stretnutie – 

Setkání“ 
66/1/2013 článok „Trenčín bude mať 445 prvákov“ 
67/1/2013 článok „Keď starí ľudia potrebujú opateru“ 
68/1/2013 článok „Najlepšia pôrodnica je v Trenčíne“ 
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68/2/2013 článok „Trenčín bude mať 445 prvákov“ 
69/1/2013 článok „V Memoriáli K. Borhyho zvíťazili fut-

balisti zo Záblatia“ 
70/1/2013 článok „Podľa Rybníčka ministerstvo zabíja 

šport v regiónoch“ 
71/1/2013 článok „Vladimír Chovan patril k osobnostiam 

Trenčína“ 
72/1/2013 Prehľad podujatí Trenčianskeho osvetového 

strediska na mesiac marec 2013 
73/1/2013 Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne na 23.02.2013 s prílohami 
(správy) 

74/1/2013 pozvánka na výstavu „Batman“ autora R. Stok-
lasu 

75/1/2013 pozvánka na prednášku doc. RNDr. Petra 
Chrastinu, PhD. „Karina v bitke – Bitka 
v krajine“ 

76/1/2013 článok „Výsledky verejného prieskumu obča-
nov k projektu „Trenčín si Ty“ 

77/1/2013 článok „Založenie Občianskeho združenia pria-
teľov zvierat a prírody“ 

78/1/2013 článok „Nová kniha Barbory Kardošovej doká-
že šokovať“ 

79/1/2013 článok „Modernizácia trate avizuje prvé rozko-
pávka a obmedzenia“ 

80/1/2013 článok „Vzťah občanov k mestu na výbornú“ 
81/1/2013 pozvánka 22. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 

25.02.2013 
82/1/2013 pozvánka na besedu s cestovateľom Romanom 

Vehovským 
83/1/2013 pozvánka na krajské semifinále celoslovenskej 

jazykovej súťaže dňa 07.03.2013 
84/1/2013 článok „Fotky Trenčana, ktoré upútali svet“ 
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85/1/2013 článok „22. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja“ 

86/1/2013 článok „Nemocnica ráta tento rok s nevyh-
nutnými rekonštrukciami“ 

87/1/2013 článok „Staršie žiačky HK Štart Trenčín víťaz-
ky Enjoy handball cup“ 

88/1/2013 článok „Založili združenie na pomoc zviera-
tám“ 

88/2/2013 článok „Jediným kandidátom na rektora je Jo-
zef Habánik“ 

89/1/2013 článok „Jarné prázdniny plné zábavy v Tren-
číne“ 

90/1/2013 článok „Novým kapitánom AS Trenčín Miloš 
Volešák“ 

90/2/2013 článok „EHC pre staršie žiačky HK Štart Tren-
čín“ 

90/3/2013 článok „Trenčania na mieste jamy budovy ne-
chcú“ 

91/1/2013 článok „Policajti minulý rok vybrali najviac 
pokút za dopravné prostriedky“  

91/2/2013 článok „Predali pozemky v priemyselnom par-
ku“ 

92/1/2013 článok „Na výstave sa dozviete, ako varili naši 
predkovia“ 

93/1/2013 článok „Mestskí poslanci zvýšili primátorovi 
Trenčína plat“ 

94/1/2013 článok „Barbora Kardošová -  Neznášam auto-
rov, ktorí sa berú  smrteľne vážne“ 

95/1/2013 článok „Medzinárodná súťaž v čapovaní a po-
dávaní piva“ 

96/1/2013 článok „Nová kniha Barbory Kardošovej vie 
šokovať“ 
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97/1/2013 článok „Letecké opravovne začali s revíziou 
troch vrtuľníkov americkej  armády Mi – 17“ 

98/1/2013 článok „ 
99/1/2013 článok „Objavte krásu kameňa na výstave Ka-

menár“ 
100/1/2013 článok „Svetový deň sprievodcov“ 
101/1/2013 článok „Kardináli pred Benediktom kľačali.“ 
102/1/2013 Info Trenčín č. 3 zo dňa 1. marca 2013 
103/1/2013 článok „Mladí filantropi“ 
104/1/2013 článok „Zimná údržba stála doteraz takmer 390 

tisíc eúr“ 
105/1/2013 Farské listy č. 3/2013 
106/1/2013 článok „Mesto musí určiť miesta, kde psy ne-

môžu“ 
107/1/2013 článok „Vládny projekt na rekonštrukciu futba-

lových štadiónov“ 
108/1/2013 článok „Opravy štadiónov AS Trenčín víta“ 
108/2/2013 článok „Zimná údržba dala zabrať rozpočtu“ 
109/1/2013 článok „Železné ruže putujú do Nórska aj 

z našej krajiny“ 
110/1/2013 článok „Známy Trenčan vystavuje aj ocenené 

snímky“ 
111/1/2013 článok „Mesto musí označiť miesta, kam psy 

nemôžu“ 
112/1/2013 článok „Kraj pomáha firma hľadať odbyt“ 
112/1/2013 článok „Topiaci sneh odhaľuje nepríjemné pre-

kvapenia“ 
113/1/2013 pozvánka na krst Pavla Seriša „Absurdity 

a naivity“ 
114/1/2013 pozvánka posedenie s „Fascintion Acoustic 

Trio“ 
115/1/2013 pozvánka na prednášku MUDr. V. Dobiašovej 

„Zaostrené na mozog“ 
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116/1/2013 pozvánka na „Deň ľudovej rozprávky“ v kniž-
nici 

117/1/2013 pozvánka na hudobno-poetické pásmo „Podoba 
lásky“ 

118/1/2013 článok „Zima sa vyzúrila“ 
119/12013 článok „Centrum mesta istili aktivační a odsú-

dení“ 
120/1/2013 článok „ZUŠ je pod jednou strechou“ 
121/1/2013 článok „Na trenčianskom hrade údajne mučili 

bosorky“ 
122/1/2013 článok „Diskusia v Opatovej o železnici“ 
123/1/213 článok „Doc. Habánik novým rektorom TnU 

AD“ 
124/1/2013 článok „Výstava Juraja Tomana“ 
125/1/2013 článok „Havarijný stavy MŠ v Opatovej odstrá-

nený“ 
126/1/2013 článok „Vyhodnotenie 7. ročníka celosloven-

skej súťaže Slovenská kronika 2012“ 
127/1/2017 Výpis uznesenia Komisie kultúry a cestovného 

ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 
dňa 21.03.2013 

128/1/2013 pozvánka na víkendy v galérii Vážka v mesiaci 
apríl 2013 

129/1/2013 pozvánka na stretnutie s poslancom NR SR Mi-
kulášom Hubom 

130/1/2013 pozvánka na stretnutie so Zuzanou Marekovou, 
študentkou výtvarníctva v Anglicku 

131/1/2013 článok „Ocenenia učiteľov na TSK“ 
132/1/2013 článok „Trenčianski numizmatici sa činia“ 
133/1/2013 pozvánka na 6. stretnutie spisovateľov a literá-

tov 
134/1/2013 článok „Modernizácia železničnej trate má 

v regióne svoje úskalia“ 
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135/1/2013 článok „Dokončenie železnice pomohlo Tren-
čínu v rozvoji priemyslu“ 

136/1/2013 článok „Výtvarník Juraj Toman vystavuje svoje 
Miesta“ 

137/1/2013 článok „Cyklotrasu v Trenčíne chcú budovať 
tento rok“ 

138/1/2013 článok „Maliarka, pedagógovia a žiaci vystavu-
jú v galérii“ 

139/1/2013 článok „Poézia a spevy jesene“ 
139/2/2013 článok „Kucharík vyhral beh v Suchej nad Par-

nou“ 
140/1/2013 článok „Knižnica oslavovala podujatiami“ 
140/2/2013 článok „Škola fandenia na Zimnom štadióne 

Pavla Demitru“ 
141/1/2013 článok „Za rektora univerzity zvolili Jozefa 

Habánika“ 
141/2/2013 článok „Za potravou schádzajú z Breziny do 

mesta“ 
142/1/2013 článok „Za pár centov dostanú, čo potrebujú“ 
142/2/2013 článok „Firma AU Optronics vraj chce zostať 

v Trenčíne“ 
143/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Figurálna kres-

ba 2013“ 
144/1/2013 článok „Sedem rokov križoval stopom Áziu 

a Austráliu“ 
145/1/2013 článok „Výstava Beauty Slovakia“ 
146/1/2013 článok „Ocenenie trenčianskych učiteľov“ 
147/1/2013  článok „Odvolali riaditeľa VOP Trenčín“ 
 
Pomocná evidencia – 2. diel 
148/1/2013 pozvánka na inštalovanie série plagátov proti 

používaniu návykových látok“ 
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149/1/2013 článok „Trenčín využíva na práce aj odsúde-
ných“ 

150/1/2013 článok „Lesy bez odpadkov chcú mať aj ľudia v 
Trenčíne 

151/1/2013 článok „Verejné telefónne automaty po rokoch 
končia“ 

151/2/2013 článok „Do materských škôl zapísali štyristo 
detí“ 

152/1/2013 článok „Jarné upratovanie mesta sa začne 6. ap-
ríla“ 

152/2/2013 článok „Hodnotu ich literárneho diela môžete 
nájsť  medzi riadkami“ 

153/1/2013 článok „Dve zlaté medaily na Grand Prix Žili-
na“ 

153/2/2013 článok „Nový rektor chce konkurencie schopnú 
univerzitu“ 

154/1/2013 článok „Harmonogram jarného upratovania 
2013“ 

155/1/2013 Info Trenčín č. 4/2013 zo dňa 5. apríla 2013 
156/1/2013 Katalóg k výstave Františka Janouša „Retro 70“ 
157/1/2013 pozvánka na oslavy 68. výročia oslobodenia 

Mesta Trenčín 
158/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií MUDr. Jozefa 

Jakuša „Život okolo mňa“ 
159/1/2013 Farské listy – č. 4/2013 
160/1/2013 Katalóg výstave „Figurálna kresba 2013“ 
161/1/2013 článok „Výstava - Figurálna tvorba 2013“ 
162/1/2013 článok „Nový pápež František“ 
163/1/2013 článok „Pre dorastencov má bronz cenu zlata, 

tvrdí tréner Čacho“ 
164/1/2013 článok „ 
165/1/2013 článok „Kúpači šibali aj na snehu“ 
166/1/2013 článok „Modernizácia železnice ohrozená“ 
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167/1/2013 pozvánka na besedu s Oľgou Feldekovou 
168/1/2013 pozvánka na besedu s policajtmi o problematike 

násilia 
169/1/2013 článok „Digitalizácia kín nie je na všetko“ 
170/1/2013 pozvánka na otvorenie Núučného chodníka na 

Skalke“ 
171/1/2013 pozvánka na seminár pri príležitosti 1150. vý-

ročia príchodu Cyrila a Metóda na Slovensko 
172/1/2013 článok „Oslavy  68. výročia oslobodenia mes-

ta“ 
173/1/2013 pozvánka na slávnostné otvorenie oddelenia dl-

hodobo chorých Fakultnej nemocnice v Trenčí-
ne 

174/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Martiny Mono-
šovej 

175/1/2013 článok „Maliar sa vracia do svojho rodiska“ 
176/1/2013 článok „Hodnotenie ich literárnej tvorby môže-

te nájsť medzi riadkami 
177/1/2013 pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľ-

stva dňa 18.04.2013 
178/1/2013 článok „Problémová križovatka bude mať sve-

telnú signalizáciu“ 
179/1/2013 článok „Unikátne fotografie v mestskej klubov-

ni“ 
180/1/2013 pozvánka na slávnostnú akadémiu pri príleži-

tosti 30. výročia Športového gymnázia v Tren-
číne 

181/1/2013 článok „Trenčianske mosty veľakrát ničili roz-
siahle povodne a ľad“ 

182/1/2013 článok „Mestskí policajti dostanú nové unifor-
my“ 

183/1/2013 Trenčianska univerzita - Trendy 
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184/1/2013 pozvánka na prezentáciu fantasy knihy „Glyf“ 
spisovateľa Alexa Pavlíka 

185/1/2013 pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Sláv-
kou Očenášovou v spomienke o výtvarníkovi 
Igorovi Rumanovskom 

186/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Martina Mono-
šovej „Sladké sny“ 

187/1/2013 článok „Na behu Devín – Bratislava vyhral Ko-
váč“ 

188/1/2013 článok „Vyšetrovanie trestných oznámení je 
vraj zdĺhavé“ 

189/1/2013 článok „Turizmu v regióne pomôžu aj nové vy-
hliadkové veže“ 

190/1/2013 článok „Semafor na nebezpečnej ceste napokon 
bude“ 

191/1/2013 článok „Basketbalisti Trenčína postúpili do 1. 
ligy“ 

192/2/2013 článok „Na nábreží vznikne prírodný park“ 
192/3/2013 článok „Andrej Kollár opúšťa manažérske kres-

lo“ 
193/1/2013 článok „1. FBC Trenčín majstrom Slovenska 

tretíkrát v rade“ 
194/1/2013 článok „Železnice rozhodnú o, pokračovaní 

prác“ 
195/1/2013 článok „Mestské zásahy vylepšia Trenčín“ 
196/1/2013 článok „Miroslav Volník ukázal iný pohľad na 

Trenčín“ 
197/1/2013 článok „Trenčianske mosty veľakrát ničili roz-

siahle povodne a ľad“ 
198/1/2013 článok „Spomienky pri pamätníku na Brezine 

sa zúčastnili aj deti základných škôl“ 
198/2/2013 článok „Mladí Slováci bez prehry, víťazom sa 

stali Rusi“ 
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199/1/2013 pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva TSK 
200/1/2013 pozvánka na „Trenčiansky majáles“ 
201/1/2013 článok „Na nábreží pri Váhu vznikne prírodný 

park“ 
202/1/2013 článok „Turizmu v regióne pomôžu aj nové vy-

hliadkové veže“ 
203/1/2013 článok „Mandáty troch poslancov Trenčína sú 

ohrozené“ 
204/1/2013 článok „Slováci skončili druhí“ 
205/1/2013 pozvánka na džezové stavanie mája na tržnici 

Juh 
206/1/2013 pozvánka na pracovné rokovanie hlavných kon-

trolórov miest K-8 a hlavných kontrolórov sa-
mosprávnych krajov  

207/1/2013 článok „Oslavy 30. výročia vzniku Osemročné-
ho športového gymnázia v Trenčíne 

208/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Juraja Oravca vo 
Galérii Vážka 

209/1/2013 pozvánka na besedu „Trenčín z lietadla“ s Ing. 
Vojtechom Brabencom  

210/1/2013 článok „Milan Panáček odstupuje z funkcie 
podpredsedu TSK 

211/1/2013 článok „Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 18. 
apríla 2013 

212/1/2013 článok „Primátor nepodpísal uznesenie 
o cestách“ 

213/1/2013 článok „Mestá, fanúšikovia a sponzory už ne-
vládzu financovať slovenský hokej“ 

214/1/2013 článok „Zoznam najúspešnejších športovcov 
Osemročného športového gymnázia“ 

215/1/2013 Katalóg Športového gymnázia v Trenčíne za 
rok 2012 

216/1/2013 článok „Ohodnotili Váh“ 
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217/1/2013 článok „Mandáty troch členov zastupiteľstva sú 
ohrozené“ 

218/1/2013 článok „Odovzdaj správu ďalej“ 
218/2/2013 článok „V nemocnici vznikla umelecká galéria“ 
219/1/2013 článok „Odovzdaj správu ďalej“ 
220/1/2013 článok „Miroslav Volník ukázal iný pohľad na 

Trenčín“ 
221/1/2013 pozvánka na 17. AMFO Trenčianskeho kraja 
222/1/2013 pozvánka na pietny akt 68. výročia skončenia 

druhej svetovej vojny 
223/1/2013 Info Trenčín 3. mája 2013 
224/1/2013 článok „Zriadenie oddelenia dlhodobo chorých“ 
225/1/2013 pozvánka na tlačovú besedu ZsVAK Trenčín  
226/1/2013 článok „Modernizácia železnice pokračuje pod-

ľa plánu“ 
227/1/2013 článok „Odbočenie na Sihoť je už zatvorené“ 
228/1/2013 článok „Michal Luhový si putovný pohár od-

niesol natrvalo“ 
228/2/2013 článok „Kontrolóri sa obávajú novely zákona“ 
229/1/2013 článok „Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 

vojenských posádok“ 
230/1/2013 článok „Mesto vybuduje novú kotolňu, ušetrí 

energie“ 
231/1/2013 článok „Stavanie mája sa nieslo rytme džezu“  
231/2/2013 článok „Študenti zorganizovali netradičnú ma-

turitu s gastrodivadlom“ 
232/1/2013 článok „Župný rozpočet chýba, podpredseda 

odstúpil“ 
233/1/2013 článok „Simona Prpičová má za sebou úspešný 

apríl“ 
233/2/2013 článok „Štvrtáci Dukly tretí najlepší na Sloven-

sku“ 
234/1/2013 pozvánka na „Noc literatúry“ 



 
 

1001 
 

235/1/2013 pozvánka na podujatie pre záujemcov o IT 
technológie 

236/1/2013 článok „Stavanie mája sa nieslo v rytme džezu“ 
237/1/2013 článok „Trenčania fandia hokejistom aj v centre 

mesta“ 
238/1/2013 článok „Oslavy 68. výročia ukončenia druhej 

svetovej vojny“ 
239/1/2013 Katalóg k výstave „Európske metropoly na Du-

naji“ 
240/1/2013 článok „Výstava fotografií Európske metropo-

ly na Dunaji študentov Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne“ 

241/1/2013 Farské listy č. 5/2013 
242/1/2013 článok „Trenčiansky samosprávny kraj aktív-

nym účastníkom Región Tour Expo“ 
243/1/2013 „katalóg „17. ročník AMFO Trenčianskeho kra-

ja“ 
244/1/2013 článok 17. ročník AMFO Trenčianskeho kraja“ 
245/1/2013 článok „Otvorenie oddelenia dlhodobo chorých 

vo FN TN“ 
246/1/2013 článok „Mesto Trenčín bolo odjakživa sídlom 

známych vojenských posádok“ 
247/1/2013 článok „Na opravu výtlkov dostalo mesto od 

štátu päťkrát menej ako čakalo“ 
248/1/2013 článok „Študenti zorganizovali netradičnú ma-

turitu s gastrodivadlom“ 
249/1/2013 článok „Komunitné nadácie otvárajú dvere no-

vým nápadom“ 
250/1/2013 článok „Kucharík víťazne v Košiciach, Hudá-

ková v Krakove“ 
250/2/2013 článok „Trenčania spomínali“ 
251/1/2013 článok „Krajský Mc Donald Cup pri ZŠ Slatina 

nad Bebravou“ 
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252/1/2013 článok „Juraj Oravec predstavil svoju komor-
nejšiu tvorbu“ 

253/1/2013 článok „Starú plaváreň v Trenčíne mesto otvorí 
koncom júna“ 

254/1/2013 článok „Poslanci prelomili veto“ 
254/2/2013 článok „Zastupiteľstvo mandáty poslancom ne-

odobralo“ 
255/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
256/1/2013 článok „Modernizácia železníc uzavrie Opatov-

skú ul.“ 
257/1/2013 článok „Trenčiansky kraj vymiera“ 
258/1/2013 článok „Prezident republiky vymenoval rektora 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
259/1/2013 článok „Noc múzeí a galérií prilákala najmä 

mladých, návštevnosť stúpla“ 
260/1/2013 článok „Tristo eúrový grant vyhrala Stredná 

umelecká škola v Trenčíne“ 
261/1/2013 článok „Výstava Región Tour 2013“ 
262/1/2013 článok „Trenčiansky robotický deň“ 
263/1/2013 článok „Krajský turnaj McDonald s´ pre ZŠ 

Slatina nad Bebravou“ 
264/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Z kráľovských 

dvorov“ 
265/1/2013 článok „Prezident vymenoval nového veľvys-

lanca v Portugalsku  Jozefa Adamca“ 
266/1/2013 článok „Lákadlom Art Filmu budú filmy 

z Ázie“ 
267/1/2013 článok „„Lákadlom Art Filmu budú filmy 

z Ázie“ 
268/1/2013 článok „Primátor vetoval uznesenie o sobá-

šoch“ 
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269/1/2013 článok „Osud súčasného železničného mosta 
nie ešte jasný“ 

270/1/2013 článok „Už čoskoro sa začne ďalší Gympel-
rock“ 

271/1/2013 článok „Opatovská ulica je uzavretá pre cyklis-
tov“ 

272/1/2013 článok „Noc literatúry v Trenčíne“ 
272/2/2013 článok „Jama zakvitne“ 
273/1/2013 článok „Trenčín preslávila vojenská dychovka“ 
274/1/2013 článok „Výstava bábok Z kráľovských dvorov“ 
275/1/2013 článok „Minister kultúry udelil Ceny Andreja 

Kmeťa a titul Galéria roka 2012  
276/1/2013 V Demy opäť šantili Farbička – Čarbičky“ 
277/1/2013 pozvánka na seminár Ora Et Ars 2013 
278/1/2013 článok „pozvánka na 6. ročník Ora Et Ars 2013 
279/1/2013 Prehľad podujatí TOS na jún 2013 
280/1/2013 článok „Vernisáž výstavy maturitných prác štu-

dentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
281/1/2013 článok „Umelci čítali v mestskej veži“ 
282/1/2013 článok „Renovácia farského kostola Trenčíne“ 
283/1/2013 pozvánka na slávnostné ukončenie 26. ročníka 

Akadémie tretieho veku 
284/1/2013 článok „Striebro Jednoty Trenčín s príchuťou 

zlata“ 
285/1/2013 článok „Mesto plánuje vyriešiť parkovanie 

v Trenčíne“ 
286/1/2013 článok „Brezina bude mať nové ihrisko“ 
286/2/2013 článok „Mesto rozdelilo viac ako päťdesiattisíc 

eúr“ 
287/1/2013 pozvánka na besedu s Emíre Khidayer o jej 

knihe „Dubajské tajomstvá“ 
288/1/2013 pozvánka na „Deň detí“ v Trenčíne 
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289/1/2013 pozvánka na otvorenie „Centra excelentnosti 
pre keramiku, sklo a silikátové materiály“ 

290/1/2013 Poslanie „Centra excelentnosti pre keramiku, 
sklo a silikátové materiály“ 

291/1/2013 článok „Nová technika na údržbu ciest“ 
292/1/2013 článok „Deň deti v Trenčíne“ 
293/1/2013 článok „Slávnostné otvorenie Centra excelen-

tnosti keramiky, skla a silikátových materiálov“ 
294/1/2013 pozvánka na výstavu Slávky Mikulovej „Det-

ská fotografia“ 
295/1/2013 článok „Skončilo krajské kolo súťaže Môj ná-

pad za milión“ 
296/1/2013 článok „Stretnutie univerzitných kaplánov Slo-

venska“ 
297/1/2013 pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne 
298/1/2013 pozvánka na rokovanie Zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 
299/1/2013 Trenčiansky blesk – máj 2013 
300/1/2013 Info Trenčín č.5/2013 
 
Pomocná evidencia – 3. diel 
301/1/2013 článok „V Trenčíne riešili odborníci urbanistic-

kú ekonómiu“ 
302/1/2013 článok „Odborníci riešili dopravu pre budúce 

generácie“ 
303/1/2013 článok „Prezentácia knihy Emire Khidayer 

„Dubajské tajomstvá“ 
304/1/2013 článok „Mária Holoubková významná fotograf-

ka žila v troch storočiach 
305/1/2013 článok „Výbory Mestských častí poslanci občas 

ignorujú“ 
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306/1/2013 článok „Chaty v okolí Trenčína lákajú ľudí no-
vými stavbami“ 

307/1/2013 článok „Školy a škôlky v regióne potrebujú re-
konštrukciu“ 

308/1/2013 článok „Kráľ Matej Korvín a šašo vítajú náv-
števníkov“ 

309/1/2013 článok „V Trenčíne sa bude hrať kvalitný flor-
bal“ 

309/2/2013 článok „Do Trenčína príde nový investor“ 
310/1/2013 článok „Najlepšie nápady mali v obchodnej 

akadémii“ 
310/2/2013 článok „Trenčianske sokolky sa zúčastnili špor-

tového festivalu v Nemecku“ 
311/1/2013 článok „Vzpieračkám znela hymna až trikrát“ 
311/2/2013 článok „Slovenský orol strieborný na Országh 

Cupe 2013“ 
312/1/2013 článok „Výbory Mestských častí poslanci občas 

ignorujú“ 
313/1/2013 pozvánka na 23. ročník Trenčianskych folklór-

nych slávností“ 
314/1/201 pozvánka na besedu s expremiérkou a socio-

logičkou Ivetou Radičovou novinárkou Ľubou 
Lesnou o knihe „Krajina hrubých čiar“ 

315/1/2013 pozvánka na autorskú výstavu Rudolfa Moška 
„Obrazy a kresby“ 

316/1/2013 článok „Výsledková listina Beh trenčianskou 
Brezinou 

317/1/2013 článok „Kornička si vytancovala ďalší titul lau-
reáta“ 

318/1/2013 článok „Húščari z Korničky si vytancovali ďal-
ší titul laureáta“ 

319/1/2013 Farské listy – jún 2013 
320/1/2013 článok „Stará hudba bude zniesť Trenčínom“ 
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321/1/2013 článok „3. etapa – Liptovský Hradok – Tren-
čín“ 

322/1/2013 článok „Relikvie sv. Cyrila Konštantína 
v Trenčíne“ 

323/1/2013 článok „Výstava Rudolfa Moška“ 
324/1/2013 článok „Osudy relivií sv. Cyrila – Konštantína“ 
325/1/2013 článok „Maroš Kováč obsadil v tretej etape 

Okolo Slovenska tretie miesto“ 
  326/1/2013 článok „Mária Holoubková, významná foto-

grafka, žila v troch storočiach“ 
327/1/2013 článok „Trenčianske folklórne slávnosti“ 
328/1/2013 článok „Výstava Milana Chabera: Domluvíme 

se/ Dohovoríme sa“ 
329/1/2013 článok „Výstava Jána Šafránka: Svět lidí/Svet 

ľudí“ 
330/1/2013 pozvánka na výstavu Milana Malasta „Modlitba 

dreva“ 
331/1/2013 článok „Kamil Bystrický sa domáha posla-

neckého kresla súdnou cestou“ 
332/1/2013 pozvánka na stretnutie s Matúšom Vallom, au-

torom projektu „Mestské zásahy“ 
333/1/2013 článok „Baránok v erbe mesta Trenčín“ 
334/1/2013 pozvánka na 6. ročník celoslovenskej súťaže 

v čítaní a písaní Brailovho písma 
335/1/2013 článok „Monitoring tlače 11.06.2013 
336/1/2013 pozvánka na sprievodné podujatia „Ora Et Ars“ 
337/1/2013 pozvánka na seminár „Historické kláštory – od 

záchrany k dnešnému využitiu“ 
338/1/2013 článok „Križovatku budú od zajtra riadiť sema-

fory“ 
339/1/2013 článok „Obnovu kasární pozastavili“ 
340/1/2013 článok „Tohoročný Beh pre život vyvrcholí na 

Mierovom námestí“ 
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341/1/2013 článok „COP Trenčín úspešne ukončil sezónu“ 
342/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy „Thajsko“ Anny 

Hrabalovej 
343/1/2013 článok „Projekt Mestské zásahy“ 
344/1/2013 článok „Mesto poskytne dotácie na prácu 

s mládežou“ 
344/2/2013 článok „Stolnotenisový turnaj na vysokej úrov-

ni“ 
345/1/2013 článok „Emíre Khidayer otvorila trinástu kom-

natu Dubaya“ 
346/1/2013 článok „Trenčín chce vybudovať cyklotrasy“ 
347/1/2013 článok „Novým trénerom AS Trenčín je Nosic-

ký“ 
348/1/2013 článok „Ľudia kritizujú postup železničnej vý-

stavby“ 
349/1/2013 článok „Monitoring 14.06.2013“ 
350/1/2013 článok „Monitoring 350/1/2013 
351/1/2013 pozvánka „Majstrovstvá Slovenska Pole Dan-

ce“ 
352/1/2013 článok „Artkino Metro otvára svoju digitálnu 

éru“ 
353/1/2013 článok „Krst  Zborníka Univerzity tretieho veku 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ 
354/1/2013 článok „Stretnutie talentovaných žiakov“ 
355/1/2013 článok „Ora Et Ars“ 
356/1/2013 článok „Beh pre život lámal rekordy“ 
357/1/2013 článok „Monitoring 17.06.2013 
358/1/2013 článok „Monitoring 18.06.2013 
359/1/2013 článok „V meste oživili tradíciu svätojánskych 

ohňov“ 
360/1/2013 článok „Výrobné haly bývalého textilného gi-

gantu zmenili na umelecký ateliér“ 
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361/1/2013 článok „Náhradný festival prinesie na hrad 
hudbu a divadlo“ 

362/1/2013 článok „Detská osobnosť“ – zoznam ocenených 
žiakov 

363/1/2013 pozvánka na „Trenčianske historické slávnosti“  
a na „Trenčianske hradné slávnosti“ 

364/1/2013 časopis „Trendy“ – TnU AD 
365/1/2013 článok „Wagus pozýva na rozprávku Kocúr 

a čarodejník“ 
366/1/2013 článok „Primátor Rybníček odvolal viceprimá-

tora Kudlu“ 
367/1/2013 článok „V nemocnici ošetrili 18 pacientov, kto-

rí skolabovali vplyvom horúčav“ 
368/1/2013 pozvánka na výstavu „Tmavomodrá krása“ 
369/1/2013 pozvánka na výstavu maliara B. Mikuša 

a sochára M. Žitňana „Otázky a odpovede“ 
370/1/2013 článok „Súťaž vyhral časopis Rozhľad“ 
371/1/2013 Katalóg výstavy „Modlitba dreva“ 
372/1/2013 pozvánka na podujatie „Svätojánsky oheň“ 
373/1/2013 článok „Tabuľku J. Satinského v parku pripev-

nila jeho dcéra Lucia“ 
374/1/2013 článok „Prehľad podujatí TOS v mesiaci júl 

2013“ 
375/1/2013 pozvánka na zasadnutie TSK 24.06.2013 
376/1/2013 článok „Monotoring 24.06.2013“ 
377/1/2013 článok „Katalóg výstavy „Tmavomodrá krása“ 
378/1/2013 pozvánka na podujatie „Hviezdy deťom“ 
379/1/2013 článok „Kultúrne leto 2013“ 
380/1/2013 článok „Monitoring 24.06.2013“ 
381/1/2013 článok „Monitoring 25.06.2013 
382/1/2013 článok „Detská osobnosť za školský rok 

2012/2013“ 
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383/1/2013 článok „Ocenenie najlepších žiakov 
v prospechu a v športe za školský rok 
2012/2013 Krajským školským úradom 
v Trenčíne“ 

384/1/2013 program „Kultúrneho leta 2013 v Trenčíne“ 
385/1/2013 článok „Výstava Tmavomodrá krása“ 
386/1/2013 článok „Trenčín si Ty na výstave urbanizmu 

v Prahe“ 
387/1/2013 článok „Monitoring 27.06.2013“ 
388/1/2013 pozvánka na výstavu „Misia“ 
389/1/2013 článok „Monitoring 28.06.2013“ 
390/1/2013 článok „Oceňovaní žiaci a študenti Obvodným 

úradom, odborom školstva v Trenčíne 
391/1/2013 článok „Hviezdy deťom“ 
392/1/2013 článok „Deviatka víťazom Sparta Brno Cupu 

2013“ 
393/1/2013 článok „Dvanástka v Rakúsku strieborná“ 
394/1/2013 článok „Európsku ligu nebudeme hrať 

v Trenčíne“ 
395/1/2013 článok „Modrý anjel ArtFilm Festu letí do Ka-

zachstanu“ 
396/1/2013 článok „Richard Rybníček odvolal svojho zá-

stupcu“ 
397/1/2013 článok „Na premietanie pod hviezdami si musí-

te zájsť mimo Trenčína“ 
398/1/2013 článok „Tabuľky hercov zostanú na svojich 

miestach“ 
399/1/2013 článok „Milan Lasica otvoril ďalší ročník festi-

valu“ 
400/1/2013 článok „Deti v Opatovej si uctili svojich otcov“ 
400/2/2013 článok „Martin Huba prilákal na festival veľa 

divákov“ 
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401/1/2013 článok „Sternova fotografia predstavuje histo-
rický dokument svojej doby“ 

402/1/2013 článok „Skalka pri Trenčíne má za sebou týž-
deň plný umenia“ 

403/1/2013 článok „Výrobné haly gigantu sa zmenili na in-
teriér“  

403/2/2013 článok „Vzdelávanie seniorov slávnostne ukon-
čili“ 

403/3/2013 článok „Mimoriadne nadané deti predstavili 
svoje ročníkové práce. 

404/1/2013 článok „Hotel Elizabeth je čerstvým členom 
Asociácie historických hotelov na Slovensku“ 

405/1/2013 článok „Dorastenci AS  získali federálny titul“ 
405/2/2013 článok „Ervín Páleník víťazom behu Čertovi-

cou“ 
406/1/2013 článok „Potrebujeme konfrontáciu s európskym 

florbalom, tvrdí Sága“ 
407/1/2013 článok „Julo Satinský dostal cenu in memo-

riam“ 
408/1/2013 článok „Školáci dostali minulý týždeň vysved-

čenia“ 
408/2/2013 článok „Najrýchlejší žiak mesta Trenčín je Ri-

chard Plevka“ 
408/3/2013 článok „Šampión je Peter Sagan, cyklisti Dukly 

úspešní“ 
409/1/2013 článok „Karatistky zažili úspešní záver sezóny“ 
409/2/2013 článok „Ďalší úsek modernej železničnej trate 

je hotový“ 
410/1/2013 článok „Pre zníženú hladinu Váhu zrušili pod-

nikatelia vyhliadkové plavby“ 
411/1/2013 článok „Na poslednom ročníku ArtFilm Festu 

získali tvorcovia päť Modrých anjelov“ 
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412/1/2013 článok „Lobotka dúfa, že sa v Holandsku pre-
sadí“ 

412/2/2013 článok „Ľudia sa boja orezov stromov“ 
413/1/2013 článok „Dominik Graňák opäť priniesol Gaga-

rinov pohár“ 
413/2/2013 článok „Miss vydražila fľašu sektu“ 
413/3/2013 článok „Zdeno Chára najlepším hokejistom 

Slovenska“ 
414/1/2013 článok „Smer – SD ide do regionálnych volieb 

samostatne“ 
415/1/2013 článok „Sternova fotografia predstavuje histo-

rický dokument doby“ 
416/1/2013 článok „Beh Mladých filantropov Trenčianskej 

nadácie 
417/1/2013 článok „Skalka pri Trenčín má za sebou týždeň 

plný umenia“ 
418/1/2013 článok „Monitoring 01.07.2013 
419/1/2013 článok „Monitoring 02.07.2013 
420/1/2013 pozvánka na výstavu Rada Jarábka vo Vážke 
421/1/2013 článok „Nové centrum pre pacientov so sclero-

sis multiplex v Trenčíne a okolí“ 
422/1/2013 pozvánka Trenčín si Ty – pamiatkový poten-

ciál, história, panoráma, identita mesta Trenčín 
423/1/2013 článok „ 
424/1/2013 článok „Dominik Graňák v Trenčíne“ 
425/1/2013 pozvánka na koncert Komorného orchestra 

mesta Trenčín 
426/1/2013 článok „Od 4. júla v užívaní nadjazd v Opato-

vej 
427/1/2013 článok „Monitoring 03.07.2013 
428/1/2013 článok „Univerzita chce kúpiť štrnásť prístro-

jov, časť pôjde do nemocnice“ 
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429/1/2013 článok „Cyklistická Cyrilometódska púť obme-
dzí dopravu“ 

430/1/2013 článok „Na Trenčianskom hrade straší deti čer-
nokňažník“ 

431/1/2013 pozvánka na „Kultúrne leto 2013“ 
432/1/2013 Farské listy č. 7/2013 
433/1/2013 článok „Vernisáž výstavy ak. mal. B. Mikuša 

a ak. soch. M. Žitňana 
434/1/2013 článok „Výstava fotografií Eda Gensereka“ 
435/1/2013 článok „Monitoring 08.07.2013“ 
436/1/2013 článok „Pohoda začala v trenčianskej mestskej 

veži“ 
437/1/2013 Katalóg k výstave „Misia“ 
438/1/2013 Info Trenčín 08.07.2013 
439/1/2013 článok „Vyhodnotenie dopravných nehôd 

v Trenčianskom kraji za obdobie prvého pol-
roka 2013 

440/1/2013 článok „Monitoring 10.07.2013“ 
441/1/2013 pozvánka na koncert „Lemon Bucket orkestra“ 
442/1/2013 článok „Trenčianske historické slávnosti“ 
443/1/2013  článok „Pre práce bude zatvorený Čierny mos-

tek“ 
444/1/2013 článok „Siete k plavárni dobudujú Železnice 

SR“ 
445/1/2013 článok „Prvé dieťa v trenčianskom Hniezde zá-

chrany“ 
446/1/2013 článok „Do priemyselného parku mieria dve 

firmy“ 
447/1/2013 článok „Trenčín spravuje mestské lesy už 20 

rokov“ 
448/1/2013 článok „Monitoring 11.07.2013“ 
449/1/2013 článok „Emma Kubišová je vicemajsterkou Eu-

rópy“ 
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450/1/2013 článok „Juniori ŠK 1. FBC Trenčín sú opäť 
majstri Slovenska“ 

451/1/2013 článok „Trenčianka bodovala v stolnom tenise“ 
452/1/2013 článok „Trenčianski hokejbalisti na výbornú“ 
453/1/2013 článok „Krásna bodka za sezónou ŠK Real Te-

am Trenčín“ 
454/1/2013 článok „Poznáme najrýchlejších Trenčanov“ 
455/1/2013 článok „Pohoda bude vo veži aj na námestí“ 
456/1/2013 článok „Monitoring 12.07.2013“ 
457/1/2013  článok „The Lemon Bucket Orkestra na námes-

tí“ 
458/1/2013 článok „Marko Daňo modrokabátnikom“ 
458/2/2013 článok „Začala sa výstavba železničného mos-

ta“ 
459/1/2013 článok „Ľuďom v Opatovej dochádza trpezli-

vosť, chýbajú chodníky“ 
459/2/2013 článok „Občania a sponzori suplujú mesto v 

obnove detského ihriska“ 
460/1/2013 článok „Zastavanie časti parku je pre mesto 

poplašná správa“ 
461/1/2013 článok „Žiačka HK Štart tretie najlepšie na 

Slovensku“ 
462/1/2013 článok „Beňo so Zaťkom triumfovali pred Gel-

lem a Jankovcom“ 
463/1/2013 článok „Malý veľký muž, ktorý poznal recept 

na Brazílčanov“ 
464/1/2013 článok „S túžbou zachovať si pozitívnu ener-

giu“ 
464/2/2013 článok „Nové posily z Balkánu – Rundič a Haj-

radinovič“ 
465/1/2013 článok „Trenčania pre sezónou plní očakáva-

nia“ 
466/1/2013 článok „Ženy HK Štart sa vracajú na scénu“ 
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466/2/2013 článok „Trenčania druhopolčasovým uragánom 
zostrelili Nitru“ 

467/1/2013 článok „Rado Jarábek vidí v tvorbe výsledky, 
ktoré potešia 

468/1/2013 článok „Kapely na Pohode zahrali ľuďom aj zo 
strechy poschodového autobusu“ 

469/1/2013 článok „Ministerstvo chce prenajať vojenský 
podnik v Trenčíne na dvadsať rokov“ 

470/1/2013 článok „Nemocnica má fungovať efektívnejšie“ 
471/1/2013 pozvánka na výstavu Marcela Kubinského 

„Nebo, peklo, raj“ 
472/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars“ 
473/1/2013 článok „Monitoring 15.07.2013“ 
473/2/2013 článok „Monitoring 15.07.2013“ 
474/1/2013 článok „Zlatá Fatima získava novú tvár“ 
475/1/2013 článok „Trenčiansky kraj je stále bez rozpočtu, 

predseda ho vetoval“ 
476/1/2013 článok „Vojtech Béla Masný oslávil sedemde-

siatpäť rokov“ 
477/1/2013 článok „Trenčianska nemocnica má fungovať 

efektívnejšie“ 
478/1/2013 článok „Návštevníci Pohody podporili desať 

neziskoviek sumou 21.240 eúr“ 
479/1/2013 článok „Monitoring 16.07.2013“ 
479/2/2013 článok „Monitoring 16.07.2013“ 
480/1/2013 pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva 22.07.2013 
 
Pomocná evidencia – 4. diel 
481/1/2013 článok „Halalovka je už jednosmerná“ 
482/1/2013 článok „Ženy HK Štart Trenčín sa vracajú na 

hádzanársku scénu“ 
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483/1/2013 článok „Školáčikovia vyštudujú na Trenčian-
skej univerzite za tri dni“ 

484/1/2013 článok „Trenčín demontoval Nitru po prestáv-
ke“ 

485/1/2013 článok „Monitoring 17.07.2013 
486/1/2013 článok „Obrazová zbierka rodiny Ilešházi“ 
487/1/2013 článok „Miesto po jame sa mení“ 
488/1/2013 článok „Monitoring 18.07.2013“ 
489/1/2013  článok „Jeden z troch výnimočných koncertov 

Trenčíne“ 
490/1/2013 článok „Rekonštrukcia kanalizácie výrazne 

obmedzí dopravu“ 
491/1/2013 článok „Rado Jarábek vidí v tvorbe výsledky, 

ktoré potešia“ 
492/1/2013 článok „Monitoring 19.07.2013“ 
493/1/2013 článok „Vernisáž Marcela Kubinského 

v mestskej veži“ 
494/1/2013 článok „6. ročník Ora Et Ars v kláštore na 

Skalke“ 
495/1/2013 Katalóg „6. ročníka Ora Et Ars“ 
495/2/2013 Príloha „Oko 6. ročníka Ora Et Ars“ 
496/1/2013 článok „Exhibíciu trenčianskej Jednoty podpo-

rili aj futbalisti z Trenčianskych Teplíc 
497/1/2013 Info Trenčín zo dňa 05.07.2013 
498/1/2013 Náučný chodník „Malá Skalka – Veľká Skalka“ 
499/1/2013 článok „Dobrovoľní hasiči musia rušiť stredi-

sko“ 
499/2/2013 článok „Žiaci Ostrov Trenčín postúpili do finá-

le“ 
500/1/2012 článok „Knihy môžete vrátiť aj o polnoci“ 
501/1/2013 článok „Trenčania v desiatich uhrali cennú re-

mízu“ 
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502/1/2013 článok „V Trenčíne sa formuje americký fut-
bal“ 

503/1/2013 článok „Stará Skalka sa pokojom storočí dotkla 
viacerých“ 

504/1/2013 článok „Filoména Trefná konkurovala najzná-
mejším ateliérom v mesta“ 

505/1/2013 článok „Zlý stav kultúrneho strediska pretrvá-
va“ 

506/1/2013 článok „Písomné pamiatky Trenčína“ 
507/1/2013 článok „Nestíhate vrátiť knihu!“ 
508/1/2013 pozvánka na prednášku Márie Kubelovej 
509/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Jána Mikušku 
510/1/2013 článok „Univerzita pripravuje moderné študent-

ské centrum“ 
511/1/2013 článok „Nový investor by mal  v Trenčíne vy-

tvoriť desiatky pracovných miest“ 
512/1/2013 článok „Kaščáková bude kandidovať na župan-

ku“ 
513/1/2013 článok „AS Trenčín vyhral v odvete nad IFK 

Göteborg“ 
514/1/2013 článok „Fotografka Filoména Trefná“ 
515/1/2013 článok „Žiaci Ostrov postúpili do finále“ 
516/1/2013 pozvánka na Trenčianske historické slávnosti“ 
517/1/2013 článok „Práce na kanalizácii obmedzia dopra-

vu“ 
517/2/2013 článok „Trenčianski seniori vysadili bylinky“ 
518/1/2013 článok „Firmy zasiahnu do vzdelávania“ 
519/1/2013 článok „Trenčín postúpil, rozhodli góly Nige-

rijčana Adiho“ 
520/1/2013 článok „Kapitána potešil výkon, Mazán prežil 

ťažké chvíle“ 
521/1/2013 článok „Marcel Kubinský tvorí obrázky, kto-

rých sa musíte dotknúť“ 
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522/1/2013 článok „Dobrovoľníci vrátili starej Skalke stra-
tený lesk“ 

523/1/2013 článok „Trenčín bude mať prvé stále komorné 
divadlo“ 

524/1/2013 článok „Nový investor by mal zamestnať de-
siatky ľudí“ 

525/1/2013 článok „Univerzita pripravuje študentské cen-
trum“ 

526/1/2013 článok „Novým veliteľom Síl výcviku 
a podpory OS SR bude plukovník Stoklasa“ 

527/1/2013 článok „Združenie kresťanských seniorov sadili 
bylinky“ 

528/1/2013 článok „Program Galérie Vážka“ 
529/1/2013 pozvánka koncert skupiny „Slovak tango“ 
530/1/2013 článok „Monotoring 29.07.2013“ 
531/1/2013 článok „Monitoring 30.07.2013“ 
532/1/2013 článok „Začal sa 8. ročník Trenčianskych histo-

rických slávností“ 
533/1/2013 článok „Horúčavy majú vplyv na rekordnú náv-

števnosť kúpaliska“ 
534/1/2013 článok „Marta Gergelyová debutovala svojou 

novou knihou“ 
535/1/2013 článok „VOP odštartoval výber strategického 

partnera“ 
536/1/2013 článok „Trenčianska univerzita A. D.  sa pri-

pravuje na získanie certifikátu ECTS Lebel“ 
537/1/2013 článok „Vyhodnotenie súťaže o cenu rektora 

2013“ 
538/1/2013 Info Trenčín č. 8/2013 zo dňa 02.08.2013 
539/1/2013 Farské listy č. 8/2013 
540/1/2013 článok „Veterná smršť strhávala konáre, niekde 

aj stromy“ 
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541/1/2013 článok „Dobrovoľníci vrátili Skalke stratený 
lesk“ 

542/1/2013 článok „Vernisáž Syrového Švikruhu 
a Tichého“ 

543/1/2013 Katalóg výstavy Syrového Švikruhu a Tichého 
544/1/2013 vstupenka na Trenčianske hradné slávnosti 
545/1/2013 článok „Trenčania na Astru nestačili a prehrali 

o dva góly“ 
546/1/2013 článok „Stará Skalka by mala ľudí spájať, nie 

rozdeľovať“ 
547/1/2013 článok „Maľuje symboly éterických žien“ 
548/1/2013 článok „Historické slávnosti v Trenčíne“ 
549/1/2013 článok „Horúce dni sa neskončili“ 
549/2/2013 článok „Ruina hradu Súča patrí do prírodnej re-

zervácie“ 
550/1/2013 článok „Trenčanom prekáža hlasná hudba na 

Ostrove“ 
551/1/2013 článok „80. výročie Folklórneho súboru Kubra“ 
552/1/2013 článok „Zbierka na pamätník Pavla Demitru“ 
553/1/2013 článok „Horúce leto pokračuje ďalej“ 
554/1/2013 článok „Trenčania v Rumunsku siahali po vý-

hre“ 
555/1/2013 článok „Letné kúpalisko zažíva úspešnú letnú 

sezónu“ 
556/1/2013 článok „Mesto začína s rekonštrukciou zastá-

vok MHD“ 
557/1/2013 článok „Odbočiť zo Sihote na Hasičskú bude 

dať v stredu“ 
558/1/2013 článok „Monitoring 12.08.2013“ 
559/1/2013 článok „Monitoring 13.08.2013“ 
560/1/2013 článok „Hossa z pohára opäť jedol bryndzové 

pirohy“ 
560/2/2013  článok „V škôlke budú riešiť“ 
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561/1/2013 článok „Miroslav Sága trénerom reprezentač-
ného mužstva“ 

562/1/2013 článok „Maľuje symboly éterických žien“ 
564/1/2013 článok „Podujatia TOS v mesiaci september 

2013“ 
565/1/2013 článok „Monitoring 15.08.2013“ 
566/1/2013 článok „Niektoré cesty na Juhu dostanú novú 

cestu“ 
567/1/2013 článok „Zástavka na Braneckého ulici dočasne 

premiestnená“ 
568/1/2013 článok „Symbol rosy a tŕnia preniká životom 

a dielom Vladimíra Roya“ 
569/1/2013 článok „Bakalárik 2013“ 
570/1/2013 článok „Trenčianska detská univerzita“ 
571/1/2013 článok „Na výstavisku otvorili výstavu Kôň 

2013“ 
572/1/2013 článok „Monitoring 17.08.2013“ 
573/1/2013 článok „Rozlúčková párty s letnou plavárňou“ 
574/1/2013 článok „Bakalárik 2013“ 
575/1/2013 článok „Aréna Mariána Gáboríka úspešne vy-

chováva hokejovú mládež v Trenčíne“ 
576/1/2013 článok „Dve významné výročia jednej medaile“ 
577/1/2013 článok „Monitoring 20.08.2013“ 
578/1/2013 pozvánka na výstavu „50. ročníka Výtvarného 

spektra“ 
579/1/2013 pozvánka na 27. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
580/1/2013 článok „Monitoring 21.08.2013“ 
581/1/2013 článok „Rozkopávka na Partizánskej ulici 

skončí v polovici októbra  
582/1/2013 článok „Za pravicu bude v Trenčíne kandidovať 

zápasník Jozef  Lohyňa“ 
583/1/2013 článok „Hokejový turnaj Rona Cup 2013“ 



 
 

1020 
 

584/1/2013 článok „Medzinárodný festival Sám na javisku 
otvorí Noga“ 

585/1/2013 článok „Monitoring 22.08.2013“ 
586/1/2013 článok „V Trebaticiach sa z víťazstva tešili 

Maníková, Páleník, Bašista“ 
587/1/2013 článok „Monitoring 23.08.2013“ 
588/1/2013 pozvánka na besedu o knihe „Odkiaľ a kam“ 
589/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars 2013“ 

v mestskej veži 
590/1/2013 článok „Pôrodnica v Ilave končí“ 
591/1/2013 článok „Monitoring 26.08.2013“ 
592/1/2013 článok „Monitoring 27.08.2013“ 
593/1/2013 pozvánka na spomienkovú slávnosť k 100. vý-

ročiu narodenia Ľudovíta Vladimíra Riznera 
594/1/2013 článok „Ján Smrek bol jedným z básnikov, kto-

rý nešiel s prúdom“ 
595/1/2013 článok „Objavu pomohla vyššia moc“ 
596/1/2013 pozvánka s R. Dobiašom a prezentácia jeho 

knihy „Rozhovory s Rúth“ 
597/1/2013 článok „Monitoring 28.08.2013“ 
598/1/2013 článok „Monitoring 30.08.2013“ 
599/1/2013 článok „Oslavy 69. výročia SNP v Trenčíne“ 
600/1/2023 Info Trenčín č. 9/2013 30.08.2013 
601/1/2013 pozvánka na spomienky Jaroslava Pádivého na 

jeho otca skladateľa Karola Pádivého“ 
602/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Obrazy“ od Ja-

ny Horákovej z U. Hradošťa 
603/1/2013 pozvánka na koncert Karola Pádivého pri príle-

žitosti 105. narodenia na Mierovom námestí 
604/1/2013 pozvánka na výstavu mestských zásahov dňa 

07.09.2013 na Mierovom námestí 
605/1/2013 článok „Monitoring 02.09.2013“ 
606/1/2013 článok „Monitoring 03.09.2013“ 
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607/1/2013 článok „Monitoring 06.09.2013“ 
608/1/2013 pozvánka na slávnostné otvorenie Akadémie 

tretieho veku 
609/1/2013 článok „Quo vadis Slovensko – beseda o knihe“ 
610/1/2013 článok „Farské listy č. 9/2013 
611/1/2013 článok „Ľudia obdivovali návrhy na zmenu 

Trenčína“ 
612/1/2013 článok „Priestor pred Domom armády bude 

mať nové pomenovanie i podobu“ 
613/1/2013 článok „Ani výnimočnosť lokality stavby neza-

bránila koncu letnej plavárne“ 
614/1/2013 článok „Na pamätníky často zabúdame“ 
615/1/2013 článok „Dobiaš píše, aby nezradil bývalých 

spolužiakov“ 
616/1/2013 článok „Zosúlaď sa s prírodou“ 
617/1/2013 článok „Dukla do nového ročníka s veľmi mla-

dým kádrom“ 
617/2/2013 článok „Štefánik prestúpil do NEC Nijmegen“ 
618/1/2013 pozvánka na besedu s Jozefom Heribanom 

o jeho knihe „Prelet prelietavých vtákov“ 
619/1/2013 na stretnutie s Pavlom Baričákom prozaikom 
620/1/2013 pozvánka na výstavu výberu diela Laca Belicu 
621/1/2013 článok „Monitoring 10.09.2013“ 
622/1/2013 článok „Monitoring 09.09.2013“ 
 
Pomocná evidencia – 5. diel 
623/1/2013 článok „Výtvarné spektrum 2013“ 
624/1/2013 Katalóg výstavy „Výtvarné spektrum 2013“ 
625/1/2013 článok „Mariánsky koncert na Trenčianskom 

hrade“ 
626/1/2013 článok „ 
627/1/2013 článok „Oslavy prvej písomnej zmienky o Opa-

tovej nad Váhom 
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628/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Club acktivity 
2013“ 

629/1/2013 článok „Monitoring 09.09.2013“ 
630/1/2013 článok „Monitoring 12.09.2013“ 
631/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo v Trenčíne 

otvára svoje priestory 
632/1/2013 článok „Promenáda na Sihoti“ 
633/1/2013 článok „Nový kostol gréckokatolíckej cirkvi“ 
634/1/2013 článok „Pri trenčianskej bráne 2013“ 
635/1/2013 pozvánka TnU AD na začiatok akademického 

roka 
636/1/2013 pozvánka slávnostné otvorenie nového akade-

mického roka 2013/2014 
637/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Súhry“ 
638/1/2013 pozvánka na besedu s Jozefom Heribanom 
639/1/2013 pozvánka na stretnutie Pavlom Baričákom 
640/1/2013 článok „Monitoring 19.09.2013/ 
641/1/2013 Katalóg Folklórnej skupiny Kubrá pri príleži-

tosti jej 80. výročia vzniku  
642/1/2013 článok „Značky by mali zabrániť parkovaniu 

kamiónov“ 
643/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo v Trenčíne 

otvorilo svoje priestory“ 
644/1/2013 článok „Nový kostol zasvätí cirkev Cyrilovi 

a Metodovi“ 
645/1/2013 článok „Majú svoje zlé skúsenosti“ 
646/1/2013 článok „Dukla do novej sezóny so zmeneným 

vedením“ 
647/1/2013 článok „V drese Dukly kvarteto majstrov sveta“ 
647/2/2013 článok „Zlato pre Ondrejovičovú. Batkyová 

bronzová“ 
648/1/2013 článok „Poskytuje radosť i poučenie pre senio-

rov“ 
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648/2/2013 článok „Chodcom parkovanie na chodníkoch 
prekáža“  

649/1/2013 článok „Opatovčania oslavovali svoje výročie“ 
650/1/2013 článok „Ida Rapaičová sa dožíva jubilea“ 
651/1/2013 článok „Odkazy platnosti súčasného života“ 
652/1/2013 článok „Leteckí záchranári v Trenčíne opäť za-

sahujú“ 
653/1/2013 článok „Digitalizáciu zbierok galérie vítajú aj 

jej pracovníci“ 
654/1/2013 článok „Trenčín naďalej zostáva bez viceprimá-

tora“ 
654/2/2013 článok „Ondrejovičová získala titul majsterky 

sveta“ 
655/1/2013 článok „Leteckí záchranári v Trenčíne opäť za-

chraňujú“ 
656/1/2013 článok „Piatym kandidátom na župana 

v Trenčíne Marián Herdel“ 
657/1/2013 pozvánka na 20. ročník Trenčianskeho jazzové-

ho festivalu 
658/1/2013 pozvánka na výstavu Milana Struhárika „So-

chy“ 
659/1/2013 článok „Monitoring 23.09.2013“ 
660/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars“ na TSK 
661/1/2013 článok „Monitoring 20.09.2013“ 
662/1/2013 článok „Bazén na plavárni rozoberajú“ 
663/1/2013 článok „Monitoring 25.09.2013“ 
664/1/2013 článok „Monitoring 26.09.2013“ 
665/1/2013 Volebný plátok občianskeho združenia „Váh – 

Bebrava – Nitra“ pred voľbami do vyššieho 
územného celku 

666/1/2013 pozvánka na „Zelený bazár“ 
667/1/2013 pozvánka na „Bio Jarmok 2013“ 
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668/1/2013 článok „V nedeľu v Trenčíne majstri sveta na 
ľade i v hľadisku“ 

669/1/2013 článok „Dukla Trenčín do novej sezóny 
s novým vedením“ 

670/1/2013 článok „Bio jarmok a Biopotravina roka 2013“ 
671/1/2013 pozvánka na tlačovú konferenciu rektora TnU 

AD 
672/1/2013 článok „Tlačová konferencia rektora TnU AD“ 
673/1/2013 článok „Monitoring 27.09.2013“ 
674/1/2013 pozvánka na 10. ročník podujatia „Inovecký 

výbeh“ 
675/1/2013 článok „20. Trenčiansky jazzový festival“ 
676/1/2013 článok „Zelený bazár“ 
677/1/213 článok „Spomienka na Ľ. V. Riznera“ 
678/1/2013 článok „Voľby do samosprávnych krajov“ 
679/1/2013 článok „Bývalá plaváreň je bez antikorového 

bazéna“ 
680/1/2013 článok „Mesto zrekonštruuje umeleckú školu“ 
681/1/2013 článok „Jazz pod hradom jubiloval s hviezdami“ 
682/1/2013 článok „Ľudovít Vladimír Rizner“ 
683/1/2013 článok „Trenčianska plaváreň prišla o antiko-

rový bazén“ 
684/1/2013 článok „Monitoring 30.09.2013“ 
685/1/2013 pozvánka a program tlačovej konferencie TnU 

AD 
686/1/2013 článok „Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa 

narodili trojičky Amélia, Anabela a Adriana“ 
687/1/2013 „článok „Vie na koho sa podobáte“ 
688/1/2013 článok „Monitoring 01.10.2013“ 
689/1/2013 článok „Beseda so spisovateľkou fantastickej li-

teratúry Vanessou Jóriou“ 
690/1/2013 pozvánka s cestovateľkou Antóniou Dvoranou 

o potulkách po Izraeli“ 
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691/1/2013 pozvánka na prezentáciu kníh literárnych prác 
členov Literárneho klubu Omega 

692/1/2013 článok „Slávnostné zahájenie akademického ro-
ka 2013/2014 Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka“ 

693/1/2013 článok „Aktívni študenti TnU AD idú do praxe“ 
694/1/2013 článok „Zasadnutie správnej rady TnU AD“ 
695/1/2013 článok „Detská pohotovosť je presťahovaná“ 
696/1/2013 pozvánka na „Papučkovú noc v knižnici“ 
697/1/2013 pozvánka na odovzdanie nového chodníka do ZŠ 

Kubranská 
698/1/2013 článok „Monitoring 02.10.2013“ 
699/1/2013 článok „Zo starého perónu postavia novú tržni-

cu“ 
700/1/2013 článok „V Trenčíne zasadala prvýkrát krajská 

volebná komisia“ 
701/1/2013 článok „Šiestim kandidátom za predsedu TSK  

je Juraj Smatana“ 
702/1/2013 článok „Pohárová súťaž vo fitnes“ 
703/1/2013 článok „Majú svoje zlé skúsenosti“ 
704/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo“ 
705/1/2013 článok „Ondrejovičová získala titul majstra sve-

ta“ 
706/1/2013 článok „Digitalizácia zbierok Dalérie M. A. Ba-

zovského“ 
707/1/2013 článok „Výstava Erika Šilla“ 
708/1/2013 článok „Monitoring 04.10.2013“ 
709/1/2013 Info Trenčín č. 10/2013 zo dňa 04.10.2013 
710/1/2013 článok „Poškodené schodiská sú opravené“ 
711/1/2013 článok „Primátor Rybníček odmieta uťahovanie 

opaskov“ 
712/1/2013 článok „Trenčín privíta európsku foorbalovú 

špičku“ 
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713/1/2013 článok „Priestor po jame bude zatrávnený“ 
714/1/2013 článok „Monitoring 07.10.2013“ 
715/1/2013 článok „Monitoring 08.10.2013“ 
716/1/2013 pozvánka na „Spomienkové stretnutie k 100. vý-

ročie otvorenia synagógy v Trenčíne“ 
717/1/2013 článok „Pocta zakladateľovi slovenskej architek-

túry“ 
718/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

07.10.2013“ 
719/1/2013 pozvánka na besedu s Erikou Horňákovou 

o knihe „Tak som to chcela“ 
720/1/2013 článok „Bezpečný príchod detí do školy“ 
721/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

09.10.2013“ 
722/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

10.10.2013“ 
723/1/2013 pozvánka na predstavenie volebného programu 

pravicovej koalície vo voľbách do VÚC 2013 
724/1/2013 článok „Archív vystavil vzácne listiny o vpáde 

Turkov“ 
725/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

11.10.2013“ 
726/1/2013 článok „Rozšírenie cintorína sa začína“ 
727/1/2013 článok „Desať rokov, desať darcov, desiateho 

októbra“ 
728/1/2013 článok „Trenčania vedia separovať“ 
729/1/2013 článok „Spomienkové stretnutie k 100. výročiu 

synagógy“ 
730/1/2013 článok „Storočná synagóga prežila slávu aj po-

níženia“ 
731/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

14.10.2013“ 
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732/1/2013 článok „Nespútaná fantázia Igora Ševčíka 
v mestskej veži“ 

733/1/213 článok „Vláda presadzuje obnovu električkovej 
trate“ 

734/1/2013 článok „Výsledky 10. ročníka Inoveckého výbe-
hu“ 

735/1/2013 článok „Štatistika desiatich ročníkov Inoveckého 
výbehu“ 

736/1/2013 článok „Jubilejný 10. ročník Inoveckého výbe-
hu“ 

737/1/2013 článok „Biele palica skrížia cestu vodičom“ 
738/1/2013 článok „Monitoring relácie 15.10.2013“ 
739/1/2013 článok „Podujatia ZNOS v novembri 2013“ 
740/1/2013 pozvánka na „Informačné fórum pre stredoško-

lákov“ 
741/1/2013 článok „Papučková noc bola v znamení detek-

tívky“ 
741/2/2013 článok „Na Inovec vybehlo 75 bežcov“ 
 
Pomocná evidencia – 6. diel 
742/1/2013 článok „Od vysvätenia otvorenia synagógy 

uplynulo sto rokov“ 
743/1/2013 článok „Trenčín predposledný, Nemšová 

v semifinále“ 
743/2/2013 článok „Striebro pre Blaškovú, bronz pre Jurico-

vú“ 
744/1/2013 článok „Budú spomínať na nezabudnuteľných 

Kubalovcov“ 
745/1/2013 Informačný spravovodaj Spoločnosti Služby pre 

bývanie 
746/1/2013 článok „Martin Karlík: Od vysvätenia a otvo-

renia synagógy uplynulo sto rokov“ 
747/1/2013 článok „Monitoring relácie 15.10.2013“ 
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748/1/2013 článok „Striebro pre Blaškovú, bronz pre Jurico-
vú“ 

749/1/2013 článok „Papučková noc v knižnici“ 
750/1/2013 článok „Monitoring relácie 17.10.2013“ 
751/1/2013 Občasník „Zámostie“ pre občanov mestskej časti 

Trenčín - západ 
752/1/2013 článok „Monitoring relácie 18.10.2013“ 
753/1/2013 článok „Na železnicu padol žeriav, dopravu och-

romil na dve hodiny“ 
754/1/2013 článok „Stránka uľahčí hlásenie porúch“ 
754/2/2013 článok „V Dome armády vystavujú dokumenty 

z afrického frontu“ 
755/1/2013 článok „Miss 2013 je Ivona Ďuračková“ 
756/1/2013 článok „Grísa nasadol do digitálneho vlaku“ 
757/1/2013 článok „Sociálne centrum v Zámostí radnica ne-

vybuduje“ 
758/1/2013 článok „Ivona Ďuračková Miss Trenčín 2013“ 
759/1/2013 článok „Začína sa oprava ďalších komunikácií“ 
760/1/2013 článok „Monitoring relácie 21.10.2013“ 
761/1/2013 pozvánka na oceňovanie pracovníkov z kultúry 

TSK 
762/1/2013 článok „Výstava Petra Grisa a Jána Pochribné-

ho“ 
763/1/2013 článok „Najohľaduplnejší vodiči voči nevidia-

cim sú v Trenčianskom kraji“ 
764/1/2013 článok „Monitoring 22.10.2013“ 
765/1/2013 pozvánka na prezentáciu básní Kataríny Hude-

covej 
766/1/2013 pozvánka na Benefičný večer Trenčianskej na-

dácie 
767/1/2013 pozvánka na autorskú výstavu fotografií Ing. Já-

na Tluku pri príležitosti 60 rokov 



 
 

1029 
 

768/1/2013 článok „Jozef Lohyňa chce byť tmelom medzi 
starostami a primátormi“ 

769/1/2013 pozvánka na prezentáciu výsledkov auditu agen-
túry MOODYS v TSK 

770/1/2013 článok „V Dome armády vystavujú dokumenty 
z afrického frontu“ 

771/1/2013 pozvánka na zastupiteľstvo TSK „ 
772/1/2013 článok „Trenčania si pripomenuli 95. výročie 

popravy 44 slovenských vojakov v Kragujevaci“ 
773/1/2013 článok „Monitoring 23.10.2013“ 
774/1/2013 článok „Poslanci v Trenčíne neprídu o mandáty“ 
775/1/2013 článok „Monitoring 24.10.2013“ 
776/1/2013 pozvánka na Laugarício Cup“ 
777/1/2013 článok „Moody´s Investors Service potvrdil ra-

ting TSK““ 
778/1/2013 článok „Stavebné projekty v Trenčíne napredujú 

podľa plánu“ 
779/1/2013 článok „Na prestížnej súťaži Slovak Press Foto 

sa presadila Katarína Babálová z Trenčína“ 
780/1/2013 pozvánka na 3. ročník „Dní Maximiliána Hella“ 
781/1/2013 pozvánka na stretnutie s cestovateľom Michalom 

Knitlom 
782/1/2013 pozvánka na besedu so spisovateľkou S. Havel-

kovou 
783/1/2013 článok „Monitoring 25.10.2013“ 
784/1/2013 článok „Komuniké 28. rokovania Zastupiteľstva 

TSK“ 
785/1/2013 článok „Ocenenie kultúrnych pracovníkov TSK“ 
786/1/2013 článok „Kandidáti na poslancov do TSK za 

Smer“ 
787/1/2013 článok „Kandidáti na poslancov do TSK za koa-

líciu“ 
788/1/2013 článok „Kandidát na poslanca T. Bečár do TSK“ 
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789/1/2013 článok „Monitoring 28.10.2013“ 
790/1/2013 pozvánka na podujatie „Nov divadiel“ 
791/1/2013 článok „Monitoring. 30.10.2013“ 
792/1/2013 článok „Posledný župan za HZDS zanecháva 

Trenčiansky kraj v dusnej atmosfére“ 
793/1/2013 Preslov k výstave F. Rybníčka „Trenčín, moje 

mesto“ 
794/1/2013 článok „Študentské formuly jazdili na výstavi-

sku“ 
795/1/2013 článok „Trenčiansky cintorín rozširujú“ 
796/1/2013 článok „Grísa nasadol do digitálneho vlaku“ 
797/1/2013 článok „Vstup do fakultnej nemocnice rozširujú“ 
798/1/2013 článok „Výstava Jahrada“ 
799/1/2013 článok „Príhovor kandidáta na predsedu TSK             

J. Lohyňu k voľbám“ 
800/1/2013 Info Trenčín 01.11.2013 
801/1/2013 článok „Volebné noviny strany Smer – SD“ 
802/1/2013 článok „Monitoring 04.11.2013“ 
803/1/2013 pozvánka na odovzdanie vysvedčenia MUDr.           

P. Sedláčkovi 
804/1/2013 článok „Monitoring 05.11.2013“ 
805/1/2013 článok „Úprava vstupu do nemocnice“ 
806/1/2013 článok „Dušičky“ 
807/1/2013 článok „Trenčiansky kraj druhý v SR z pohľadu 

indexu rozvoja“ 
808/1/2013 pozvánka na „Open Days 2013“ 
809/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií Pavla Obsta „Na-

ture“ 
810/1/2013 pozvánka na výstavu obrazov Petra Marčeka 
811/1/2013 článok „Bulletin pravicovej koalície k voľbám 

do VÚC“ 
812/1/2013 článok „Predvolebný príhovor Mgr. R. Kaščá-

kovej“ 
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813/1/2013 pozvánka na besedu s publicistom Antonom Ba-
lážom 

814/1/2013 článok „Monitoring. 06.11.2013“ 
815/1/2013 článok „Pribudla celodenná opatera“ 
816/1/2013 článok „Analytici – Smer bude opäť valcovať“ 
817/1/2013 článok „Britská diplomatka na TSK“ 
818/1/2013 článok „Výsledok súťaže „O najkrajšie mesto 

a obec Slovenska“ 
819/1/2013 článok „Výstava fotografií Ferdiannda Rybníč-

ka“ 
820/1/2013 článok „Monitoring. 05.11.2013“ 
821/1/2013 článok „Monitoring. 07.11.2013“ 
822/1/2013 katalóg k výstave Jána Tluku a Jaroslava Strnada 
823/1/2013 článok „Má talent od Boha a internet v malíčku“ 
824/1/2013 článok „Koláriková víťazkou Záhoráckeho po-

hára“ 
824/2/2013 článok „Pribudla celodenná opatera“ 
825/1/2013 článok „Sedláčkova éra predsedu končí bez 

schváleného rozpočtu“ 
826/1/2013 článok „Na Slovak Press Photo vyhrala druhé 

miesto“ 
827/1/2013 článok „Kňaz Martin Rázus“ 
828/1/2013 článok „Prípojku na most by mal zaplatiť štát 

a mesto“ 
829/1/2013 článok „Výsledky volieb do vyšších územných 

celkov“ 
830/1/2013 článok „Strana Smer-SD bude mať v TSK väčši-

nu“ 
831/1/2013 článok „V obvode Trenčín triumfovala Kaščá-

ková“ 
832/1/2013 článok „Monitoring.11.11.2013“ 
833/1/2013 článok „Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba sa 

začala“ 
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834/1/2013 pozvánka na prednášku prof. Mikuláša Hubu 
„Historické štruktúry krajiny“ 

835/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Kataríny Teke-
ľovej „Nedokonalý plán“ 

836/1/2013 pozvánka na vyhodnotenie 21. ročníka literárnej 
súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa s dažďom 
zhovára“ 

837/1/2013 článok „Monitoring 11.11.2013“ 
838/1/2013 článok „Slovenskí žiaci získali na medzinárod-

ných olympiádach 51 medailí“ 
839/1/2013 článok „Spomienka na obete vojen“ 
840/1/2013 článok „Ocenenie primátora pamätnou medai-

lou“ 
841/1/2013 článok „Novembrové udalosti pripomenula vý-

stava o ŠTB, výstava  a svätá omša“ 
842/1/2013 článok „Festival HoryZonty“ 
843/1/2013 článok „Marček predstavil ženské ticho medzi 

hviezdami“ 
844/1/2013 pozvánka na 40. výročie otvorenia ZŠ detského 

mestečka“ 
845/1/2013 pozvánka na „Spomienka na 17. november“ 
846/1/2013 článok „Poslanci nahnevali Rybníčka“ 
847/1/2013 článok „Monitoring 13.11.2013“ 
848/1/2013 článok „Monitoring 15.11.2013“ 
849/1/2013 článok „Marček predstavil ženské ticho medzi 

hviezdami“ 
850/1/2013 článok „Výstava Job Forum 2013 

a Stredoškolák“ 
951/1/2013 článok „Monitoring médií od 01.11. do 

15.11.2013“ 
952/1/2013 článok „Monitoring 18.11.2013“ 
953/1/2013 článok „Podujatia TOS na mesiac december 

2013“ 
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954/1/2013 pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Lenkou 
Gahérovou 

955/1/2013 pozvánka na prednášku doc. RNDr. Mgr. Petra 
Chrastinu, PhD. 

956/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií Veroniky Mar-
kovičovej a Veroniky Raffajovej 

957/1/2013 článok „Monitoring 19.11.2013“ 
958/1/2013 článok „Výskum odhaľuje nálezy v kláštore“ 
959/1/2013 článok „Trojruža 2013 pre Rudolfa Dobiáša“ 
960/1/2013 článok „Lenka je víťazkou Záhorackého pohára 

2013“ 
 
Pomocná evidencia – 7. diel 
961/1/2013 článok „Úspešný začiatok sezóny krasokorčulia-

rok“ 
962/1/2013 článok „Výsledky44. ročníka Trenčianske hodi-

ny“ 
963/1/2013 článok „Monitoring 21.11.2013“ 
964/1/2013 článok „Na stanici pokračuje obmedzený režim“ 
964/2/2013 článok „Pamätník potrebuje záchranu“ 
965/1/2013 článok „Uctili si veteránov prvej svetovej vojny“ 
966/1/2013 článok „Karanténnu stanicu mesto rozšíri 

o útulok pre psov“ 
966/2/2013 článok „Trenčianska nadácia rozdelí 4.250 eúr“ 
967/1/2013 článok „Zákutia Ázie objavoval podľa soviet-

skych máp“ 
968/1/2013 článok „Výskum odhaľuje cenné nálezy 

v kláštore“ 
969/1/2013 článok „Zastupiteľstvo schválilo majetkové pre-

vody“ 
970/1/2013 pozvánka na seminár „Akadémie tretieho veku“ 
971/1/2013 článok „Monitoring 22.11.2013“ 
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972/1/2013 pozvánka na výstavu Boba Perneckého „Jazz 
a karikatúra“ 

973/1/2013 pozvánka na muzikál  „Mata Hari“ 
974/1/2013 pozvánka na výstavu „50. výročie Méta“ 
975/1/2013 článok „Monitoring 23.11.2013“ 
976/1/2013 článok „Prišla k nám zima“ 
977/1/2013 článok „Odevná tradícia v Ozete prežila viac ako 

šesť dekád“ 
978/1/2013 článok „Do VOP Trenčín vstúpi nový investor“ 
979/1/2013 článok „Monitoring 26.11.2013“ 
980/1/2013 článok „Trenčianska univerzita si uctila A. Dub-

čeka“ 
981/1/2013 pozvánka na „Jarmočné námestie CSS Juh“ 
982/1/2013 pozvánka na stretnutie s umelcom Tiborom Elio-

tom 
983/1/2013 článok „Čo je stavbe železničného mosta“ 
984/1/2013 článok „Tretie nástupište bude čoskoro hotové“ 
985/1/2013 článok „Mesto získala získalo cenu čestného ná-

kupu“ 
986/1/2013 článok „Kaštieľ v Záblatí“ 
987/1/2013 článok „Trenčín získal Cenu – Mesto rozvoja“ 
988/1/2013 článok „Zomrel bývalý vicepremiér ČR Egon 

Lánsky“ 
989/1/2013 článok „Monitoring 27.11.2013“ 
990/1/2013 článok „Monitoring 28.11.2013“ 
991/1/2013 článok „Tradícia kostola piaristov“ 
992/1/2013 článok „Do Púchova postúpili Trenčín 

a Prievidza“ 
992/2/2013 článok „Císarová víťazkou Munich Open“ 
993/1/2013 článok „Redaktorka napísala román“ 
994/1/2013 pozvánka na spomienkovú svätú omšu na patró-

na mesta sv. Františka Xaverského 
995/1/2013 článok „Lukáš Jánošík žne úspech za úspechom“ 
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996/1/2013 článok „Monitoring 02.12.2013“ 
997/1/2013 pozvánka na výstavu Jozefa Švikruhu 
998/1/2013 článok „Uctenie si pamiatky A. Dubčeka“ 
999/1/2013 článok „Prorektor Dušan Galúsek bol menovaný 

za profesora“ 
1000/1/2013 článok „Monitoring 03.12.2013“ 
1001/1/2013 pozvánka na ustanovujúca zasadnutie Zastupi-

teľstva TSK 
1002/1/2013 článok „Výstava karikatúra a džez“ 
1003/1/2013 pozvánka na koncert Aurelius 
1004/1/2013 pozvánka na stretnutie so Zuzanou Csontosovou 
1005/1/2013 pozvánka na stretnutie Martinou Monošovou 
1006/1/2013 pozvánka na podujatie Galérie Vážka 

v decembri 2013 
1007/1/2013 článok „Monitoring 04.12.2013“ 
1008/1/2013 pozvánka muzikál  „Maata Hari“ 
1009/1/2013 článok „Vodiči pozor, Ulica 28. októbra bude 

uzavretá“ 
1010/1/2013 pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva Trenčín 
1011/1/2013 článok „Trenčín skončil na turnaji v P. Bystrici 

štvrtý“ 
1012/1/2013 článok „Slovák má k dispozícii o 42 % menej 

financií“ 
1013/1/2013 článok „Počet prvákov na TnU AD stúpol o 13,9 

%“ 
1014/1/2013 článok „Monitoring 06.12.2013“ 
1015/1/2013 pozvánka na výstavu Ladislava Zdvíhala 
1016/1/2013 Farské listy č.12/2013 
1017/1/2013 pozvánka na výstavu Viery, Igora a Jána Meš-

kovcov 
1018/1/2013 článok „Výstava „Inšpirácie pri príležitosti 70. 

Jozefa Švikruhu“ 
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1019/1/2013 článok „Monitoring 09.12.2013“ 
1020/1/2013 článok „Plán činnosti Verejnej knižnice 

v Trenčíne na rok 2014“ 
1021/1/2013 článok „Pán činnosti Galérie M. A. Bazovského 

na rok 2014“ 
1022/1/2013 článok „Plán činnosti Trenčianskeho múzea na 

rok 2014 
1023/1/2013 článok „Plán kultúrnych aktivít v Roku Ľ. Štúra“ 
1024/1/2013 pozvánka na výstavu Dana Veselského „Tempus 

Fugit“ 
1025/1/2013 pozvánka predvianočný obed s rektorom TnU 

AD 
1026/1/2013 článok „Monitoring 10.12.2013“ 
1027/1/2013 článok „Ustanovujúce Zastupiteľstvo TSK“ 
1028/1/2013 článok „E Bulletin Trenčianskej nadácie“ 
1029/1/2013 článok „Monitoring 11.12.2013“ 
1030/1/2013 článok „Výstava Dana Veselského: Tempus Fu-

gip“ 
1031/1/2013 pozvánka na „Zimný umelecký jarmok“ 
1032/1/2013 článok „Monitoring 12.12.2013“ 
1033/1/2013 článok „Výber z tvorby Ladislava Zdvíhala“ 
1034/1/2013 článok „Martinka trojnásobným víťazom“ 
1035/1/2013 článok „V Trenčíne vznikne moderný terminál“ 
1036/1/2013 článok „Premiér Fico v Trenčianskom kraji“ 
1037/1/2013 článok „SIRS preinvestuje na projekte Terminál 

107 miliónov Sk 
1038/1/2013 článok „Monitoring 16.12.2013“ 
1039/1/2013 článok „Monitoring 17.12.2013“ 
1040/1/2013 článok „Ochotní ľudia pomáhali“ 
1041/1/2013 článok „ŠK  1. FBC sa prepracoval do flórbalo-

vej Európy“ 
1042/1/2013 článok „MikuláAS Cup opäť vyhrala ZŠ Hodžo-

va“ 
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1042/2/2013 článok „Odstránili skládku v centre Trenčína“ 
1042/3/2013 článok „Bronzový kov pre Kišša“ 
1043/1/2013 článok „My PopStar Trenčianskeho kraja má 

nového laureáta“ 
1044/1/2013 článok „Oprava piaristického kostola oživuje je-

ho barokový pôvod“ 
1045/1/2013 článok „Pribudli zmeny v doprave“ 
1046/1/2013 článok „Oprava piaristického kostola oživuje je-

ho barokový pôvod“ 
1047/1/2013 článok „Monitoring 18.12.2013“ 
1048/1/2013 článok „Obojsmerná premávka na Braneckého 

ulici zostáva“ 
1049/1/2013 článok „Knižky pre deti od darcov boli už odo-

vzdané“ 
1050/1/2013 článok „Monitoring 20.12.2013“ 
1051/1/2013 článok „Z mesačníka Info by sa mal stať kvar-

tálnik“ 
1052/1/2013 článok „Farské lista č.12/2013 
1053/1/2013 článok „Monitoring 23.12.2013“ 
1054/1/2013 článok „Mesto osvetlilo hrádzu“ 
1055/1/2013 článok „ŠK 1. FBC Trenčín sa prepracoval do 

Európy“ 
1056/1/2013 článok „Monitoring 27.12.2013“ 
1057/1/2013 článok „Seminár Združenia bytového hospodár-

stva“ 
1058/1/2013 článok „Vianočný darček pre Sabrinku“ 
1059/1/2013 článok „Problém s vodou na Sihoti pred sviat-

kami“ 
1060/1/2013 článok „Monitoring 30.12.2013“ 
1061/1/2013 článok „Postaviť výťah v Studni lásky. Pokrok či 

barbarstvo?“ 
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1062/1/2013 článok „Spoločnosť Altis už nemá záujem o kú-
pu zimného  

 štadióna“ 
1063/1/2013 článok „Zasypaná jama pred Posádkovým klu-

bom námestím nebude“ 
1064/1/2013 článok „Trenčianske hradné divadlo zmenilo ná-

zov na Mestské divadlo Trenčín“ 
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Príloha č. 3 
 
 

Komisia kultúry a cestovného pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne 

 
 
 
 

P o z v á n k a 
 
 
Pozývam vás na zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ru-
chu, ktoré sa uskutoční v pondelok  17.02.2014 o 17:00 hod. v 
zasadačke Útvaru KIS (v budove bývalej lekárne na 1. pos-
chodí, Mierové námestie 9).  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Stanovisko k správe na vykonanie zápisu do kroniky 

mesta Trenčín za rok 2013 
3. Správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti za rok 

2013 
4. Vyjadrenie k žiadostiam o nájom nebytových priestorov 

v objekte KS Juh 
5. Novelizácia VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom 

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 
6. Rôzne 
 

 
 

     Ján Babič 
predseda komisie 
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Príloha č. 4 
 

Zápisnica z Komisie kultúry a cestovného ruchu                                                                               
pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 

 

zasadnutie dňa: 17.02.2014  
 
 
Výpis z uznesenia k bodu 2): 
 Stanovisko k správe na vykona-

nie zápisu do kroniky mesta 
Trenčín za rok 2013 

Uznesenie:   
Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne berie na vedomie Návrh záznamu Kroniky 
Mesta Trenčín za rok 2013 bez pripomienok a odporúča Mest-
skej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie. 

 
Hlasovanie:  
ZA :  4 – L. Kužela, J.Babič, N.Puzderová, E.Matejková) 
 
 
Zapísala: J. Sedláčková 
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Príloha č. 5 
 
Primátor 
Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček 
           
 
 
 
                  Trenčín, 11.03.2014 

 
 

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 dòa 

 
11. marca 2014 / štvrtok / o 14.00 h. 

 
v  miestnosti č. 117 na 1. poschodí Mestského úradu 

v Trenčíne s programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Otvorenie a schválenie programu 

3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2014   

 Predkladá: Ing. Mária Capová 
                        vedúca ekonomického útvaru                         
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4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykona-
ných primátorom mesta 

 Predkladá:  Ing. Mária Capová 
                         vedúca ekonomického útvaru                         

5. Majetkové prevody 
Predkladá:  Ing. Gabriela Vanková 

                        vedúca útvaru majetku mesta 
            Róbert Buchel  

                            poverený vedením MHSL, m.r.o. 
6. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnu-
teľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
Predkladá:  Ing. Gabriela Vanková 

 vedúca útvaru majetku mesta 
7. Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 

Predkladá:  MUDr. Stanislav Pastva 
 člen MsR 

8. Návrh na doplnenie člena do dočasnej komisie 
MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov 
a procesov modernizácie železnice v úseku Zlato-
vce – Trenčianska Teplá (zmena uznesenia MsZ 
v Trenčíne č. 126 písm. b) zo dňa 19.5.2011) 

 Predkladá:  JUDr. Katarína Mrázová 
                     vedúca útvaru právneho 
9. Návrh riešenia situácie ohľadom kotolne  na ulici 

Liptovská v Trenčíne 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                     primátor mesta 
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10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Škol-
ských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 
Predkladá:  Mgr. Danica Lorencová 

riaditeľka Školských zariadení mesta 
Trenčín, m.r.o.  

11. Podnety na Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému 
plánu mesta Trenčín 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta  
12. Návrh umiestnenia lavičiek osobností v centre 

mesta Trenčín   
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta  
13. Návrh na vykonanie zápisu do kroniky mesta 

Trenčín za rok 2013   
  Predkladá:  Ing. Jaroslav Pagáč 
                   prednosta MsÚ  
14. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne 

a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za 
rok 2013 

 Predkladá: JUDr. Stanislav Bero 
                   náčelník MsP v Trenčíne  

15. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej 
materskej školy Motýlik do siete škôl 
a materských zariadení v SR 
Predkladá: Mgr. Jozef Baláž 

                   vedúci útvaru školstva  
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16. Návrh na udelenie výnimky z VZN č. 12/2011 
o určovaní  cien za prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve Mesta Trenčín pre Piaristické gymná-
zium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 
Trenčín na dni:  
- 27.11. 2014 od 13.00 do 15.00 – skúška prog-

ramu 
- 28. 11. 2013 od 10.00 do 12.00 – slávnostná 

školská akadémia 
Predkladá:  Ing. Janka Sedláčková 

                     vedúca útvaru kultúrno-informačných 
služieb 

17. Rôzne 
18.  Záver 
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Príloha č. 6 
 

Mestský úrad v Trenčíne 
 
Mestská rada       V Trenčíne 05.04.2014 
v   T r e n č í n e 
         

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 
za rok 2013 

 
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 2013  

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 2013  bez pripomienok a odporúča Mestskej rade 
v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“  
V Trenčíne dňa 20.02.2014 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 
Trenčín za rok 2013 bol predložený na rokovanie Komisie 
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. febru-
ára 2012, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  
„Komisia kultúry a cestovného ruchu  Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne berie na vedomie kronikársky záznam Mesta 
Trenčín za rok 2013 s pripomienkami a odporúča Mestskej 
rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2013 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. 316 zo dňa 11. apríla 2013. 

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 života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť 
kultúrno-spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť ná-
boženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 
a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ob-
lasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť 
cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť 
činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť 
činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  úrade 
v Trenčíne a  kalendár výročí osobností. Zaznamenané 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 zhotovených účasťou kronikára na podujatiach, do-
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plnené fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plánmi 
a podobne.  

Kronika Mesta Trenčín zaznamenala 21. marca 2013 ús-
pech v celoslovenskom meradle, keď v 7. ročníku celosloven-
skej súťaži „Slovenská kronika 2012“ o najlepšiu kroniku 
venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka v kategórii 
krajských miest získala prvé miesto Kronika Trenčín – zá-
znam za rok 2011 písaná Mgr. Jozefom Čerym. 

Od roku 2003 je kronika Mesta Trenčín zverejňovaná 
webovej stránke mesta Trenčín po schválení v orgánoch mesta 
Trenčín. Jej návštevnosť v roku 2013 zaznamenala 7.437 
vstupov, čo je 75 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. 
Tento ukazovateľ určite ovplyvnil výborný výsledok 
v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2012“ 

Kronikársky záznam v roku 2011 zaznamenal viacero 
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 
v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mes-
ta Trenčín  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov  
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Tren-

čín v roku 2011 

1. Verejno spoločenský život 
- v noci zo 14. na 15. januára 2013 sa podlomila kon-

štrukcia prístrešku pre cestujúcich na autobusovom ná-
stupišti v Trenčíne,  

- v dňoch 24. až 27.januára 2013 Trenčiansky samospráv-
ny kraj sa predstavil na veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour vo vlastnej expozícii ako „Kraj Pohody“ 
s podtitulom „Vesmír na dosah“,  

- dňa 23. januára 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce za-
sadnutie Fóra akčnej mládeže na Mestskom úrade 
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v Trenčíne za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu  a 
PaedDr. Daniela Beníčka,  

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnilo rokovanie mimo-
riadne Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne,   

- dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity 
Trenčín - Juh bolo založené „Občianske združenie 
Priateľov zvierat a prírody“,   

- dňa 25. februára 2013 sa uskutočnilo Zastupiteľstvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 22. za-
sadnutí v tomto funkčnom období,  

- dňom 1. marca 2013 vyhlásili mladí filantropi 9. ročník 
grantového kola pod názvom „Daj to!“, ktoré sa stalo 
výzvou pre originálne nápady mladých ľudí, neformál-
nych skupín vo veku od 15 do 30 rokov,  

- dňa 21. marca 2013 v priestoroch Slovenského národné-
ho múzea v Martine sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-
tenie a vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťa-
že Slovenská kronika 2012 o najlepšiu kroniku, v kto-
rej v kategórii krajských miest, získala prvé miesto 
Kronika Mesta Trenčín za kronikársky zápis za rok 
2011, ktorú napísal kronikár Mgr. Jozef Čery, 

- dňa 26. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 
odovzdané v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie 
primátora Mesta Trenčín 12 pedagógom z trenčianskych 
materských a základných škôl, ktoré vyznamenaným 
učiteľom odovzdal predseda Komisie školstva pri Mest-
skom zastupiteľstve doc. Ing. Oto Barborák, CSc., 

- dňa 10. apríla 2013 si mesto Trenčín pripomenulo 68. 
výročie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pa-
mätníku umučených na Brezine,  

- dňa 11. apríla 2013 v Bratislave odovzdali Ladislavovi 
Farkašovi, občanovi Trenčína ocenenie „Zlatý záchra-
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nársky kríž“ v kategórii Záchranársky čin laickej verej-
nosti za záchranu 20-mesačného chlapčeka, ktorý spadol 
z preliezky,  

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne,  

- dňa 18. apríla 2013 schválené uznesenie Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Tren-
čín na opravu ciest o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček vetoval,  

- dňa 30. apríla 2013 sa podpredseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Ing. Milan Panáček vzdal svojej 
funkcie,  

- dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádko-
vého klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. vý-
ročia ukončenia druhej svetovej vojny,  

- dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po 
ôsmykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti 
cestovného ruchu na podujatí „Deň otvorených dverí 
v inštitúciách Európskej únie“,  

- dňa 10. mája 2013 na zasadnutí mimoriadneho Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne poslanci rozhodli 
o neodobratí mandátov poslancom Bc. Tomášovi Va-
ňovi, JUDr. Rastislavovi Kudlovi a Patrikovi Buria-
novi,  

- dňa 17. mája 2013 bol na výstavisku Expo Trenčín otvo-
rený 2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej re-
publiky a Českej republiky pod názvom „Región Tour 
2013“ pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a pod ga-
ranciou Českej centrály cestovného ruchu „Czech Tou-
rism“,  
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- dňa 20. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Por-
tugalsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína,  

- dňa 10. júna 2013 si delegácie členov Klubu vojenskej 
histórie Základnej organizácie Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov Trenčín, 1. Základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov na Slovensku v meste Trenčín, 
profesijných klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube 
Trenčín, posádky Trenčín a zamestnanci Posádkového 
klubu Trenčín položením kvetov k pamätníku v Kasárni 
SNP pripomenuli už 95. výročie kragujevskej vzbury,              

- dňa 20. júna 2013 primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-
chard Rybníček informoval zástupcov médií o svojom 
rozhodnutí odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava 
Kudlu,  

- dňa 1. júla 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a poslanec za Smer – Sociálna de-
mokracia Ing. Jaroslav Baška odštartoval na Mierovom 
námestí v Trenčíne za svojimi voličmi na bicykli, ktorú 
nazval „Tour de Baška“,  

- za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na ces-
tách v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, 
zaznamenaný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb 
usmrtených,  

- dňa 3. júla 2013 rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky Pavla Pašku zo a zverejnením 
v zákone 191/2013 Z.z. boli vyhlásené voľby do zastu-
piteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov sa-
mosprávnych krajov,  

- dňa 29. júla 2013 štátny tajomník Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky Miloš Koterec vymenoval do 
funkcie veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky plukovníka Martina Stoklasu,  
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- dňa 20. augusta 2013  na tlačovej konferencii v Trenčíne 
zástupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej 
kresťanskej a demokratickej únie, Kresťanského demo-
kratického hnutie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, 
NOVA a Občianska konzervatívna strana vydali spoloč-
né vyhlásenie, že spoločným kandidátom pravicových 
strán na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
bude bývalý zápasník Jozef Lohyňa,  

- dňa 28. augusta 2013 sa konala pri Pamätníku umuče-
ných na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 
69. výročia Slovenského národného povstania,  

- v dňoch 6. až 8. septembra 2013 si obyvatelia Opatovej 
nad Váhom, ktorá je dnes súčasťou mesta Trenčín, pri-
pomenuli 775. výročie prvej písomnej zmienky o obci 
Opatová nad Váhom na oslavách, ktoré sa uskutočnili 
pod názvom „Bola raz jedna dedina“,  

- dňa 2. októbra 2013 v Trenčíne po prvýkrát zasadala 
krajská volebná komisia pre voľby poslancov a predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jej piati členovia 
zložili sľub a vyžrebovali si predsedu a podpredsedu 
komisie. Predsedom sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delego-
vaný stranou Smer – Sociálna demokracia a podpredse-
dom Ing. Ondrej Beracka, delegovaný Slovenskou ná-
rodnou stranou,  

- dňa 15. októbra 2013 pri príležitosti Svetového dňa bie-
lej palice pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru 
Slovenskej republiky ďalší ročník dopravno-výchovnej 
akcie „Deň bielej palice“,  

- dňa 17. októbra 2013 informovala hovorkyňa Železníc 
Slovenskej republiky o mimoriadnej udalosti, ktorá sa 
stala v tento deň, keď o 10,45 h na železničnú trať v 
úseku Trenčín - Trenčianska Teplá predpoludním počas 
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prác na rekonštrukcii železničnej trate sa prevrátil že-
riav,  

- dňa 23. októbra 2013 bolo doručené rozhodnutie Kraj-
ského súdu v Trenčíne, že poslanci v Trenčíne, ktorí po-
berali honorár za podujatia v rámci zboru pre občianske 
záležitosti neprídu o mandáty a náhradníkom tieto posty 
nepatria,  

- v mesiaci september 2013 v Trenčíne sa uskutočnilo 
dvojdňové pracovné rokovanie zástupcov odborov do-
pravy samosprávnych krajov na Slovensku,  

- dňa 24. októbra 2013 na kontrolnom dni projektov fi-
nancovaných z fondov Európskej únie minister dopravy 
Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek, že stavebné 
práce na úprave železnice pokračujú bez zásadných 
problémov,  

- dňa 25. októbra 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné udeľo-
vanie ocenení z oblasti kultúry jednotlivcom a kolektí-
vom z okresov Trenčín,  

- dňa 28. októbra 2013 Zastupiteľstvo Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja  sa zišlo na svojom poslednom 28. 
zasadnutí vo svojom volebnom období,  

- od 1. apríla 2013 do 31. októbra 2013 prebiehala súťaž o 
„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“, v ktorej sa 
umiestnilo Mesto Trenčín na deviatom mieste,  

- z konečných výsledkov volieb do vyšších územných 
celkov, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2013 vyplynu-
lo, že v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja získali poslanci strany Smer - Sociálna demokracia 
dvadsaťpäť poslaneckých kresiel, pravicová koalícia 
zložená zo strán Kresťansko – demokratického hnutia, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokra-
tická strana, Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda 
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a Solidarita, Občianska konzervatívna strana budú mať v 
zastupiteľstve osem poslancov, jeden poslanec bude za-
stupovať Zmenu zdola, Demokratickú úniu a jedenásť 
poslancov bude nezávislých,  

- voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-
roslava Bašku, kandidáta za Sme – Sociálna demokra-
cia, ktorý získal 53,45 % hlasov,  

- ziskom 4.018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou 
kandidátkou na poslankyňu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. 
Renáta Kaščáková,  

- dňa 11. novembra 2013 presne o 11 h 11 min sa zazneli 
nad trenčianskym cintorínom zo záznamu zvony z ta-
lianskeho mesta Rovereto a pieseň o rozkvitnutých di-
vých makoch, ktoré pokryli bývalé bojiská pri Ypres 
„Na flámskych poliach“ pri príležitosti „Dňa vojnových 
veteránov“,  

- dňa 11. novembra 2013 pri príležitosti Dňa vojnových 
veteránov náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky udelil primátorovi Mesta Trenčín 
Mgr. Richardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. 
výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
ktorú prevzal z rúk veliteľa Síl výcviku a podpory plu-
kovníka generálneho štábu Martina Stoklasu,  

- dňa 15. novembra 2013 si v Trenčíne pripomenula ve-
rejnosť udalosti zo 17. novembra roka 1989 koncertom 
kapely Simplify v amfiteátri na Mierovom námestí 
a v tom istom čase vernisážou výstavy v mestskej veži 
pod názvom „Prísne tajné!“,  

- v novembrových dňoch 2013 trenčianska spoločnosť 
„Virtual Reality Media“ získala už svoj tretí kontrakt 
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od Armády USA, ktorými sú letecké simulátory pre vr-
tuľníky MI – 17  za desať miliónov dolárov,  

- dňa 19. novembra 2013 na mimoriadnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne poslanci podporili 
predaj voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov 
v priemyselnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového 
investora Akebono,  

- dňa 13. novembra 2013 porota ocenila v Ostrave na me-
dzinárodnej súťaži „Fair Sourcing Awards“ (ceny 
čestného nákupu) Mesto Trenčín za úspešné a transpa-
rentné využívanie elektronických aukcií. Cenu prevzala 
špecialistka pre verejné obstarávanie z právneho útvaru 
Mestského úradu Trenčín Ing. Jana Molnárová,  

- štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave v mesiaci 
november zaradila Mesto Trenčín na tretie miesto v 
rámci Slovenska ako mesto s najvyššou úrovňou rozvo-
ja. Mesto Trenčín tak získalo „Cenu mesto rozvoja“. 
Ocenenie v Bratislave prevzal z rúk rektora Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 
Siváka, PhD. prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Jaroslav Pagáč,  

- dňa 25. novembra 2013 vo veku 79 rokov zomrel 
v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe trenčiansky 
rodák Egon Lánsky,  

- dňa 9. decembra 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce za-
sadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vo štvrtom funkčnom období,  

- dňa 22. decembra 2013, teda tesne vianočnými sviatka-
mi popoludní zostali obyvatelia Sihote 3. a Sihote 4. bez 
pitnej vody. Sedem ulíc týchto sídlisk Žilinskej, Opatov-
skej, Armádnej, Klementisovej, Kraskovej, Pádivého 
a Sibírskej zásobovali tri cisterny. Poruchu odstránili 
pracovníci Trenčianskych vodární a kanalizácií,  
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- dňa 19. septembra 2013 s petíciou za pomenovanie prie-
storu ako Námestie sv. Cyrila a Metoda sa obrátili obča-
nia ešte začiatkom septembra tohto roku zasadnutie za-
stupiteľstva informáciu o petícií zobralo na vedomie. 
Nezaoberalo sa ňou preto, že v čase prerokovania infor-
mácie boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a podľa zákona až do konania volieb nemožno v 
zmysle zákona rozhodovať o názvoch ulíc či zmene ich 
číslovania. 

- dňa 12. decembra 2013 Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne nevyhovelo návrhu petície na pomenovanie priesto-
ru pred Posádkovým klubom v Trenčíne. Dôvodom boli 
právoplatne neukončené súdne spory medzi mestom 
Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade dotýkajúce sa 
priestoru pri Posádkovom klube,  

2) Ekonomicko-spoločenský život 
- od 1. januára 2013 Trenčianska vodohospodárska spo-

ločnosť a.s. pristúpila na základe rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky k 
úprave cien vodného a stočného,  

- v noci zo 14. na 15. januára 2013 podlomila konštrukcia 
prístrešku pre cestujúcich na autobusovom nástupišti 
v Trenčíne pod ťarchou ťažkého snehu,  

- dňa 29. januára 2013 sa začala modernizácia železnice 
na území mesta Trenčín nadjazdom v mestskej časti 
Opatová,  ktorá nahradí jestvujúce železničné priecestia 
v mestských častiach Opatová a Kubra,  

- dňa 21. februára 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
odsúhlasilo predaj pozemkov v trenčianskom priemysel-
nom parku pre trenčiansku firmu PrintAlliance AM, 
s.r.o. Trenčín,  

- v auguste 2013 vyhrali Letecké opravovne súťaž na op-
ravu troch amerických vrtuľníkov Mi-17,  
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- v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 organizovalo vý-
stavisko Expo Center Trenčín v poradí už 11. ročník vý-
stavy kameňo-priemyslu a geológie „Kamenár“,                     

- dňa 5. marca 2013 sa podarilo spojazdniť osobný výťah 
do podchodu pri hoteli Elizabeth, ktorý v decembri 2012 
poškodili dvaja 16-roční mladíci, 

- Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnote-
nie hotelov na Slovensku, v ktorom hotel Elizabeth i na-
priek krátkemu trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď 
niekoľko úspechov: 
-   v kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil 

Hotel Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových ho-
telov na 11. mieste; 

-  v kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel 
Elizabeth na               6. mieste;  

- v kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. 
mieste.  

- v kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 
umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste,  

- dňa 2. mája 2013 sa začala ohlásená rekonštrukcia kana-
lizácie z Námestia SNP na Ulicu Martina Rázusa,                     

-  na opravu výtlkov po zime 2012/2013 poskytlo z Minis-
terstvo dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 
30.000 eúr, čo bolo oproti nutným opravám o päťkrát 
menej,  

- od stredy 15. mája 2013 bola uzavretá cesta do Opatovej 
po Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všet-
kých cyklistov a chodcov z dôvodu realizácie podchodu 
v mieste bývalého železničného priecestia. Jediná mož-
nosť dostať sa z Trenčína do Opatovej a späť bude po 
komunikácii 1/61,  

- v priebehu roka 2013 sa uskutočňoval na Farskom kos-
tole Narodenia Panny Márie reštaurátorský výskum 
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a reštaurovanie šťukovej výzdoby bočných kaplniek 
a šťukového oltára bočnej kaplnky Iležháziovcov,                   

- dňa 29. mája 2013 odovzdali do užívania na Správe ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne novú 
cestnú techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov 
s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami na leto 
i zimu v hodnote takmer jeden milión 500 tisíc eúr,                 

- dňa 13. júna 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne predaj pozemkov dvom trenčianskym firmám 
AgroTrend Slovakia a TnTEL v priemyselnom parku 
na vybudovanie sídla firmy, administratívnych a sklado-
vých priestorov,  

- dňa 22. júla 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
podporilo záujem japonskej firmy Akebono o podnika-
nie v Trenčíne,  

- dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom Mestskom zastupi-
teľstve v Trenčíne bola predložená ponuka bývalého  
Vojenského športového centra Dukla Trenčín, ktoré 
dňom 1. januára 2010 zmenou dislokácie z Trenčína do 
Banskej Bystrice zostali budovy centra neobsadené 
i napriek opakovaným avizovaným ponúknutím na pre-
daj. Poslanci ponuku prijali s podmienkou, že ako sa ob-
jekty využijú budú ešte rokovať. Jednou z alternatív do 
budov umiestniť azylové centrum pre týrané matky 
s deťmi, ktoré Mestu Trenčín chýba, alebo presťahovať 
tam mestskú políciu.   

- dňom 1. septembra 2013 spoločnosť AAF z Nového 
Mesta nad Váhom sa začala sťahovať do voľných prie-
storov AU Optronics v trenčianskom priemyselnom par-
ku,  

- dňa 27. septembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne 4. roč-
ník „BIO jarmoku“ a vyhlásenie výsledkov 9. ročníka 
hlasovania „Biopotravina roka 2013“,  
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- dňa 6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej 
funkcionalistickej stavby českého architekta Bohuslava 
Fuchsa rekonštrukcie kúpaliska a priľahlého priestran-
stva plavárne „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepli-
ciach,  

- dňom 1. januára 2014 vstúpi do Vojenského opraváren-
ského podniku Trenčín ako strategický partner firma 
MSM Martin. Firmu vybralo Ministerstvo obrany Slo-
venskej republiky z dvoch uchádzačov,  

-  v mesiaci október 2013 sa začali rysovať kontúry nové-
ho osobného nástupišťa na železničnej stanici v Trenčí-
ne,  

- dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Zdru-
ženia bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci 
členskou organizáciou Služby pre bývanie Trenčín v 
Trenčíne odborný seminár pre správcov, zástupcov 
vlastníkov bytov a verejnosť, ktorý bol zameraný na 
problematiku správy bytového fondu,  

- od 1. decembra 2013 sa začala rekonštrukcia kanalizácie 
na Železničnej ulici. Je súčasťou modernizácie železnič-
nej trate. Rekonštrukčné prác potrvajú do konca mája 
2014,  

- od štvrtka 5. do piatka 20. decembra 2013 bola Ulica 28. 
októbra uzatvorená pre rozkopávku z dôvodu napojenia 
dažďovej kanalizácie trhoviska na verejnú kanalizáciu,  

- od 10. do 16. decembra 2013 bola po rokoch skúšobne 
obojstranne spojazdnená miestna komunikácia – Bra-
neckého ulica pre osobnú dopravu, čo si vynútili prepl-
nené ulice a dopravné zápchy v križovatkách autami 
v dôsledku rôznych vynútených zásahov do miestnych 
komunikácií a následných obmedzení v doprave. Toto 
opatrenie kladne privítala najmä motoristická verejnosť,  
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- pomerne teplá zima ušetrila Mestu Trenčín nemalé fi-
nancie na údržbe ciest. Náklady za november a decem-
ber roka 2013 predstavovali čiastku 34.935 eúr,  

3) Kultúrno – spoločenský život 
- dňa 7. januára 2013Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístup-

nil pre svojich návštevníkov výstavu fotografii Borisa 
Filana a jeho syna Olivera pod názvom „Cesta okolo 
seba“,  

- dňa 8. januára 2013 sa uskutočnila vo vestibule Tren-
čianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 
„Krehké stretnutia – Krehká setkání“,  

- od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej 
veže v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií sied-
mich študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 
odboru fotografického dizajnu,  

- vernisáž výstavy MUDr. Júliusa Činčára pod názvom 
„Človečina“ sa uskutočnila dňa 15. januára 2013 v ka-
viarni „Vážka“,  

- dňa 16. januára 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja seminárne stretnu-
tie pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice sloven-
skej,  

- v dňoch 26. a 27. januára 2013 sa uskutočnila na výsta-
visku Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“,  

- dňa 7. februára 2013 predstavil na besede s čitateľmi vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne historik a 
spisovateľ PhDr. Pavel Dvořák svoju najnovšiu knihu. 
„Piata kniha o Bratislave“,  

- dňa 12. februára 2013 vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku v Trenčíne krstila svoju novú knihu „Knihu Mé-
dium love – láska ako stejk“ spisovateľka Barbora 
Kardošová,  
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- dňa 15. februára 2013 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod 
názvom „Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu 
poodhaliť prítomným návštevníkom históriu vnútorného 
vybavenia kuchyne nábytkom hrncami, taniermi 
a ďalšími rôznymi pomôckami,  

- dňa 1. marca 2013 sa uskutočnila v mestskej veži verni-
sáž výstavy fotografií mladého trenčianskeho fotografa 
Radovana Stoklasu,  

- dňa 23. februára 2013 sa Mesto Trenčín sa po druhýkrát 
zapojilo do osláv „Svetového dňa sprievodcov“. Pri 
tejto príležitosti pripravilo Mesto Trenčín pre obyvate-
ľov mesta bezplatnú prehliadku mesta s profesionálnymi 
sprievodcami,  

- dňa 5. marca 2013 vo Verejnej knižnici Mihala Rešetku 
v Trenčíne cestovateľ Roman Vehovský predstavil na 
besede svoje zážitky z exotických destinácií, ako sú 
Austrália, Nová Zeland, Malajzia a Thajsko,  

- dňa 12. marca 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy ob-
razov mladého trenčianskeho umelca Juraja Tomana 
pod názvom „Miesta“ v Galérii Vážka na Mierovom 
námestí,  

- dňa 15. marca 2013 sa predstavila na výstave v Galérii 
M. A. Bazovského akademická maliarka Xénia Berge-
rová so svojimi kolegami Romanom Gajdošom, Blaže-
jom Balážom, Cyrilom Blažom a študentmi,  

- od 28. do 23. marca 2013 sa uskutočnil sviatok všetkých 
slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvo-
rených dverí,  

- v dňoch 14. až 16. marca 2013 sa uskutočnil v pries-
toroch výstaviska Expo Centrum v Trenčíne 21. ročník 
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medzinárodného kozmetického veľtrhu „Beauty Forum  
Slovakia“,  

- dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej 
veže v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej 
súťažnej výstavy žiakov základných umeleckých škôl 
„Figurálna kresba 2013“,  

- dňa 26. marca 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne vyvrcholil „Mesiac knihy“ vo veľkom 
štýle, keď už po šiesty raz mali čitatelia možnosť na jed-
nom mieste stretnúť takmer dvadsať súčasných výz-
namných spisovateľov,  

- dňa 11. apríla 2013 večerom piesní Giuseppe Verdiho 
mal premiéru tradičný festival „Trenčianska hudobná 
jar 2013“ v Galérii M. A. Bazovského, ktorý priviezlo 
do Trenčína umelecké združenie Harmonia Seraphica. 
Festival bol zameraný na komornú hru v rôznych nástro-
jových obsadeniach. Na ďalšom koncerte sa predstavil 
dňa 21.apríla 2013 taliansky klarinetista Nicolo Bulfone 
a na poslednom festivalom koncerte sa dňa 28. apríla 
2013 predstavilo komorné združenie Collegium Wart-
berg_SK,  

- dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila vo výstav-
ných priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vernisáž výstavy fotografií Františka Janouša 
z Uherského Hradišťa pod názvom „Retro“,  

- dňa 16. apríla 2013 vo výstavnom priestore v Galérie 
Vážka na Mierovom námestí sa prezentoval autorskou 
výstavou dizajnér a maliar, člen Slovenskej výtvarnej 
únie Ján Koválik, ktorý sa narodil v roku 1953 v Tren-
číne, kde doteraz stále tvorí, pracuje a žije,  

- počas mesiaca apríl 2013 bola v mestskej klubovni sprí-
stupnená výstava fotografií židovských architektonic-
kých pamiatok mesta Třebíč Pavla Heřmana, ktoré sú  
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zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO  

- v mesiaci apríl 2013 vystavoval svoje obrazy v Posád-
kovom klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Volník 
pod názvom „Takto to vidím“,  

- dňa 30. apríla 2013 pred večer 1. mája koncertovali na 
Juhu v Remys Pube trenčianske džezové kapely – „Le-
vel Funk“, „Rico Baby Band“ a „Aurélius Q“, aby za-
znel džez na oslavu mladosti a lásky,  

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana 
Chabera pod názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme 
sa“,  

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šaf-
ránka pod názvom „Svět lidí/Svet ľudí“,  

- dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianske-
ho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka 
krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie „AM-
FO Trenčianskeho kraja 2013“,  

- dňa 15. mája 2013 sa uskutočnila premiéra „Noci litera-
túry“ v Trenčíne, v ktorom sa uskutočnilo verejné číta-
nie diel slovenských i európskych autorov na netradič-
ných miestach. Čítanie odštartoval historik Pavel Dvo-
řák na pešej zóne pred budovou verejnej knižnice,                  

- v dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil na výstavi-
sku Expo Center a.s. Trenčín 2. ročník výstavy cestov-
ného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky 
„Región Tour Expo“ a 1. ročník celoslovenskej cukrár-
skej výstavy „Torty & svet pečenia“,  

- dňa 18. mája 2013 počas podujatia Noc galérií a múzeí 
navštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov 
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dom a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3.667 náv-
števníkov,  

- dňa 18. mája 2013 vyhralo družstvo Strednej umeleckej 
školy Trenčín 300-eurový grant v živej hre „Človiečik, 
nehnevaj sa!“, ktoré sa hralo na Mierovom námestí,                  

- dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bá-
bok v stredovekých a renesančných odevoch pod ná-
zvom „Z kráľovských dvorov“,  

- dňa 22. mája 2013 minister kultúry Slovenskej republiky 
Marek Maďarič odovzdal pri príležitosti osláv Medzi-
národného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa, PhDr. 
Danici Loviškovej z Galérie M. A. Bazovského v Tren-
číne za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti 
vedy o výtvarnom umení,  

- dňa 1. júna 2013 oslávili deti na Mierovom námestí 
v Trenčíne „Deň detí“ , kde bol pre nich pripravený kul-
túrny program,  

- v dňoch 1. až 2. júna 2013 na 24. ročníku celoštátnej 
prehliadke detských folklórnych súborov uskutočnenej 
v Likavke pri Ružomberku získal Detský folklórny sú-
bor „Kornička“ z Trenčína cenu držiteľa Zlatého pás-
ma a Laureáta prehliadky,  

- od 2. júna 2013 Trenčiansky hrad do konca mesiaca ov-
ládli rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov 
pripravila skupina historického šermu Wagus prostred-
níctvom rozprávky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola 
vhodná pre všetky vekové kategórie,  

- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne beseda o špecifikách arab-
ského sveta s diplomatkou, prekladateľkou a spisovateľ-
kou Emire Khidayer pri prezentácii jej poslednej knihy 
pod názvom „Dubajské tajomstvá“,  
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- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vernisáž autorskej vý-
stavy akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii 
Vážka za početnej účasti návštevníkov,  

- dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž vý-
stavy prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Trenčíne na Gagarinovej ulici pod názvom „Maľuje-
me pre radosť“,  

- dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 
v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych 
slávností“,  

- dňa 14. júna 2013 o 19. h v trenčianskom Artkino Metro 
bola otvorená digitálna prevádzka tohto kina, pri príleži-
tosti ktorej sa premietal pôsobivý taliansko-španielsky 
film „Príbeh môjho syna“ s Penelope Cruz v hlavnej 
úlohe,  

- na umelecký ateliér sa od 17. júna 2013 zmenili dve 
opustené výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina 
v Trenčíne, v ktorom ako prvé vystavovalo tridsať účast-
níkov výtvarného sympózia zo Slovenskej a Českej re-
publiky v rámci projektu „Hala 2013“,  

- v dňoch 21.  a 22. júna 2013 už po siedmykrát sa začiat-
kom leta stretli na Trenčianskom hrade milovníci divad-
la a hudby na podujatí „NáHradný festival“,  

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné 
hladiny – hladiny duše“,  

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne vernisáž výstavy tvorby mladého so-
chára Ondreja Zimka,  

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáž výstavy „Tmavomodrá krása“, venovaná mo-
drotlači textílií na území Slovenska,  
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- dňa 21. júna 2013 vo večerných hodinách bol slávnostne 
otvorený v Posádkovom klube Trenčín 21. ročník filmo-
vého festivalu „Art Film Fest“,  

- dňa 26. júna 2013 slávnostným ceremoniálom 
a vyhlásením výsledkov sa skončil 23. ročník „ArtFilm 
Festu“,  

- dňa 2. júla 2013 sa uskutočnila v Galérii a kaviarni Váž-
ka vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového 
Mesta n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“,  

- dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej veži 
v Trenčíne autorská výstava fotografií Eda Gensereka, 
jedného z oficiálnych fotografov festivalu „Bažant – 
Pohoda“,  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome 
v Trenčíne vernisáž výstavy z tvorby akademického ma-
liara Blažeja Mikuša a akademického sochára Mareka 
Žitňana,  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch „Art Synagóga“ v Trenčíne vernisáž výstavy „Mi-
sia“, ktorá prezentovala práce neprofesionálnych vý-
tvarníkov z celého Slovenska vo vyhlásenej súťaži tema-
ticky zameranej na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na územie Veľkej Moravy,  

- dňa 14. júla 2013 na úplný záver festivalu „Bažant Po-
hoda“ koncertoval na Mierovom námestí hosť festivalu 
„Lemon Bucket Orkestra“,  

- odo dňa 19. júla 2013 si mohli príležitostní návštevníci 
pozrieť v mestskej veži v Trenčíne diela, postavičky 
z rozprávok ťahané na motúzoch  vystavujúceho Marce-
la Kubínskeho,  

- dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 
Skalky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-
literárneho sympózia „Ora Et Ars“,  
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- od polovice júla 2013 mohli čitatelia Verejnej knižnice 
Michala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na 
Jaselskej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otvára-
cích hodín knižnice túto službu zabezpečuje špeciálne 
zariadenie – bibliobox,  

- dňa 23. júla 2013 bratislavské hudobné zoskupenie  
„Preßburger Klezmer Band“ svojím koncertom s líd-
rom najznámejšej klezmerovej skupiny na svete Lori-
nom Sklambergom z USA vystupovalo v rámci Kul-
túrneho leta v amfiteátri Trenčianskeho hradu,  

- dňa 29. júla do 2. augusta 2013 sa na Mierovom námestí 
v Trenčíne uskutočnil už 8. ročník „Trenčianskych his-
torických slávností“,  

- dňa 2. augusta 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy diel 
troch trenčianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. 
Jozefa Švikruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príleži-
tosti ich životných jubileí vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- dňa 3. augusta 2013 si občania Kubry pripomenuli 80. 
výročie svojho vzniku Folklórneho súboru „Kubra“. 
Toto jubileum ocenila Európska únia umenia udelením 
„Ceny Európskej únie umenia“, ktorú prevzala vedúca 
Folklórneho súboru Kubra Janka Lišková z rúk vice-
prezidenta Európska únia umenia Bernarda Loiza Mar-
ten,  

- dňa 6. augusta 2013 sa uskutočnilo v Kaviarni a galérii 
Vážka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich au-
gustových dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mi-
kuška a spisovateľ Rudolf Dobiaš, 

- dňa 17. augusta 2013 bol otvorený na výstavisku Expo 
Center, a. s. Trenčín 10. ročník medzinárodnej výstavy 
„Kôň 2013“ a 7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej 
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módy, hračiek, detskej literatúry a školských potrieb 
„Detský svet & Intertoys“,  

- rok 2013 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 1150. 
výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. 
výročie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie vý-
ročia Slovákov v tomto roku sa pretavili vydaním po-
slednej medaily pobočkou Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti v Trenčíne,  

- dňa 4. septembra 2013 prezentoval kolektív autorov vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku prezentovalo pohľad 
dvadsaťročnej cesty samostatnosti Slovenskej republiky, 
ktoré priniesla kniha pod názvom „Quo vadis Sloven-
sko alebo Dvadsať rokov samostatnosti“,  

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Art Synagógy vernisáž výstavy 50. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby „Výtvarné spektrum 2013“,  

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského vernisáž výstavy výtvarníka Erika Šilleho, 

- dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta 
Trenčín pripomenula 105. výročie narodenia hudobného 
skladateľa Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť 
si občania pripomenuli samostatnými koncertmi na Mie-
rovom námestí.  

- dňa 12. septembra 2013 po dvojmesačnej rekonštrukcii 
bola otvorená v Klube Lúč, bývalé kino Hviezda, prvá 
stála komorná divadelná scéna v Trenčíne,  

- v dňoch 12. až 15. septembra 2013 sa uskutočnil festival 
jedného herca pod názvom „Sám na javisku 2013“, 
v Klube Lúč v Trenčíne,  

- dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila v kongresovej sá-
le Trenčianskeho samosprávneho kraja spomienková 
slávnosť pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia a 165. 
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výročia jeho narodenia významného slovenského biblio-
grafa, básnika, pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimí-
ra Riznera,  

- v dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilej-
né 20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, kto-
rý finančne podporilo Mesto Trenčín a firma Siemens. 

- dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne v inudá-
cii pravej strany Váhu v katastri Orechového „Občian-
ske združenie pre prírodu“ podujatie, určené predovšet-
kým rodinám s malými deťmi a priateľom prírody pod 
názvom „Zelený bazár“ naplnený bohatým športovým 
a zábavným programom,  

- v mesiaci október 2013 v Hoteli Elizabeth fotografka 
Katarína Schreiberová vystavovala fotografie dvojní-
kov známych osôb,  

- v priebehu roka 2013 uskutočnila Galéria M. A. Bazov-
ského digitalizáciu svojich zbierkových 3.008 predme-
tov (obrazov, kresieb, grafík a plastík). Do digitalizácie 
bolo zapojených 17 slovenských galérií. Plánované ná-
klady zabezpečilo v čiastke 14.222.218 eúr Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky,  

- dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianske-
ho samosprávneho kraja uskutočnil seminár pri príleži-
tosti 145. výročia narodenia zakladateľa modernej slo-
venskej architektúry Ing. arch. Dušana Samuela Jur-
koviča,  

- dňa 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Michala 
Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekva-
pení mala tradične bohatý sprievodný program,  

- dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnila v Posádkovom klube 
vernisáž výstavy pod názvom „Československé vojsko 
na Strednom východe a v severnej Afrike 1940 – 
1943“,ktorá je venovaná pamiatke československých vo-
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jakov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na se-
veroafrickom fronte,  

- dňa 10. októbra 2013 sa už po desiatykrát stretnutie čle-
novia Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom 
pravidelnom hodnotiacom stretnutí,  

- od 14. do 28. októbra 2013 Trenčianska mestská veža 
priblížila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a 
filmára Igora Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľ-
ba, kresba, grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 
pri príležitosti desiateho výročia úmrtia výtvarníka,                    

- dňa 18. októbra 2013 sa uskutočnilo jedno z prvých ve-
rejných vystúpení „Folklórneho súboru Trenčan“, ktoré 
boli venované spomienkam jeho zakladateľov manželov 
Eleonóry a Ferdinanda Kubalových v Posádkovom klu-
be Trenčín,  

- dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnila regionálna súťaž 
10. ročníka „Miss Trenčín 2013“ v Posádkovom Tren-
čín,  

- dňa 18. októbra 2013 sa v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne na prvej samostatnej prezentácii výstave pre-
zentoval absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvar-
ných umení Peter Grísa,  

- dňa 23. októbra 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave 
odmenili úspešných autorov druhého ročníka fotografic-
kej súťaže „Slovak Press Photo“, v ktorej druhé miesto 
získala Trenčianka, v súčasnosti študentka Vysokej ško-
ly výtvarných umení Katarína Babálová v kategórii 
portrét so snímkou: „Rybárik riečny“,  

- od piatku dňa 25. októbra  do stredy dňa 30. októbra 
2013 sa uskutočnilo v kine Metro podujatie 1. ročníka 
„Festivalu ruských filmov“. Na podujatí sa zúčastnil 
renomovaný ruský scenárista Vladislav Romanov,  
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- dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch 
mestskej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého ho-
vorcu a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku 
Ferdinanda Rybníčka  pod názvom „Trenčín, moje 
mesto“ pri príležitosti jeho nedožitých 70. narodenín,  

- dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
Petra Marčeka, pri príležitosti 70. rokov v prostredí 
Galérie Vážka,  

- dňa 6. novembra 2013 ocenili v Bratislave spisovateľa 
Rudolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“ za súbor pro-
zaických a rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých su-
gestívnym spôsobom ochraňuje jedinečné citové i mrav-
né hodnoty detského sveta. Túto cenu udeľuje od roku 
1991 Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana 
– Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave,                  

- dňa 16. novembra 2013 sa uskutočnila divadelná akcia 
„Herci nespia“, ktorá priniesla zážitok všetkým, ktorí 
divadlu v meste Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom 
predstavení  prišlo viacero divadelných súborov,  

- dňa 26. novembra 2013 v Galérii Vážka sa predstavil 
s výstavou „Karikatúra a džez“ známy karikaturista, 
inak uznávaný architekt a urbanista Bobo Pernecký s 
dielami 21 autorov zo šiestich krajín,  

- od 30. novembra 2013 žiarili vianočné ozdoby na Mie-
rovom námestí zavesené na stromoch, na mestskej veži  
a na vianočnom stromčeku, ktorý zasvietil Mikuláš               
5. decembra 2013. Od 5. do 22. decembra 2013 si Tren-
čania mohli vychutnať predvianočnú atmosféru z „Via-
nočných trhov“,  

- dňa 6. decembra 2013 sa uskutočnila v Kultúrnom a in-
formačnom stredisku v Trenčíne vernisáž výstavy naj-
novšej tvorby Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti je-
ho 70. narodenín pod názvom „Inšpirácie“,  
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- dňa 10. decembra 2013 mestská veža bola miestom ver-
nisáže výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom 
„Tempus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru reli-
gióznych objektov predovšetkým na území Českej re-
publiky,  

- dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom 
klube Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar 
Trenčianskeho kraja“ určenej pre mladých spevákov 
vo veku od jedenásť do osemnásť rokov. Laureátkou 8. 
ročníka sa stala Denisa Ovseníková z Považskej Bys-
trice,  

- dňa 19. decembra 2013 knižné darčeky za takmer 2500 
eúr dostalo od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych 
detí, ktorých rodičia sú v sociálnej núdzi,  

- v mesiaci november 2013 Trenčianske hradné divadlo 
zmenilo svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“,   
              

4) Školstvo a vzdelávanie 
- dňa 15. januára 2013 sa v Trenčíne začali zápisy žiakov 

do prvých tried základných škôl, ktoré skončili sa 6. feb-
ruára 2013. Zápisu sa zúčastnilo 514 šesťročných detí,  

- dňa 8. januára 2013 navštívil rektora Trenčianskej  uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, 
PhD. štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Chu-
doba, PhD.,  

- od 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 
v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov 
Klaudie Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, 
Barbory Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie 
Wernerovej a Patrície Jarabicovej, ktoré študujú fotogra-
fický dizajn na Strednej umeleckej školy v Trenčíne,                         
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- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
otvorila od akademického roka 2013/2014 dva nové štu-
dijné programy: 

- Európske a globálne štúdiá 
- Kvalita produkcie strojárskej techniky,  

- dňa 14. januára 2013 Akademický senát Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením 
svojho predsedu doc. Ing. Jána Kulíka, CSc. na svojom 
rokovaní svojím uznesením č.1/2013 vyhlásil voľby na 
rektora s tým, že termín odovzdania návrhov na kandi-
dátov určil na deň 4. februára 2013,  

- dňa 29. januára 2013 Rozvojová agentúra Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ako hlavný cezhraničný partner 
projektu „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partnerství“, 
zorganizovala spolu s českými partnermi na pôde Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne záve-
rečnú konferenciu  a Technologickú a  kooperačnú burzu 
projektu VIP,  

- dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký 
deň pre verejnosť“,  

- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa študenti Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici 
v Trenčíne zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou ob-
chodnej siete Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“ 
na výstavisku Incheba v Bratislave. Študenti boli úspeš-
ní, keď Jakub Rea zvíťazil v súťaži zručnosti, Alexan-
dra Maiová získala druhé miesto v barmanskej súťaži 
a Denisa Bučková získala tretie miesto v čašníckej sú-
ťaži „Skills Slovakia“,  

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 
promočný akt absolventov doktorandského a bakalár-
skeho štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 
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univerzity Alexandra Dubčeka. Na fakulte úspešne ob-
hájilo dizertačné práce 18 doktorandov a bakalárske prá-
ce 19 študentov,  

- dňa 7. marca 2013 bola ukončená oprava zatekajúcej 
strechy na Materskej škole Ul. Niva v mestskej časti 
Opatová,  

- od pondelka 11. marca 2013 boli všetky odbory Základ-
nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne umies-
tnené pod jednou strechou v budove na Námestí SNP.  
Prestrihnutie symbolickej stuhy otvorenie vykonal pri-
mátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a ria-
diteľka školy Veronika Soukupová. Uvoľnený priestor 
vznikol presťahovaním Verejnej knižnice Michala Re-
šetku do náhradných priestorov na Jaselskej ulici,                 

- dňa 20. marca 2013 Akademický senát Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jednohlasne 
zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na 
rektora univerzity,  

- dňa 28. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – uči-
teľov a majstrov odbornej výchovy zo stredných škôl v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,                    

- dňa 23. apríla 2013 sa uskutočnila pod záštitou rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
konferencia, ktorá niesla názov „Mladí Európania - eu-
rópske občianstvo“, ktorá bola určená predovšetkým 
mladým ľuďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štú-
dium,  

- dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testo-
vanie žiakov základných škôl, ktoré poukázalo na kva-
litné vzdelávanie žiakov našimi pedagógmi, ale aj ich 
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záujem o dosiahnutie, čo najlepších výsledkov u žiakov 
pre vstup na stredoškolské štúdium,  

- v dňoch 24. až 25. apríla 2013 sa uskutočnil v Trenčíne 
8. ročník medzinárodnej súťaže autonómnych robotov 
„Trenčiansky robotický deň“,  

- dňa 26. apríla 2013 v budove Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Trenčíne sa uskutočnilo Gastrodi-
vadlo pod názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a 
zorganizovali študenti z odboru Hotelová akadémia ako 
praktickú časť maturitnej skúšky,  

- dňa 9. mája 2013 v knižnici Posádkového klubu 
v Trenčíne sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií 
študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod ná-
zvom „Európske metropoly na Dunaji“,  

- dňa 13. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič v Prezidentskom paláci v Bratislave vyme-
noval doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  

- dňa 17. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy ma-
turitných prác študentov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne v Posádkovom klube Trenčín,  

- dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho 
samosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad 
pre región“, zameranej na podporu a rozvoj štúdia ces-
tovného ruchu. V súťaži zvíťazila Denisa Godálová 
z Obchodnej akadémie v Partizánskom projektom „Deň 
plný prekvapení“,  

- dňa 29. mája 2013 sa uskutočnilo na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka slávnostné otvorenie „Cen-
tra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové ma-
teriály, ktoré vzniklo spojením výskumných aktivít pra-
covných kolektívov – Ústavu materiálového výskumu 
Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Ústavu anorga-
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nickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,  

- dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst 
„Zborníka absolventov Univerzity tretieho veku 
v Trenčíne“,  

- dňa 19. júna 2013 sa v priestoroch Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Ale-
xandra Dubčeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého 
Slovenska na 4. ročníku „Celoslovenskej malej vedec-
kej konferencie mimoriadne nadaných žiakov“, aby 
prezentovali svoje ročníkové práce,  

- dňa 20. júna 2013 sa uskutočnili redaktori stredoškol-
ských časopisov v regionálnej súťaži o najlepší stredo-
školský časopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Prvé miesto obhájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na 
Gymnáziu v Považskej Bystrici,   

- dňa 20. júna 2013 z rúk primátora Mesta Trenčín Mgr. 
Richarda Rybníčka prevzali trenčianski žiaci a kolek-
tívy žiakov ocenenia „Detská osobnosť“. Ocenenie 
„Mimoriadna detská osobnosť“ prevzala Paulína 
Podskubová zo Základnej školy Dlhé Hony za získanie 
titulov Najlepší matematik, Najlepší geograf, Najlepší 
biológ, Najlepší olympionik v dejepise, Najlepší rétor 
v krajských súťažiach,  

- dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 
ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žia-
kov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja za 
školský rok 2012/2013,  

- Stimulovať u detí od útleho veku chuť vzdelávať sa bol 
hlavný cieľ projektu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne pod názvom „Trenčianska detská 
univerzita“, ktorý sa uskutočnil od 19. do 21. augusta 
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2013. Projekt bol určený žiakom prvého stupňa základ-
ných škôl vo veku od šesť do 12 rokov,  

- Od nového školského roka 2013/2014 pribudla 
v Materskej škole v Trenčíne, Ulica na Dolinách špe-
ciálna trieda pre deti so špeciálnymi potrebami v oblasti 
výchovy i vzdelávania,  
dňa 19. augusta 2013 uskutočnil rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habá-
nik, PhD. otvorenie „Trenčianskej detskej univerzity 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ v Trenčíne 
za účasti profesora Stanley Cupu Mariána Hossu,               

- v mesiaci január 2013 Rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vy-
hlásil „Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch 
súťažných kategóriách a víťazom ocenenia boli odo-
vzdané dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení 
nového akademického roka 2013/2014,  

- dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení nového 
akademického roka 2013/2014 Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka sa zúčastnil predseda Vlády Sloven-
skej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.,  

- dňa 27. augusta 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej 
rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne,  

- dňa 22. októbra 2013 vymenoval prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič nových profesorov vysokých 
škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj 
prorektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan 
Galúsek, PhD., menovaný v odbore anorganická tech-
nológia a ma-teriály,  

- dňa 4. októbra 2013 bol odovzdaný do užívania chodník 
pre školopovinné deti pred vstupom do Základnej školy 
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Trenčín, Kubranská, na ktorý finančne prispela firma 
„Johnson Controls“ čiastkou 1.000 USD,  

- dňa 7. novembra 2013 v Kongresovej sále Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo dvojdňo-
vé podujatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 pre 
študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja 
s cieľom poskytnúť informácie o Európskej únii, inštitú-
ciách Európskej únie a o možnostiach, ktoré môžu vyu-
žiť ako mladí euroobčania,  

- v novembri 2013 začali rekonštruovať objekt Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého za 154.000 eúr, počas 
ktorej škola dostane nové okná a fasádu,  

- medzi úspešnými slovenskými študentmi, ktorí sa zú-
častnili rôznych súťaží, sa zaradil Lukáš Jánošík z Gym-
názia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorí získal tri strieborné me-
daily na medzinárodnej biologickej olympiáde, medziná-
rodnej olympiáde environmentálnych projektov a na 
olympiáde Európskej únie v prírodných vedách,  

- v dňoch 14. a 15. novembra 2013 sa uskutočnil  na tren-
čianskom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných 
príležitostí pod názvom „Job Forum 2013“ a v rovna-
kom termíne bol organizovaný 15. ročník výstavy stred-
ných škôl pod názvom „Stredoškolák“,  

- v dňoch 19. a 20. novembra 2013 sa uskutočnil 44. roč-
ník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Trenčianske hodiny“, ktorej sa zúčastnilo 58 dievčat 
a chlapcov z 22 základných škôl Trenčianskeho regiónu, 
ktorí pred odbornou porotou zaspievali 116 slovenských 
ľudových piesní.  

- dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci 
a rodičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica 
Na dolinách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome 
Detského mestečka v Zlatovciach,  
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- dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele 
s rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. 
pripomenuli 92. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, 
významnej osobnosti slovenských a európskych poli-
tických a spoločenských dejín, ktorého meno univerzita 
hrdo nosí od roku 2002 položením kytice kvetov k jeho 
buste, 

- pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odo-
vzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Go-
razda“ dvom študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
a to Lukášovi Jánošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slo-
venskej republiky na Medzinárodnej biologickej olym-
piáde, Medzinárodnej olympiáde environmentálnych 
projektov a na Olympiáde Európskej únie v prírodných 
vedách a gymnazistovi Filipovi Ayazimu za úspešnú 
reprezentáciu Slovenska na Olympiáde Európskej únie 
v prírodných vedách so ziskom striebornej medaily,               

                 

5. Telesná výchova a šport 
- nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pav-

la Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej in-
formačnej kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem 
toho sa kompletne vymenilo aj ozvučenie celého zimné-
ho štadióna,  

- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa uskutočnil v Púchove 
finálový halový turnaj majstrovstiev Slovenska vo futba-
le starších a mladších žiakov. V kategórii starších žiakov 
vyhrali Trenčania, v kategórii mladších žiakov Žilinča-
nia,  

- v dňoch 3. – 4. februára 2013 patril Zimný štadión Pavla 
Demitru v Trenčíne mladým krasokorčuliarom, ktorí 
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stretli na pretekoch Slovenského pohára pod názvom 
„Veľká cena Trenčína“,  

- dňa 4. februára 2013 v ankete denníka Pravda a Sloven-
ského futbalového zväzu „Futbalista roka 2012“ bol 
vyhodnotený za trénera uplynulého roka 2012 kormidel-
ník AS Trenčín Adrián Guľa, najlepším hráčom Mar-
tin Škrtel a druhým najlepším futbalistom najvyššej 
domácej súťaže sa stal niekdajšia opora AS Trenčín Da-
vid Depetris,  

- dňa 9. februára 2013 sa na Zimnom štadióne Pavla De-
mitru v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre 
mládež,  

- dňa 17. februára 2013 sa v Mestskej športovej hale na 
Sihoti uskutočnil už 14. ročník „Memoriálu Karola 
Borhyho“ za účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja 
sa stali futbalisti Záblatia,  

- dňa 16. februára 2013 sa uskutočnila tlačová beseda 
primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 
k financovaniu športu a športových aktivít a kriticky sa 
vyjadril v akom úbohom stave sa nachádza slovenská 
hokejová ligy,  

- v dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil 
v Michalovciach medzinárodný hádzanársky turnaj star-
ších žiačok „Enjoy handball cup“ za účasti šiestich 
družstiev, ktorý vyhralo družstvo z Trenčína a za najlep-
šiu hráčku turnaja bola vyhlásená Trenčianka Katarína 
Kostelná,  

- dorastenci Dukly Trenčín pod vedením trénera Viliama 
Čacha si v sezóne 2012/2013 vybojovali vo svojej veko-
vej kategórii bronzové medaily,  

- pre Športový klub polície Trenčín bola tohoročná už 
v poradí 13. sezóna krajskej hokejovej ligy úspešná, keď 
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majstrovský titul získalo družstvo po víťaznom nad 
družstvom Trenčianskych  Teplíc,  

- začiatkom apríla 2013 sa uskutočnil v našom regióne  
23. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov 
do osemnástich rokov „Slovakia Cup“, v ktorom si ví-
ťazstvo odnieslo družstvo Ruska pred mladými Slovák-
mi,  

- dňa 26. apríla 2013 sa stretli v Trenčíne primátori miest, 
kde sa hrá hokejová extraliga. Na stretnutí sa dohodli, že 
pokiaľ sa Vláda Slovenskej republiky a poslanci Národ-
nej rady Slovenskej republiky nebudú zaoberať zmenou 
financovania športovej infraštruktúry a daňovej legisla-
tívy v oblasti športu, nedokážu ďalej spolu so sponzormi 
a fanúšikmi udržať pri živote hokejovú extraligu,                     

- dňa 26. apríla 2013 na slávnostnej akadémii v Po-
sádkovom klube v Trenčíne si pripomenuli zamestnanci, 
študenti a hostia 30. výročie Osemročného športového 
gymnázia v Trenčíne,  

- svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme 
a Helsinkách mali možnosť sledovať trenčianski fanúši-
kovia na veľkoplošnej obrazovke na Mierovom tí svojho 
mesta,  

- dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli 
Základnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské 
kolo jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifut-
bale žiakov a žiačok prvého stupňa základných škôl. Ví-
ťazom turnaja v Trenčíne Základná škola Slatina nad 
Bebravou,   

- dňa 2. júna 2013 uskutočnil tradičný 9. ročník „Beh 
trenčianskou Brezinou“ za účasti 140 pretekárov, 
z toho 36 súťažiacich Trenčanov,  

- dňa 6. júna 2013 bolo mesto Trenčín etapovým mestom 
v tretej etape 57. ročníka pretekov „Okolo Slovenska“. 
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Víťazstvo si odniesol jazdec tímu Ceramica Flaminia 
Talian Andrea Fedi,  

- dňa 15. júna 2013 vyvrcholil štartom a cieľom na Mie-
rovom námestí v Trenčíne 6. ročník „Behu pre život“ 
organizovaný Nadáciou Tesco,  

- dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček hráčov seniorského a juniorského 
družstva vo florbale 1. FBC Trenčín, ktorý v tohoročnej 
sezóne 2012/2013 získali tituly majstra Slovenskej re-
publiky,  

- v dňoch 22. a 23. júna 2013 sa výber futbalistov AS 
Trenčín do deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Spar-
ta Brno Cup 2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, 
lebo konkurencií 24 družstiev obsadil trenčiansky výber 
prvé miesto,  

- v dňoch 22.  a 23. júna 2013 sa v rakúskom Eisenstadte  
uskutočnil kvalitne obsadený turnaj „Pannonia Cup“, 
ktoré sa zúčastnilo družstvo AS Trenčín do dvanásť ro-
kov, ktoré si vybojovalo druhé miesto,  

- dňa 25. júna 2013 organizovala Trenčianska nadácia 
„Deň Mladých filantropov“,  

- dňa 27. júna 2013 priniesol hokejista Dominik Graňák 
víťazný pohár víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy do 
Trenčína,  

- dňa 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník tradičného 
charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktorý zor-
ganizoval Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s ne-
ziskovou organizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agen-
túrou „Stars and Friends“,  

- dňa 15. júna 2013 Emma Kubišová z Karate klubu Eu-
rópa sa zúčastnila 1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito 
Ryu karate federácie detí, kadetov, juniorov a seniorov 
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v Nových Zámkoch a umiestnila sa na výbornom dru-
hom mieste,  

- v dňoch 14. – 17. júna 2013 vyvrcholil Národný šam-
pionát vo florbale v kategórii juniorov v Mestskej špor-
tovej hale Trenčín. Titul Majstra Slovenska vo florbale v 
kategórii juniorov obhájili členovia juniorského družstva 
1. FBC Trenčín, keď vo finálovom stretnutí porazili fa-
vorita turnaja ATU Košice 3:2,  

- v dňoch 25. - 26. mája 2013 sa konal v Banskej Bystrici 
najväčší hokejbalový turnaj v Európe 4. ročník „Or-
szágh Cup 2013“ za účasti 32 družstiev z celého Slo-
venska, na ktorom druhé miesto získal Výber hráčov 
Trenčianskej hokejbalovej ligy pod názvom „Slovenský 
Orol Trenčín“,  

- v dňoch 22. – 23. júna 2013 na súťaži „Austria Junior 
Open 2013“ v karate v rakúskom Salzburgu priniesla 
Trenčiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, 
ktoré štartovali vo farbách Národného družstva Sloven-
ska, zlaté medaily. Trio Veronika Kadlečíková, Klau-
dia Mičková a Simonka Prpičová v súťaži družstiev 
Kata U-18,  

- dňa 13. júla 2013 vstúpili futbalisti AS Trenčín s novým 
trénerom Ľubošom Nosickým do prvého jesenného kola 
na svojom futbalovom štadióne s nevídaným apetítom, 
keď svojho súpera FC Nitra nešetrili a nasúkali mu štyri 
góly,  

- od pamätného dňa 14. júla 1960 prešlo 53 rokov, keď na 
zasadnutí výkonných výborov TTS Trenčín a TJ Odevy 
Trenčín, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddielov pod 
spoločnou hlavičkou TJ Jednota Trenčín,  

- dňa 25. júla 2013 dosiahli futbalisti AS Trenčín veľký 
medzinárodný úspech, keď zvíťazili v pomere 2:1 v od-
vetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA v 
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Dubnici nad Váhom nad švédskym IFK Göteborg. V tre-
ťom predkole sa AS Trenčín tak dobre nedarilo s rumun-
ským tímom Astra Giurgiu, s ktorým prehrali doma 3:1 
a na súperovom ihrisku remizovali 2:2,  

- dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 
„Stanleyho pohár“, určeného víťaza pre Kanadskej ho-
kejovej ligy v blízkosti domova svojich rodičov 
v mestskej časti Trenčín – Zlatovce,  

- v dňoch 15. až 17. augusta 2013 sa uskutočnil na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne hokejový turnaj 
„Rona Cup 2013“ za účasti šiestich družstiev. Víťazom 
sa stalo družstvo HC Košice,  

- dňa 13. septembra 2013 prišla potešujúca správa, že 
štvorica majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, 
Ján Lašák, Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, 
definitívne potvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Tren-
číne a pomôže Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštar-
tovať do nového ročníka,  

- dňa 8. septembra 2013 sa uskutočnili v Posádkovom 
klube Trenčín nominačné preteky vo fitness, bodyfitness 
a bikiny žien, ktoré boli klasifikáciou na majstrovstvá 
sveta do Kyjeva. Na majstrovstvá sveta sa víťazstvom 
nominovala niekoľkonásobná majsterka Slovenska, maj-
sterka Európy a majsterka sveta Adela Ondrovičová,  

- v dňoch 14. a 15. septembra 2013 na Majstrovstvách 
sveta v body fitness v kategórii do 168 cm uskutočnené 
v ukrajinskom Kyjeve získala titul majsterky sveta Ade-
la Ondrejovičová z Fitness-centra P+D Jarábek Trenčín 
v konkurencii pretekárok z päťdesiatich štátov,  

- dňa 5. októbra 2013 sa uskutočnil jubilejný desiaty roč-
ník behu „Inovecký výbeh“,  
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- od 9. do 13. októbra 2013 sa v Mestskej športovej hale 
na Sihoti uskutočnil 21. ročník druhej najprestížnejšej 
klubovej súťaže v Európe „Euro Floorball Cup 2013“,  

- začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili 
v Budapešti majstrovstvá Európy vo fitness detí, na kto-
rých zabodovali členky z oddielu Fitness Gabrhel Tren-
čín, keď priniesli Katarína Blašková striebornú 
a Kristína Juricová bronzovú medailu,  

- dňa  6. novembra 2013 bol odvolaný Róbert Kaláber z 
funkcie trénera hokejistov Dukly Trenčín a dočasne po-
verilo vedením mužstva doterajšieho asistenta Romana 
Chatrnúcha, 

- od 14. do 18. novembra 2013 prebiehal 8. ročník festiva-
lu „HoryZonty“, ktorý bol zameraný na propagáciu 
dobrodružného filmu, všestrannú podporu zdravého ži-
votného štýlu a podporu alternatívneho využitia voľného 
času,  

- na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokor-
čuliarky zúčastnili v Trnave 6. ročníka „Tirnavia Edea 
Ice Cup“. V kategórii nádejí vo veku do 8 rokov zvíťa-
zila Erika Balážová,  

- v mesiaci november 2013 Lenka Koláriková z Trenčí-
na – Zlatoviec zvíťazila v celosezónnom seriáli pretekov 
v parkúrovom skákaní v kategórii detí,  

- dňa 23. novembra 2013 sa vo Svinnej uskutočnil 5. roč-
ník kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj 
„O pohár predsedu Západoslovenského futbalového 
zväzu“ v Považskej Bystrici, z ktorého postúpil výber 
Trenčína,  

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v telocvični Zá-
kladnej školy Kubranská ulica 29. ročník tradičného 
„Kubranského turnaja seniorov“,  
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- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 
ročník „Mikulášského futbalového turnaja“ žiakov za 
účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali žiaci 
Základnej školy Trenčín Hodžova,  

6. Náboženský a cirkevný život 
- počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecéz-

ny biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že 
menoval 55 ročného Mons. Petra Brodeka za generál-
neho vikára Nitrianskej diecézy,  

- dňa  28. februára 2013 odstúpil zo svojho úradu vo Va-
tikáne pápež Benedikt 16. a odletel do letného pápež-
ského sídla v Castel Gandolfo a prestal fungovať ako 
pápež rímsko-katolíckej cirkvi a stal sa emeritným pápe-
žom,  

- dňa 13. marca 2013 bolo hlasovanie kardinálov 
v konkláve priaznivé, keď nad Sixtínskou kaplnkou sa 
objavil biely dym. Potom na balkón vystúpil francúzsky 
kardinál Jean-Louis Tauran a predniesol tradičnú latin-
skú formulu: „Annuntio vobis gaudium magnum: Ha-
bemus papam“ (Oznamujem vám veľkú radosť: Máme 
pápeža). Novým pápežom sa stal kardinál Jorge Mario 
Bergoglio z Argentíny. Prijal meno František.  

- dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok 
„Krížová cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali ve-
riaci so svojimi kňazmi od kostola Notre Dame na ná-
dvorie Trenčianskeho hradu,  

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnil v Kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja seminár k 1.150 
výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Na 
seminári bola uvedená do života príležitostná medaila 
sv. Cyrila, Metoda a Gorazda z dielne trenčianskej po-
bočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Autorom 
výtvarného návrhu bol plk. v.v. Ing. Ján Dibala a auto-
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rom umeleckého spracovania je Štefan Novotný 
z Kremnice,  

- v dňoch 16. - 17. mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa usku-
točnilo pravidelné informačné stretnutie a rokovanie vy-
sokoškolských kaplánov Slovenska, správcov univerzit-
ných pastoračných centier,  

- dňa 5. júna 2013 zavítali relikvie sv. Cyrila do Trenčian-
skeho dekanátu, ktoré veriaci a široká verejnosť privítali 
pred súsoším sv. Trojice na Mierovom námestí. Tento 
akt sa uskutočnil pri príležitosti „Roku viery“ vyhláse-
ného Svätým Otcom Benediktom 16. apoštolským lis-
tom „Porta fidei“ z 11. októbra 2011 a spomienky na 
1150. výročie príchodu solúnskych bratov Konštan-
tína a Metoda na Veľkú Moravu, kedy relikvie sv. Cy-
rila putovali tri roky po slovenských obciach a mestách,  

- dňa 17. júna 2013 prijal umelcov medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars“ primátor 
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v obradnej 
miestnosti Mesta Trenčín,  

- v dňoch 4. a 5. júla 2013 sa uskutočnil 13. ročník cyklis-
tickej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom 
mladých“, ktorá mala svoj cieľ v Nitre, kde sa uskutoč-
nili oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Meto-
da na Slovensko,  

- dňa 6. júla 2013 sa uskutočnil farský odpust a požehna-
nie pozemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám 
sv. Cyrila a sv. Metoda v Trenčíne za účasti bratislav-
ského eparchu Mons. Petra Rusnáka biskupa Dimit-
rios Salachas z Grécka,  

- dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách sa 
uskutočnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný 
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„Mariánsky koncert“ na podporu rekonštrukčných 
prác na Skalke pri Trenčíne,  

- dňa 11. októbra 2013 sa uskutočnilo v synagóge spo-
mienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia otvore-
nia synagógy v Trenčíne,  

- dňa 2. novembra 2013 sa uskutočnila v kaplnke na tren-
čianskom mestskom cintoríne spomienková svätá omša 
za zomrelých občanov celebrovanou farárom kostola 
Svätej rodiny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaní-
kom,  

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
- prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáko-

vá, ktorá sa narodila 1. januára 2013 až po obede o 15, 
47 h, ktorá po narodení vážila 3.960 g a merala 51 cm,  

- nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľu-
ďom v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou,              

- dňa 5. februára 2013 predstavil Health Policy Institute a 
portál rodinka.sk. zoznam najlepších pôrodníc, v ktorom 
prvé miesto obsadila Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne,  

- v roku 2013 Sociálne služby mesta Trenčín vyšli 
v ústrety rodinám, ktoré  umožňujú poskytovať opatro-
vateľskú činnosť vo svojom  zariadení na Piaristickej 
ulici na troch oddeleniach s nepretržitou prevádzkou, pre 
denný a týždenný pobyt a pre celoročný pobyt s opatro-
vateľskou službou,  

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôž-
kovej časti pre dlhodobo chorých,  

- dňa 23. mája 2013 uskutočnil už 22. ročník zaujímavého 
a obľúbeného podujatia – „Farbičky – čarbičky“ 
v Centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne,                 
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- dňa 23. júna 2013 v Trenčíne nezisková organizácia 
StarDOS na Štúrovom námestí pripravila kultúrno-
spoločenské podujatie pod názvom „Zapáľme sväto-
jánsky oheň pomoci starším“, ktorou oživila tradíciu 
svätojánskych ohňov,  

- od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli 
veľké horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na 
rekordných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že 
najmä starší ľudia ťažko dýchali a mali problémy so srd-
com a museli vyhľadať lekársku pomoc,  

- dňa 1. júla 2013 z rozhodnutia Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky bolo otvorené vo Fakultnej 
nemocnici Trenčín nové Centrum pre pacientov so scle-
rosis multiplex,  

- dňa 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde záchra-
ny“ vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. 
Bolo ním dievčatko Veronika (meno mu ho dali sestrič-
ky) s mierami 3130 gramov a 49 centimetrov a je prvým 
dieťaťom, ktoré bolo odložené do trenčianskeho hniezda 
od jeho vzniku v roku 2010,  

- Mesto Trenčín spravovalo v roku 2013 dve zariadenia 
opatrovateľskej služby. V prvom na Piaristickej ulici bo-
lo umiestnených spolu 137 klientov a v zariadení pre se-
niorov na Lavičkovej ulici 74 klientov,  

- dňom 31. augusta 2013 skončila činnosť pôrodnice v 
Ilave. Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom tak dostali 
šancu porodiť svoje deti vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne, alebo v pôrodnici v Považskej Bystrici,                  

- v dňoch 16. do 27. septembra 2013  Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky nepredĺžilo licenciu le-
teckým záchranárom v Trenčíne a dostali „neplánovaný 
oddych“. Táto skutočnosť sa dostala kritiku i na pôde 
parlamentu,  
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- dňa 16. septembra 2013 pripravila Fakultná nemocnica 
v Trenčíne pre pacientky seminár o karcinóme prsníka,  

- dňa 18. septembra 2013 sa vo Fakultnej nemocnici v 
Trenčíne sa narodili trojčatá tri dievčatká Amélia, Ana-
bela a Adriana, ktoré porodila mamička z Prievidze,         

- dňa 15. októbra 2013 sa uskutočnila akcia „Deň bielej 
palice“ zameranej na výchovu vodičov k ohľaduplnosti 
voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu,           

- v mesiaci november 2013 Dom sociálnych služieb na 
Lavičkovej ulici v Trenčíne prešiel rekonštrukciou prvé-
ho poschodia, ktorou sa vylepší starostlivosť o imobil-
ných dôchodcov,  

- v predvianočnom čase Mikulášskou kvapkou rodičia, 
pedagógovia Základnej školy v Opatovej, občania a 
miestny pán farár, t.j. viac ako štyridsať  ľudí darovalo 
svoju krv,  

- dňa 23. decembra 2013 Peter Kucharčík zo spoločnosti 
„Wtorpol“ potešil malú Sabrinku Nagyovú vianočným 
darom trojkolesným bicyklom, aby jej tak uľahčil ob-
medzený handicap pohyblivosti,  

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 
- od mesiaca február 2013 bol verejne vystavený vo vesti-

bule na Farskej ulici č. 10 nový Územný plán Mesta 
Trenčín schválený v mestskom zastupiteľstve dňa              
12. decembra 2012,  

- dňa 29. januára 2013 sa začali prípravné práce na mo-
dernizácii železničnej trate v etape od Zlatoviec do 
Trenčianskej Teplej prvou stavbou „nadjazd železničnej 
trate v Trenčíne Opatovej“,  

- dňa 14. februára 2013 boli zverejnené výsledky verejné-
ho prieskumu „Čo namiesto jamy“,  



 
 

1090 
 

- od 25. februára do 7. apríla 2013 sa začali prekládky in-
žinierskych sietí na ulici Pred poľom v súvislosti s mo-
dernizáciou železničnej trate,  

- v mesiaci marec 2013 sa vykonávali rozkopávky na pla-
tenom parkovisku na Mládežníckej ulici bez výrazného 
obmedzenia jeho prevádzky,  

- dňa 21. februára 2013 po pripomienkach prokurátora 
schválili poslanci zmeny vo všeobecnom záväznom na-
riadení o podmienkach držania psov v Trenčíne,  

- od  9. marca 2013 sa začalo v centre mesta Trenčín so 
zametaním zimného  posypového materiálu,  

- dňa 20. marca 2013 uskutočnilo v Kultúrnom dome 
v Opatovej stretnutie občanov so zástupcami investora 
a realizátora modernizácie železničnej trate,  

- dňa 19. marca 2013 po spustení výroby teplých obaľo-
vacích zmesí v Dubnici nad Váhom sa začala v Trenčíne 
oprava väčšom rozsahu poškodených miestnych komu-
nikácií po tohoročnej zime,  

- dňa 8. apríla 2013 priniesli skoro všetky slovenské mé-
dia, že modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zla-
toviec po Trenčiansku Teplú komplikuje, lebo Úrad pre 
verejné obstarávanie nariadil Železniciam Slovenskej 
republiky znovu vyhodnotiť ponuky v už uzavretom 
tendry,  

- v mesiacoch apríl a máj 2013 začalo Mesto Trenčín 
skúmať názory Trenčanov na súčasnú a budúcu tvár cen-
trálnej mestskej zóny formou rozhovorov s občanmi,   

- dňa 15. apríla 2013 Železnice Slovenskej republiky po-
dali na Úrad pre verejné obstarávanie žalobu za zrušenie 
pôvodného rozhodnutia o modernizácii železnice na 
úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá,  
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- dňa 16. apríla 2013 sa začali na križovatke Štefánikovej  
a Kukučínovej ulice práce na budovaní svetelnej signali-
zácie,  

- dňa 18. apríla 2013 desiatka odborníkov diskutovala na 
tému „Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah 
rieky a mestského prostredia“,  

- dňom 6. mája 2013 sa začali práce na obnove plynovodu 
v Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, Olbrachto-
va ul., Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tatranská uli-
ca, Ulica Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná ulica,  

- Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na 
Brnianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javoro-
vej, Brezovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Viš-
ňovej, Vážskej, Jedľovej a Bavlnárskej ulici,  

- v dňoch 29. a 30. mája 2013 sa uskutočnilo podujatie 
k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia, ktoré sa 
budú týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy,  

- dňa 14. mája 2013 odborná porota rozhodla o výsled-
koch 3. ročníka súťaže „Mladí reportéri pre životné 
prostredie“, zameraného na minimalizáciu odpadu,                  

- dňa 30. mája 2013 si víťazi kategórií 3. ročníka súťaže 
„Mladí reportéri pre životné prostredie“ prevzali dip-
lomy a hodnotné vecné ceny v Bratislave rúk predsedu 
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdo-
hospodárstvo a životné prostredie prof. RNDr. Mikulá-
ša Hubu,  

- v mesiaci marec 2013 sa začalo nového s výstavbou že-
lezničného mostu v Trenčíne,  

- dňa 13. júna 2013 bola odovzdaná do užívania po sku-
šobnej prevádzke svetelná signalizácia na križovatke 
ulíc Štefánikovej s Kukučínovou,  

- dňa 12. júna 2013 sa uskutočnilo v kaviarni „Coffe she-
ep“ v Trenčíne stretnutie s architektom Matúšom Val-
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lom, jedným z autorov úspešného projektu „Mestské 
zásahy“,  

- v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe bol predstavený na 
najväčšom festivale venovanom rozvoju miest v strednej 
Európe „reSite 2013“ Projekt „Trenčín si TY“,  

- dňa 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 
v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica,  

- dňa 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrovňo-
vé priecestie so železničnou traťou v Opatovej,  

- od 15. júla 2013 až do konca 31. augusta 2013 sa usku-
točnili plánované prekládky inžinierskych sietí na uli-
ciach Istebnícka, Žabinská, Michala Kišša a Radlinského 
a bol uzavretý tkzv. „čierny mostek“,   

- dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne zmluvy na realizáciu dobudo-
vania infraštruktúry k novej letnej plavárni rekon-
štrukciu mosta na Ostrov,  

- dňa 26. júna 2013 podpísal primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček zmluvu na realizáciu dobudovania 
infraštruktúry k novej letnej plavárni rekonštrukciu 
mosta na Ostrov so železnicami Slovenskej republiky,  

- v mesiaci júl 2013 Spoločnosť Coop Jednota Trenčín 
vykonala úpravu pasáže „ Zlatá Fatima“,  

- dňom 16. júla 2013 sa stala Ulica Halalovka smerom od 
križovatky s Východnou ulicou jednosmernou,  

- v letných mesiacoch 2013 sa na mieste po bývalej jame 
pre Posádkovým klubom vznikla z časti trávnatá a z čas-
ti lúčna plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín,  

- od piatku 26. júla do 14. augusta 2013 bola križovatka 
pred hotelom Elizabeth v súvislosti s rekonštrukčnými 
prácami železnice bola úplne prevádzkovo odstavená od 
užívania pre všetkých užívateľov dopravy, teda dvojsto-
pových a jednostopových motorových a nemotorových 



 
 

1093 
 

vozidiel, chodcov a cyklistov.  Vykonávala nutná rekon-
štrukcia kanalizácie, pri ktorej bola celá križovatka tak-
mer rozkopaná,  

- dňa 12. augusta 2013 sa začala oprava mestskej komu-
nikácie pri zástavke mestskej hromadnej dopravy na Le-
gionárskej ul., oproti poisťovne Alianz,  

- dňa 19. augusta 2013 dostali niektoré miestneho komu-
nikácie na sídlisku Juh v Trenčíne nový asfaltový kobe-
rec,  

- dňa 19. augusta 2013 začalo Mesto Trenčín rekonštruo-
vať miestnu komunikáciu pri zastávke mestskej hro-
madnej dopravy na Braneckého ulici oproti Strednej 
zdravotníckej škole,  

- dňa 7. septembra 2013 sa Trenčín stal dejiskom prezen-
tácie návrhov architektov a študentov v rámci akcie 
„Mestské zásahy“. V projekte „Mestské zásahy Trenčín 
2013“, ktorý organizoval Ing. Richard Ščepko, sa pre-
zentovalo 37 návrhov na zmenu Trenčína.  Prvým bol 
návrh s názvom „Promenáda na Sihoti“ od trenčian-
skeho Ing. arch. Juraja Uhroviča,  

- dňa 31. augusta 2013 sa skončila úspešná posledná 79 
ročná kúpeľná sezóna na letnej plavárni pred jej asaná-
ciou, keď musela ustúpiť pred modernizáciou železnice,  

- od 3. septembra do 15. októbra 2013 prebiehali asanačné 
práce dožitej letnej plavárne. Nerezová vaňa bola od-
predaná firme „Ski park“ z Bánoviec nad Bebravou, kto-
rá zvíťazila v elektronickej aukcii 12-tisíc eúr bez DPH.,  

- v priebehu mesiaca septembra 2013 boli opravené dve 
najviac poškodené schodiská na most z Ulice kniežaťa 
Pribinu Krajskou správou ciest v Trenčíne,  

- dňa 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na 
starej tržnici,  
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- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidácia Tržnice v Tren-
číne pri nákupnom stredisku Družba, aby sa zabezpečilo 
jej pevné zastrešenie,  

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidovať Tržnica v 
Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba premiestňova-
ním predajných stánkov z pôvodnej plochy tržnice na 
plochu parkoviska medzi Obchodným domom Družba 
a pobočkou Národnej banky Slovenska,  

- dňa 7. októbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín staveni-
sko realizátorovi rozšírenia mestského cintorína, aby sa 
tak mohla začať ďalšia z významných investičných akcií 
za 250 tisíc eúr, ktorá prinesie 896 hrobových miest,   

- dňa 10. októbra 2013 na konferencii pod názvom „Sa-
mospráva a separovaný odpad“ uskutočnenej v Sielni-
ci pri Banskej Bystrici udelila spoločnosť Envi-Pak 
Mestu Trenčín hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujú-
cich  miest a obcí na Slovensku 2013 spolu s finančnou 
odmenou 2.500 eúr,  

- v dňoch 17. až 25. októbra 2013 dostali ulice Na Ka-
menci, Janka Kráľa a Partizánska v Trenčíne nový asfal-
tový povrch,  

- od 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín realizovať 
ďalšiu investičnú akciu, ktorým bola úprava vstupu do 
areálu Fakultnej nemocnice v Trenčíne z Legionárskej 
ulici, ktorá bola jej odovzdaním do užívania v posled-
ných dňoch mesiaca decembra 2013,  

- dňa 31. októbra 2013 boli ukončené práce na obnove 
plynovodu v Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, 
Olbrachtova ul., Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tat-
ranská ulica, Ulica Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná 
ulica,  

- dňa 19. decembra 2013 spoločnosť SIRS predložila na 
stretnutí s verejnosťou svoje zámery prestavby autobu-
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sovej a železničnej stanice pod názvom „Terminál“, 
ktorý zahŕňa malý záber plochy mestského parku, čo je 
v súlade s územným plánom mesta Trenčín,  

- od 10. do 16. decembra 2013 bola monitorovaná skú-
šobne obojsmerne obnovená miestna komunikácia na 
Braneckého ulici pre osobnú dopravu, aby sa tak zistilo 
do akého rozsahu umožní zlepšenie priechodnosti ulíc 
v centre mesta Trenčín motorovými vozidlami a ovplyv-
ní zaplnenosť miestnych komunikácií a zrýchlenia au-
tomobilovej dopravy,  

- dňa 10. decembra 2013 začalo Mesto Trenčín z dvora pri 
domu občana Dušana Balúcha na jeho náklady vyvážať 
nahromadený odpad, ktorým porušoval zásady občian-
skeho spolunažívania, keď v čase letných horúčav sa 
z pozemku šíril smrad,  

- v týždni od 16. do 20. decembra 2013 na časti hrádze 
v Trenčíne od železničného mosta smerom do Zamaro-
viec bolo osadené nové verejné osvetlenie.  
 

9)  Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2013 
-  mesiac január 2013,  
- mesiac február 2013,  
- mesiac marec 2013,  
- mesiac apríl 2013,  
- mesiac máj 2013,  
-  mesiac jún 2013,  
- mesiac júl 2013,  
- mesiac august 2013,  
- mesiac september 2013,  
- mesiac október 2013,  
- mesiac november 2013,  
-  mesiac december 2013,  
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10)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
-   Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej bu-

dove už 94 rokov,  
- História krasokorčuľovania v Trenčíne,  
- PhDr. Miroslav Řádek: „Politická mapa v mesta Tren-

čín (1923 – 2010),  
- Mgr. Martin Karlík: „Vladimír Chovan patril k osob-

nostiam Trenčína,  
- Mágia a veštenie,  
- Mgr. Martin Pavlík: „Dokončenie železnice pomohlo 

Trenčínu k rozvoju priemyslu,  
- Mgr. Martin Karlík: „Trenčianske mosty veľakrát ničili 

rozsiahle povodne a ľad“  
- Mgr. Martin Karlík: „Mesto Trenčín bolo oddávna síd-

lom známych vojenských posádok“,  
- Mgr. Jozef Čery: „Relikvie sv. Cyrila – Konštantína,  
- Mgr. Martin Karlík: „Mária Holoubková, významná fo-

tografka, žila v troch storočiach,   
- Mgr. Jozef Čery: „Motív baránka v erbe mesta Trenčín,  
- Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje 

historický dokument doby“,  
- Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate,  
- Ing. Jaroslava Ványová: „Trenčín spravuje mestské lesy 

už 20 rokov“,   
- Mgr. Peter Martinák: „Jubilant Vojtech Masný – 75 ro-

kov“,  
- Mgr. Martina Babičová, Ing. Peter Papp: „Zbierka ob-

razov rodu Ilešháziovcov,  
- Mgr. Viera Bernáthová: „Písomné pamiatky Trenčína,  
- Mgr. Martin Karlík: „Filoména Trefná konkurovala 

najznámejším ateliérom v meste,  
- Mgr.Martin Karlík: „Symbol rosy a tŕnia preniká živo-

tom a dielom Vladimíra Roya“,  
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- Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia M. 
R. Štefánika v Trenčína“,  

- Mgr. Martin Martinák: „Objavu pomohla vyššie moc“,  
- Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby 

nezabránila koncu letnej plavárne“,  
- Mgr. Martin Karlík: „Archív vystavil vzácne listiny 

o vpáde Turkov“,  
- Mgr. Martin Karlík: „Od vysvätenia a otvorenia syna-

gógy v Trenčíne uplynulo sto rokov“,  
- „Vláda presadzuje obnovu električkovej trate“,                   
- „Odevná tradícia v OZETE prežila viac ako šesť dekád 

rokov“,  
- Tomáš Janura: „Kaštieľ v Trenčín – Záblatí“,  
- Mgr. Martin Karlík: „Oprava piaristického kostola oži-

vuje jeho barokový pôvod“,  
- „Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do Eu-

rópy“,  
- PhDr. Milan Kráľ: „Postaviť výťah v Studni lásky. Pok-

rok či barbarstvo“,  
- „Trenčianski richtári“,  
- Jozef Korený: „Nikto nebude zabudnutý!“,  
 

11)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 
Trenčín v roku 2013  
A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum pr-

vej písomnej pamiatky v roku 2013,  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   
E) Zoznam použitej literatúry.  
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Príloha č. 7 
 
 
 

U z n e s e n i e  č.  520 
 
 

k Návrhu na vykonanie zápisu do Kroniky mesta Trenčín za rok 
2013 

 
 
 

Mestská rada v Trenčíne   
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Návrh na vykonanie zápisu  do Kroniky Mesta Trenčín za 
rok 2013.  

 
 


