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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2014 

 
- 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 slu-
žieb 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 
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- 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostriedka-
mi 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 pre-
vádzky 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 vše-
obecne záväzné nariadenie č. 12/2012,  všeobecne záväzné 
nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie                 
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 zá-
kladnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
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materskej školy a dieťa v školskom zariadení, 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 8/2006 o zásadách nakladania s finančnými prostriedka-
mi 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 prostriedka-
mi 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 
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- 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 

- 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 slu-
žieb 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 
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zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších pred-
pisov 

- 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 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turistic-
kých 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   
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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 prie-
storov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch  

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie                
č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie 
č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových prie-
storov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za do-
časné užívanie pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie            
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných prí-
spevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona                            
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociál-
nej 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 
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- 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 kam-
pane na území mesta Trenčín  

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

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

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008, 
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďo-
vateľskej 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, športo-
vých a turistických podujatiach  

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

- 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, 
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 
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č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mes-
ta  

- 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 so-
ciálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

ny 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 tu-

ristických 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 Ko-

márky 
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- 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 mes-

ta 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 mlynis-

kám 

- 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 námestí 

- 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 
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- 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 28. januára 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 1078  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   berie na vedomie      
   Správu o kontrolnej činnosti Útva-

ru hlavného kontrolóra Mesta 
Trenčín za druhý polrok 2013 – 
2020; 

uznesenie č. 1081 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schválilo  
   Všeobecne záväzné nariadenie            

č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 13/2008, ktorým 
sa určuje výška mesačného prís-
pevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov spojených s činnosťou škôl 
a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1084 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 schválilo  
 Všeobecne záväzné nariadenie                

č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 12/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka zá-
kladnej umeleckej školy, poslu-
cháča jazykovej školy, dieťa ma-
terskej školy a dieťa školského za-
riadenia ktoré sú zriadené na úze-
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mí mesta Trenčín na kalendárny 
rok 2014; 

uznesenie č. 1085  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
berie ne vedomie  
Všeobecne záväzné nariadenie            
č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie              
č. 12/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka zá-
kladnej umeleckej školy, poslu-
cháča jazykovej školy, dieťa ma-
terskej školy a dieťa školského za-
riadenia ktoré sú zriadené na úze-
mí mesta Trenčín na kalendárny 
rok; 

uznesenie č. 1086  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
zvolilo  
týchto prísediacich Okresného sú-
du v Trenčíne na volebné obdobie 
rokov 2014 – 2018: 

- mestská časť Juh: Evu Drhovú, 
Mgr. Gabriela Chromiaka, Ing. 
Jarmilu Maslovú, Helenu Pik-
novú, Bc. Máriu Snopkovú, Mgr. 
Ivana Škultétyho, Juraja Svobodu, 
Bc. Karolínu Tomatovú; 

- mestská časť sever: Danu Antalo-
vú, Janku Fabovú, Bc. Elenu Ga-
bajovú, Mgr. Hanu Gallovú, Vla-
dimíra Gaža, JUDr. Martina Smol-
ka, Júliu Spustovú, Ing. Igora 
Šamka, Bc. Martu Švajkovú, Ing. 
Veroniku Závodskú, Ing. Martina 
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Krasňana, Ing. Nadeždu Puzdero-
vú; 

- mestská časť stred: Mariána Čáka, 
Helenu Hederovú, Heide Jačkovú, 
Ing. Jána Margetína, Ing. Annu 
Merdaa, Boženu Podmanickú, Ing. 
Karola Špačka, Juraja Vrba, Dr. 
Jozefa Hruba; 

- mestská časť západ: Annu Botko-
vú, Borislava Harušťáka, Bc. Annu 
Macháčkovú, Ing. Igora Polaška, 
Helenu Valachovú, Mgr. Pavla 
Hrdinu; 

uznesenie č. 1087  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 vzalo na vedomie  
 vyhodnotenie „Akčného plánu roz-

voja práce s mládežou mesta Tren-
čín za rok 2013“; 

uznesenie č. 1088  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo  
 Návrh „Akčného plánu rozvoja 

práce s mládežou mesta Trenčín na 
rok 2014“; 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa 24. marca 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne                

1. časť 
 

uznesenie č. 1090 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo: 

a) predaj nehnuteľností – pozem-
kov v k.ú. Záblatie nachádzajú-
cich sa v Priemyselnej zóny pre 
spoločnosť Akebono Brake Eu-
rope N.V.; 

b) uzatvorenie Zmluvy o kúpe ne-
hnuteľnosti medzi predávajúcim 
Mesto Trenčín a kupujúcim 
Akebono Brake Europe N.V.; 

 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa 24. marca 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne                 

2. časť 

uznesenie č. 1142  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 volilo 

členov dočasnej komisie Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne pre 
kontrolu postupov a procesov mo-
dernizácie železnice v úseku Zla-
tovce – Trenčianska Teplá: 
- Mgr. Rastislava Kudlu, 
- Ing. Emila Košúta, 
- Ing. Petra Gašparoviča, 
- Martina Barčáka, 
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- Jána Babiča, 
- Vladimíra Gavendu; 

uznesenie č. 1144  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
návrh umiestnenia lavičiek osob-
ností  v centre mesta Trenčín, vrá-
tane zoznamu osobností: 
- Zdeno Chára 
- Marián Hossa, 
- Róbert Švehla, 
- Vojtech Masný, 
- Slavomír Kňazovický, 
- Pavol Demitra, 
- Jozef Jankech 
- Miroslav Hlinka, 
- Danka Barteková, 
- Karol Borhy. 

uznesenie č. 1145 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 vzalo na vedomie 

správu o činnosti Mestskej polície 
v Trenčíne a o stave verejného po-
riadku v meste Trenčín za rok 
2013; 

uznesenie č. 1146 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
súhlasilo 
so zriadením Súkromnej materskej 
školy „Motýlik“ v Trenčíne; 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 20. mája 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne  
 

uznesenie č. 1153 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo: 
a) odvolanie Mgr. Richarda Ryb-

níčka z funkcie člena predsta-
venstva spoločnosti Trenčian-
ske vodárne a kanalizácie; 

b) menovanie Bc. Tomáša Vaňu 
za člena predstavenstva spoloč-
nosti Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie a.s. s tým, že súhlasí, 
aby Bc. Tomáš Vaňo vykonával 
funkciu predsedu predstaven-
stva spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a.s. Tren-
čín; 

uznesenie č. 1214 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
súhlasilo  
so zriadením Súkromnej materskej 
školy „Oriešok“ v Trenčíne od                     
1. septembra 2015; 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 24. júna 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1217  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
žiada  

 primátora Mesta Trenčín, aby po-
žiadal o zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaždenia spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie 
do piatich pracovných dní; 

uznesenie č. 1241  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
prenájom nehnuteľnosti v objekte 
Kultúrneho strediska Trenčín-Juh 
pre občianske združenie „Dža-
mál“; 

uznesenie č. 1242  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
výpožičku nehnuteľnosti na                 
2. a 3. poschodí v objekte na Ul. 
Kožušníckej pre Súkromné gym-
názium „Futurum“; 

uznesenie č. 1243  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
výpožičku nehnuteľnosti – pozem-
kov pre občianske združenie TJ 
Družstevník Záblatie za účelom 
voľno časových a športových akti-
vít; 
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uznesenie č. 1253  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
poskytnutie daru – elektrického 
elektrostimulátora v hodnote 4.610 
eúr Anne Paulovej z Trenčína, za-
kúpeného z dotácie z rozpočtovej 
rezervy predseda Vlády Slovenskej 
republiky; 
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Uznesenia 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa 30. júna 2014 na Mestskom úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1261  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo 
 Všeobecne záväzné nariadenie 

č.13/2014, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľ-
ného majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín; 

uznesenie č. 1262  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie              
č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 7/2009 o sociálnych službách 
a úhradách za poskytované so-
ciálne služby v pôsobnosti Mesta 
Trenčín; 

uznesenie č. 1263  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo 
 Všeobecne záväzné nariadenie 

o ochrane  č. 14/2014 pred zneuží-
vaním alkoholických nápojov; 

uznesenie č. 1264  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 12/2014 trhový 
poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS 
Družba; 
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uznesenie č. 1265  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č.15/2014, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 9/2012 o urče-
ní názvu ulice v mestskej časti Zá-
pad; 

uznesenie č. 1266  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
vystúpenie Mesta Trenčín z Únie 
miest Slovenska za účelom zániku 
členstva v Únii miest Slovenska; 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 12. augusta 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
uznesenie č. 1268 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

určilo 
rozsah výkonu funkcie primátora 
mesta Trenčín: plný úväzok na 
celé funkčné obdobie r. 2014 – 
2018; 

uznesenie č. 1269 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
určilo 
1) v meste Trenčín pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré 
sa uskutočnia dňa 15. novembra 
2014 – 25  poslancov; 

2) v meste Trenčín pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí, ktoré 
sa uskutočnia dňa 15. novembra 
2014 v 4 volebných obvodoch, 
s týmto počtom poslancov 
v jednotlivých volebných ob-
vodoch:  
- volebný obvod 1. – mestská 

časť Stred – 6 poslancov; 
- volebný obvod 2. – mestská 

časť Juh – 7 poslancov; 
- volebný obvod 3. – mestská 

časť Sever – 8 poslancov; 
- volebný obvod 4. – mestská 

časť Západ – 4 poslanci; 
 
 



26 
 

U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 22. augusta 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
uznesenie č. 1296  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 
Dohodu o vrátení vzájomných pl-
není z Kúpnej zmluvy č. 281/2008 
a Dohodu o ukončení Zmluvy o 
budúcej zmluve a Zmluvy o zria-
dení vecného bremena č. 135/2004 
uzavretej medzi Mestom Trenčín a 
Aupark Trenčín, spol. s r.o. 

uznesenie č. 1297  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 10/2014 o pod-
mienkach predaja výrobkov a po-
skytovania služieb na trhových 
miestach na území mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1298  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č.11/2014 trhový 
poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta Tren-
čín; 

uznesenie č. 1299  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
vyhovelo 
upozorneniu prokurátora na od-
stránenie nečinnosti v súvislosti s 
neprijatým Všeobecne záväzným 
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nariadením o úprave organizácie a 
regulácii parkovania motorových 
vozidiel na miestnych komuniká-
ciách v zmysle § 6a ods. 1, ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný zá-
kon); 

uznesenie č. 1300  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.16/2014, ktorým sa mení a dopĺ-
ňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/2009 o Mestskej polícii 
v Trenčíne; 

uznesenie č. 1301  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
berie na vedomie 
Informatívnu správu o vzdaní sa 
funkcie riaditeľa Školských zaria-
dení Mesta Trenčín m.r.o. v Tren-
číne, ku dňu 31. august 2014. 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 23. septembra 2014 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
uznesenie č. 1336  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie                        
č. 17/2014, ktorým mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie                 
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch 
vlastníctva do majetku Mesta 
Trenčín; 

uznesenie č. 1336  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo 

uzatvorenie Zmluvy o nájme 
a prevádzkovaní mestskej športo-
vej haly v Trenčíne so Športovým 
klubom 1. FBC Trenčín, občianske 
združenie na dobu 15 rokov                         
od 1. januára 2015; 

uznesenie č. 1342  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 19/2014 o taxi-
službách; 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 3. októbra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
uznesenie č. 1346  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 schválilo 
 uzatvorenie Zmluvy o výpožičke 

nehnuteľnosti, zmluvy o uzatvo-
rení budúcej kúpnej zmluvy, 
zmluvy o uzatvorení budúcej 
zmluvy o výpožičke a nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou AS Tren-
čín a.s.; 

 
 
 
 
 

U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 28. októbra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
uznesenie č. 1382  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č.21/2014, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie Mesta Trenčín č. 
14/2013 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
v zmysle predloženého návrhu; 
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uznesenie č. 1384  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 18/2014 o dočas-
nom parkovaní na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na 
území Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 1385  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 8/2014 o dodr-
žiavaní čistoty a poriadku a o 
podmienkach zvláštneho užívania 
verejných priestranstiev v meste 
Trenčín; 
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U z n e s e n i a 
z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 28. novembra 2014 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 1  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne:  
A)  b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. informáciu o výsledku volieb 
do orgánov samosprávy obcí v 
meste Trenčín, ktoré sa usku-
točnili dňa 15. novembra 2014; 

2.  príhovor primátora; 
B)  k o n š t a t u j e, že 

1. novozvolený primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybní-
ček zložil zákonom predpísaný 
sľub primátora mesta; 

  2. novozvolení poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v  Trenčíne: 
Miloslav Baco, Ing. Tomáš 
Bahno, Mgr. Juraj Bakoš, 
Martin Barčák, JUDr. Dani-
ca Birošová, Kamil Bystric-
ký, Mgr. Ján Forgáč, Domi-
nik Gabriel, Ľubomír Horný, 
Peter Hošták MBA, PhD., 
JUDr. Ján Kanaba, Ing. La-
dislav Matejka, Mgr. Ri-
chard Medal, Ing. Miloš Mi-
čega, Mgr. Martin Petrík, 
Ing. Vladimír Poruban, Lu-
káš Ronec, JUDr. Martin 
Smolka, Eva Struhárová, 
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Ing. Richard Ščepko, Bc. 
Tomáš Vaňo, Mgr. Ján Voj-
tek, Patrik Žák B.S.B.A. zlo-
žili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľ-
stva; 

uznesenie č. 2  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
schválilo 
novelizáciu Rokovacieho poriadku 
komisií Mestského zastupiteľstva 
v Trenčín; 

uznesenie č. 3  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
schválilo 
1. poverenie sobášiacich poslancov 

pre toto volebné obdobie, ktorými 
budú všetci poslanci mestského za-
stupiteľstva, 

2. určenie sobášnej miestnosti ako 
miesta konania sobášnych obra-
dov, a to sobášnu sieň Mestského 
úradu v Trenčíne. Sobáše v sobáš-
nej miestnosti sa konajú 
v polhodinových intervaloch. So-
báše vykonávajú sobášiaci, matri-
kárka a členovia zboru pre občian-
ske záležitosti; 

3. uskutočňovanie sobášov v čase od 
1. apríla do 30. septembra kalen-
dárneho roka mimo sobášnej 
miestnosti, a to vo vnútorných 
priestoroch Trenčianskeho hradu – 
Delová bašta a Barborin palác, v 
exteriéri Trenčianskeho hradu – 
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hradné nádvorie a vo vnútorných 
priestoroch hotela Elizabeth a Ga-
lérie M. A. Bazovského v priebehu 
celého roka. Sobáše vykonávajú 
sobášiaci a matrikárka; 

4.  určenie sobášneho dňa na sobotu v 
čase od 12.00 h do 17.00 h vráta-
ne; 

5. sobáše uskutočňované mimo urče-
ného miesta a dňa konania sobáša 
budú zabezpečované v súlade so 
zákonom o matrikách. V týchto 
prípadoch sa sobáše neuskutočňujú 
v dňoch pracovného pokoja a v 
dňoch štátneho sviatku; 

uznesenie č. 4  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
zvolilo: 
A)  členov stálych komisií mestského 

zastupiteľstva z radov poslancov 
nasledovne: 
1.  Finančnú a majetkovú komisia: 

Peter Hošták MBA, PhD., 
JUDr. Ján Kanaba, Ing. Vla-
dimír Poruban, Mgr. Juraj 
Bakoš, Ing. Richard Ščepko; 

2. Komisiu životného prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania: Ing. Miloš Mičega, 
Ing. Michal Urbánek, Ing. 
Ladislav Matejka, Mgr. Ri-
chard Medal, Ing. Tomáš 
Bahno, Miloslav Baco; 
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3. Komisiu školstva: Mgr. Ján 
Vojtek, Patrik Žák B.S.B.A., 
Mgr. Ján Forgáč; 

4.  Komisiu mládeže a športu: Ľu-
bomír Horný, Dominik Gab-
riel, JUDr. Danica Birošová; 

5. Komisiu sociálnych vecí a ve-
rejného poriadku: 
Eva Struhárová, Bc. Eduard 
Filo, JUDr. Martin Smolka, 
Martin Barčák; 

6. Komisiu kultúry a cestovného 
ruchu: 
Kamil Bystrický, Bc. Tomáš 
Vaňo, Ing. Martin Petrík, Lu-
káš Ronec; 

B) predsedov stálych komisií Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne: 
1. Peter Hošták MBA, PhD., 

predseda Komisie finančnej 
a majetkovej; 

2. Ing. Miloš Mičega, predseda 
Komisie životného  prostredia, 
dopravy, investícií a územného 
plánovania; 

3. Mgr. Ján Vojtek, predseda 
Komisie školstva; 

4. Ľubomír Horný, predseda Ko-
misie mládeže a športu; 

5.  Eva Struhárová, predseda 
Komisie sociálnych vecí a ve-
rejného poriadku; 
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6. Kamil Bystrický, predseda 
Komisie kultúry a cestovného 
ruchu; 

uznesenie č. 5  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  
a) zriadilo: 

Komisiu Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne podľa článku 7 ods. 5 
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funk-
cií verejných funkcionárov; 

b) zvolilo: 
členov komisie v tomto zložení: 
JUDr. Martin Smolka, Mgr. Ju-
raj Bakoš, Ľubomír Horný; 
predsedu komisie – JUDr. Martina 
Smolku; 
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U z n e s e n i a 
z druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva                                   
v Trenčíne, konaného dňa 18. decembra 2014                                                 

na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 13  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
A) súhlasilo 

s odvolaním členov predstaven-
stva spoločnosti „Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s. – 
doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., 
JUDr. Milana Kováčika a Edu-
arda Hartmana; 
schválilo 
zástupcov Mesta Trenčín do 
predstavenstva spoločnosti 
„Trenčianska parkovacia spoloč-
nosť“, a.s.: Ing. Jaroslava Pa-
gáča, Ing. Benjamína Lisáčka, 
Ing. Ivetu Marčekovú, pričom 
za predsedu schválilo Ing. Jaro-
slava Pagáča; 

B) súhlasilo 
s odvolaním členov dozornej ra-
dy spoločnosti „Trenčianska 
parkovacia spoločnosť“, a.s.: 
PhDr. Lea Kuželu, Ing. Petra 
Gašparoviča, Mgr. Bc. Josefa 
Kolářa; 
schválilo 
zástupcov Mesta Trenčín do do-
zornej rady „Trenčianska parko-
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vacia spoločnosť“, a.s.: Ing. 
Tomáša Bahnu, JUDr, Jána 
Kanabu a Miloslava Baca, pri-
čom za predsedu dozornej rady 
schválilo JUDr. Jana Kanabu; 

uznesenie č. 14  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
a) zriadilo  

Komisiu o sťažnostiach 
b) zvolilo  

za členov Komisie o sťažnos-
tiach v tomto zložení: JUDr. 
Ján Kanaba, Ing. Ladislav 
Matejka, Mgr. Martin Pet-
rík 

c) zvolilo  
 za predsedu komisie JUDr. 

Jána Kanabu; 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



38 
 

Verejno – spoločenský život 

Novým riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa od 1. januára 2014 stal Mgr. Juraj Gerlici. Ide o prvú 
významnú personálnu zmenu na Úrade Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Mgr. Juraj Gerlici bol prednostom Obvodné-
ho úradu v Trenčíne, predtým pracoval ako asistent poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky a v rokoch 2007 až 2010 
bol hlavným štátnym radcom na Ministerstve obrany Sloven-
skej republiky. Vo funkcii riaditeľa Úradu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja nahradil Ing. Vladimíra Buzalku. 

Novozvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja Ing. Jaroslav Baška avizoval po prevzatí funkcie personálne 
zmeny na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

www.sme.sk 03.01.2014  
pomocná evidencia 3/1/2014 
 
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič už po de-

siaty raz od nástupu do funkcie udeľoval dňa 7. januára 2014 
najvyššie štátne vyznamenania. Pri príležitosti 21. výročia 

vzniku Slovenskej 
republiky si ocenenia 
v Rytierskej sále Bra-
tislavského hradu 
prevzalo šestnásť   
osobností, medzi kto-
rými boli výnimoční 
vedci, pedagógovia, 
lekári, technici, so-

ciálni pracovníci, umelci.  
Najstarším oceneným bol vojnový veterán 97-ročný, plu-

kovník vo výslužbe Imrich Gablech, ktorého prezident ocenil 
vojenským Radom Bieleho dvojkríža 2. stupňa. 
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Medzi ocenenými bol aj spisovateľ a publicista Rudolf 
Dobiáš z Trenčína. Štúdium na trenčianskom gymnáziu ukon-
čil v roku 1953. Ako 19 – ročného študenta ho komunisti za-
tkli, obvinili a odsúdili za protištátnu činnosť a velezradu na 
osemnásť rokov väzenia. Počas väzenia pracoval v uránových 
baniach v Jáchymove odkiaľ bol na základe amnestie 
z väzenia prepustený v roku 1960. V nasledujúcich rokoch bol 
síce na slobode, ale musel 
bojovať o každodennú 
skyvu chleba. V 70 ro-
koch minulého storočia 
začal publikovať v det-
ských časopisoch a písať 
rozhlasové hry. Po „než-
nej revolúcii“ sa literárne 
vracia k temnej minulosti 
a k opisu osudov ľudí 
postihnutých príkoriami 
totalitného režimu. Z jeho pera vznikajú diela „Temná zeleň“, 
„Tajní ľudia“, „Zvony a hroby“. Redigoval dvojmesačník 
Konfederácie politických väzňov Slovenska „Naše svedec-
tvo“. Tu spoznával nevšedné, trpké a tragické osudy mnohých 
ľudí, ktoré ho priviedli k rozhodnutiu zverejniť ich 
v publikáciách „Triedni nepriatelia 1., 2., 3.“ Rudolf Dobiáš 
bol ocenený vyznamenaním „Pribinov kríž 2. triedy“ za mi-
moriadne celoživotné úsilia pri obrane demokracie, ľudských 
práv a náboženských slobôd. 

Pardon 11.01.2014 
pomocná evidencia 12/1/2014 
 
V priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky sa       

dňa 9. januára 2014 uskutočnilo zasadnutie „Združenia samo-
správnych krajov SK 8“, ktorého na pozvanie jeho predsedu 

Rudolf Dobiáš preberá vyznamenanie  z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča 



40 
 

Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. sa zúčastnili všetci pred-
sedovia samosprávnych krajov, vrátane novozvoleného pred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku.  

Išlo o prvé rokovanie predsedov samosprávnych krajov nie-
len v novom kalendárnom roku 2014, ale aj po nedávnych 
voľbách do vyšších územných celkov. Stretnutie malo infor-

matívny charakter, 
pri ktorom si vzá-
jomne popriali ús-
pešnú spoluprácu 
v nasledujúcom ob-
dobí. 

Po skončení za-
sadnutia sa členovia 
„Združenia samo-
správnych krajov 
SK 8 presunuli do 
Prezidentského pa-

láca, kde im prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 
zablahoželal k volebným výsledkom a poprial samosprávnym 
krajom úspešný rok. Hovorilo sa o aktuálnych otázkach života 
samosprávnych krajov, ako aj o potrebe zachovania sprostred-
kovateľských orgánov, ktoré rozhodujú o prideľovaní zdrojov 
z eurofondov, na úrovni krajov, lebo prípadným presmerova-
ním týchto kompetencií na ministerstvá by boli znevýhodnení 
zástupcovia samospráv z regiónov.  

www.tsk.sk 10.01.2014 
pomocná evidencia 22/1/2014, 23/1/2014 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 
dňa 20. januára 2014 na svojom druhom zasadnutí v novom 
funkčnom období. 

V úvode rokovania poslanci schválili: 
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- Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-
neho kraja č. 1/2014 o dofinancovaní základných umelec-
kých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a o dofinancovaní zá-
kladných umeleckých 
škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pô-
sobnosti štátom uz-
nanej cirkvi, nábo-
ženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej 
či fyzickej osoby za 
4. štvrťrok 2013. 

Zvýšenie dotácie na 4. štvrťrok 2013 bolo premietnuté 
v plusových hodnotách, uvedených vo Všeobecnom záväz-
nom nariadení pri školách a školských zariadeniach finan-
covaných v rámci originálnych kompetencií v oblasti škol-
stva. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 
dňom 21. januára 2014. 
V ďalšom programe na návrh predsedu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava Baš-
ku potom zastupiteľ-
stvo zvolilo Ing. Jo-
zefa Trstenského 
a Ing. Richarda Ta-
káča do funkcie pod-
predsedov Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja, ktorú budú 
vykonávať ako pos-
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lanci dlhodobo uvoľnení na výkon tejto funkcie s účinnosťou 
od 1. februára 2014. Za výkon tejto funkcie zároveň zastupi-
teľstvo určilo obom podpredsedom rovnakú mesačnú  odmenu 
vo výške 1500 eúr. Nový podpredseda  Ing. Jozef Trstenský 
chce využiť v novej funkcii bohaté skúsenosti z práce primáto-
ra Nového Mesta nad Váhom, regionálneho poslanca vo všet-
kých doterajších funkčných obdobiach, ale aj predsedu Zdru-
ženia miest a obcí stredného Považia. Rád sa sústredí v oblasti 
financií a v oblasti školstva. 

Podpredseda Ing. Richard Takáč povedal, že bude pracovať 
predovšetkým pre región, z ktorého pochádza, teda pre hornú 
Nitru. Okres Prievidza je najväčší okres v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji  a sú tam  aj najväčšie problémy v rámci  
kraja.  

Zastupiteľstvo potom zriadilo osem komisií, ktoré budú 
pracovať v 4. volebnom období regionálnej samosprávy. Ich 
názvy a zameranie zostávajú rovnaké  ako v predchádzajúcom 
volebnom období: 
1) Komisia mandátová, 
2) Komisia na ochranu verejného záujmu. v šiestich odbor-

ných komisiách dopĺňajú poslancov vždy dvaja predstavite-
lia odbornej verejnosti. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o 450-
eurovej mesačnej  odmene pre poslanca a 500-eurovej me-
sačnej odmene pre predsedu komisie. Členovi komisie, kto-
rý nie je poslanec, určilo zastupiteľstvo odmenu vo výške 
20 eur za osobnú účasť na rokovaní komisie.  

3) Komisia školstva, kultúry, mládeže, športu 
4) Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
5) Komisia dopravy 
6) Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva 
7) Komisia pre financie, rozpočet a investície 
8) Komisia legislatívno - právna 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška po hlasovaní ocenil, že poslanci si dobrovoľne znížili 
mesačnú odmenu a nebudú už dostávať najvyššiu možnú od-
menu, akú pripúšťa zákon, ktorú doteraz poberali ich kolego-
via v minulých rokoch. Tento krok prinesie ročnú úsporu pri-
bližne 66 tisíc eúr a v roku úspor a šetrenia, to bude aj príspe-
vok vás poslancov ku konsolidácii rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Župan rovnako vyzdvihol, že zastupi-
teľstvo súhlasilo aj so začlenením  odborníkov – neposlancov 
do komisií. Ich mená 
boli vybrané zo 41 os-
lovených záujmových 
organizácií a združení, 
ktoré pôsobia v kraji. 
K zvýšeniu transparen-
tnosti kraja by mal 
pomôcť aj nový prístup 
k zverejňovaniu majet-
kových priznaní.  

Nová konštituovaná Komisia Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja na ochranu verejného záujmu ich čoskoro zverejní na 
webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v podo-
be, akú pripúšťa  zákon.  

Ďalšou ústretovou novinkou smerom k transparentnosti 
v tomto funkčnom období bude, že na rokovanie Rady predse-
dov komisií pred každým zasadnutím Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja budú prizvaní aj predsedovia troch 
politických klubov v regionálneho parlamentu – Karol Janas 
(Smer – Sociálna demokracia), Pavol Halabrín (Klub nezá-
vislých poslancov) a Eleonóra Porubcová  (Klub pravico-
vých strán). 

Na záver programu regionálny parlament schválil Plán kon-
trolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie prvého 
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polroka 2014, ako aj plán zasadnutí Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja v  prvom polroku 2014.  

www.tak.sk 21.01.2014 
pomocná evidencia 41/1/2014 
 

Nepredstaviteľný šok zažili 
dňa 26. januára 2014 popo-
ludní obyvatelia na Ulici 
Dlhé Hony v Trenčíne, keď 
po streľbe v pohostinstve s 
názvom „Bar u tuláka“ v 
širšom centre vyhasli pria-
mo na mieste činu dva ľud-
ské životy, mladá barmanka 

Jana 31 ročná, ktorú zastrelil Peter 42 ročný. Vrah najprv za-
strelil barmanku a potom zbraň otočil proti sebe a strelil seba 
do hlavy.  

Z vyšetrovania tragédie vyplynulo, že Peter sa pohádal 
s Janou, pretože z podniku bolo počuť krik. Po hádke údajne 
odišiel. Neskôr sa vrátil a začal so svojim besnením. Vytiahol 
zbraň, namieril na 
Janu a vystrelil. Že-
nu zavraždil pred 
očami jej matky, 
ktorá na mieste sko-
labovala. Potom 
zbraň otočil proti 
sebe a zastrelil sa. 
Mŕtva žena v bare 
bola na brigáde. Bol 
to ich rodinný podnik. Strelec bol bývalý železničný policajt. 

Trenčianske noviny 27.01.2014 
pomocná evidencia 63/1/2014 
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leitmotívom expozície TSK boli zimné mužské práce 

Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi tradičných vy-
stavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu ITF „Slovakia To-

ur“, ktorého ho sa zú-
častňuje od roku 2003. 
Na jubilejnom 20. roč-
níku, ktorý bol sláv-
nostne otvorený dňa             
30. januára 2014 a trval 
do 2. februára 2014, sa 
Trenčiansky samo-
správny kraj predstavil 

vo vlastnej expozícii v hale B2 ako „Kraj pohody“ s pod-
titulom „Kraj kultúrneho dedičstva a významných osobností“. 

Leitmotívom expozície boli zimné mužské práce ako tra-
dičné pletenie predmetov z prútia, pripravené v spolupráci 
s Centrom tradičnej kultúry v Myjave. Trenčiansky kraj je ro-
diskom mnohých osobností celoslovenského významu, čo je 
tiež zohľadnené v prezentačnom stánku. Hlavné atraktivity 
kraja boli prezentované v spolupráci so spolu vystavovateľmi, 
ktorými boli tento rok oblastné organizácie cestovného ruchu 
Región Horná Nitra – Bojnice, Región Horné  Považie, Kúpe-
le Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica, a.s., Mesto Partizánske spolu 
s Hvezdárňou Partizánske, Mesto Bánovce s mikroregiónom 
Bánovecko. 

Výstavnú expozíciu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja dňa               
30. januára 2014 sláv-
nostne otvoril predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Ja-
roslav Baška. V prího-
vore zdôraznil, že „ces-

zľava – MVDr. Stanislav Mišák, Ing. Jaroslav Baška 
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tovný ruch je fenomén, ktorého sila neustále rastie. Na jednej 
strane nám otvára dvere do Európy, na druhej strane upozor-
ňuje na historické pamiatky, prírodné krásy a nevšedné miesta 
na Slovensku a samozrejme aj v našom regióne“. 

Pri tomto slávnostnom otvorení sa k prítomným návštevní-
kom a hosťom prihovoril aj hejtman partnerského Zlínskeho 
kraja MVDr. Sta-
nislav Mišák, kto-
rý je známy svoj-
skými  vyjadre-
niami, keď pove-
dal, že „u nás je 
dnes pekne, aj keď 
je vonku škaredo“ 
a ďalej pokračoval, 
že „Zlínsky kraj 
oplýva pracovitými, pohostinnými a priateľskými ľuďmi, ktorí 
keď sa snúbia s bohatými tradíciami, určite stojí za to ho na-
vštíviť“. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj starosta obce Horní 
Lideč Josef Tkadlec, ktorý vo svojom príhovore upriamil po-
zornosť na veľkú atrakciu obce „Československý pohyblivý 
betlehem“, ktorý výsledkom je projektu dvoch obcí 
v moravsko-slovenskom pomedzí, obce Horní Lideč a obce 
Dohňany, na podporu cestovného ruchu v prihraničnej oblasti. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška po slávnostnom otvorení stánku ocenil osobnosti 
z radov tých, ktorí sa svojou činnosťou pričinili o rozvoj re-
gionálneho cestovného ruchu a šírili dobré meno nášho kraja 
na Slovensku a v zahraničí. Zo vzácnych ľudí z tejto oblasti 
boli tento rok vybratí  Helena Filipová, dlhoročná riaditeľka 
Múzea A. S. Puškina v Brodzanoch za prínos v oblasti kultúry 
a kultúrneho cestovného ruchu, Marta Trebatická z Trenčína 

zľava – MVDr. S.  Mišák, I. Kováčik, H. Filipová, M. Trebatická, J. Zeman 



47 
 

za prínos v oblasti  pešej turistiky, Ivan Kováčik za prínos 
v oblasti cestnej a horskej cyklistiky, výchovy mladých cyklis-
tov a Ján Zeman, ľudový umelec, košikár za udržiavanie ľu-
dových tradícií. 

V programe vystúpila známa speváčka a rodáčka 
z Považskej Bystrice Sima Mar-
tausová, Folklórny súbor z Poluv-
sia pri Prievidzi a hráči na trom-
bity z Chrenovca – 
Brusna. Atmosféru 
spríjemnila aj de-
gustácia vín z Boj-

nického vínneho domu a sokoliar Jozef To-
mík z Bojníc. 

Veľtrh ITF Slovakiatour 2014 sa stal naj-
väčším veľtrhom cestovného ruchu na Slo-
vensku a patrí medzi najvýznamnejšie podu-
jatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša 
komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia 
alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentujú sa ňom cestovné 
kancelárie, ako aj turistické informácie sprostredkované za-
hraničnými centrálami krajín. 

www.tsk.sk 31. januára 2014 
pomocná evidencia 81/1/2014 
 

Nariadenie predsedu 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku, týkajúce sa kontroly 
výstupov predstaviteľov or-
ganizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, vyda-

speváčka Sima Martausová 

sokoliar Jozef Tomík 
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né po jeho nástupe do úradu zaviazalo predstaviteľov organi-
zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja konzultovať každú in-
formáciu určenú pre médiá s vedením župy, vyvolalo rozporu-
plné reakcie, čo dňa 28. januára 2014 zrušil. 

Rozhodnutie predsedu Ing. Jaroslava Bašku kritizovala kraj-
ská poslankyňa Mgr. Renáta Kaščáková a nepozdávalo sa to 
ani Transparency International. 

Vraj išlo o nepochopenie, vysvetlila hovorkyňa Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Mgr. Petra Čimová, keď tvrdila, 
že zo strany kraja nešlo o cenzúru, ale zabezpečiť pri kontakte 
s médiami profesionálne a presné informácie. Stalo sa totiž, že 
sa objavili v priebehu pár dní dve rozporuplné vyjadrenie na 
jednu tému. Riaditelia sa tak môžu opäť vyjadrovať samostat-
ne bez nutnosti konzultácií. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška zároveň poslal list, v ktorom svojich podriadených in-
formuje o možnosti využiť pri komunikácii s médiami služby 
nového oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov, 
ktoré vznikne 1. februára 2014. Oddelenie bude pripravovať 
komplexný a objektívny informačný servis, aby sa predišlo 
dezinformáciám, ako tomu bolo v poslednom čase. Jeho úlo-
hou je tiež skvalitniť komunikáciu, informovanosť a prezentá-
ciu kraja vo vzťahu k odbornej aj laickej verejnosti. Na novom 
oddelení Trenčiansky samosprávny kraj zamestná piatich ľudí. 

www.sme.sk 28.01.2014  
pomocná evidencia 74/1/2014 
 
Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo k ďal-

ším personálnym zmenám, ktoré pri nástupe do funkcie avizo-
val nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  
Jaroslav Baška.  

Dohodou k 31. januáru 2014 bol skončený pracovný pomer 
s poverenou riadením odboru školstva Mgr. Katarínou Du-
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chovou,  na jej vlastnú žiadosť. Na jej miesto nastúpila dňa 1. 
februára 2014 Ing. Daniela Hilčíková.  

K rovnakému dátumu nastúpil dňa 1. februára 2014 na ne-
obsadenú pozíciu vedúceho odboru regionálneho rozvoja Ing. 
Milan Semanco. 

www.sme.sk 09.02.2014 
pomocná evidencia 114/1/2014 
 
V Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

v piatok 7. februára 
2014 stretol predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška na 
krátkom brífingu s no-
vinármi, kde im ozná-
mil, že do konca voleb-
ného obdobia venuje 

svoj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na cha-
ritatívne účely. 

„S účinnosťou od 1. februára 2014 som sa rozhodol môj 
plat poslanca Národnej 
rady Slovenskej repub-
liky vo výške 3079 eúr 
venovať na charitatívne 
účely a na podporu so-
ciálne slabších ľudí v 
našom Trenčianskom 
kraji. Platu poslanca Ná-
rodnej rady Slovenskej 
republiky sa teda nevzdávam, ale budem ho pravidelne pre-
rozdeľovať tým, ktorí to najviac potrebujú.“ 
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Podobnej charite sa predseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja  venoval aj v minulosti, keď podporoval Centrum so-
ciálnych služieb v Trenčíne či deti postihnuté autizmom 
v Považskej Bystrici a chce v tejto charitatívnej činnosti  po-
kračovať.  „Prostredníctvom médií chcem, aby sa o možnosti 
takejto podpory dozvedeli sociálne slabšie rodiny či zdravotne 
postihnutí obyvatelia. Chcem to robiť transparentne v rámci 
celého kraja, jednotlivé darovacie zmluvy budem zverejňovať 
na webe. Zabezpečím transparentnosť a otvorenú informova-
nosť o tom, ako, kedy a kde boli tieto finančné prostriedky 
vynaložené, jednotlivé darovacie zmluvy budem zverejňovať 
prostredníctvom svojej internetovej stránky.“ 

www.tsk.sk 07.02.2014 
pomocná evidencia 123/1/2014 
 
Dňa 7. februára 2014 sa v kine Hviezda uskutočnila verejná 

diskusia  k autobusovému terminálu. Stretnutie zorganizovalo 
neformálne združenie občanov Trenčína „Občania na pria-
mo“. Účastníci diskusie na verejnom stretnutí kritizovali ne-
dostatky návrhu na výstavbu autobusového terminálu. Od no-
vého projektu Trenčania  očakávajú, že bude: 
- rešpektovať hranice mestského parku,  
- celkové dopravné riešenie terminálu, 
- nezhorší plynulosť dopravy v okolí  
- zachová  bezprostredný prístup k železničnej stanici pre 

cestujúcich mestskej hromadnej dopravy,  
- a že sa bude rešpektovať platný územný plán, povedal 

Mgr. Richard Medál.  
Na záver verejnej diskusie sa účastníci diskusie rozhodli 

formou petície požiadať poslancov a vedenie mesta o prepra-
covanie projektu.  

Kritike sa nevyhla ani absencia vedenia mesta na tomto ve-
rejnom stretnutí. Primátor Mgr. Richard Rybníček zdôvodnil 
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v popredí Peter Rehák syn záchrancov manželov Rehákových, v pozadí zachráne-
ná Zita Löwenbeinová 

neúčasť pracovnou vyťaženosťou. „Ešte 20.januára 2014, keď 
ma na deň otvorených dverí  prišli pozvať organizátori disku-
sie, som im oznámil, že v ten deň mám už pracovný program. 
Už vtedy vedeli, že neprídem. Hlavný architekt mesta bol a eš-
te stále je práce neschopný,“ vysvetlil primátor. Súčasne do-
dal, Mesto Trenčín začalo s obyvateľmi diskutovať, napríklad 
aj o parku a jeho budúcnosti. 

www.sme.sk 12.02.2014  
pomocná evidencia 132/1/2014 
 
Za rozhodnutie pomôcť Židom v čase holokaustu dňa 11. 

februára 2014 udelil štát Izrael a múzeum „Jad Vašem“ titul 
„Spravodlivý medzi národmi“ ďalším Slovákom. Ocenený-
mi boli manželia Pavol a Anna Hriadeloví-Božích, manželia 
Peter a Mária Rehákoví z Kubrice a Pavel Chorvát. Ocene-
nie v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ich potomko-
via a rodinní príslušníci. 

Izraelské ocenenie „Spravodlivý medzi národmi“ sa každo-
ročne udeľuje ľuďom 
nežidovského pôvodu 
za záchranu Židov v 
čase ich vyhladzovania 
počas druhej svetovej 
vojny. Príbuzným zá-
chrancov medailu a 
čestný diplom odo-
vzdával veľvyslanec 
Štátu Izrael na Slo-
vensku Alexander 

Ben-Zvi. 
Mená všetkých ocenených budú navždy vytesané do Múru 

cti v „Záhrade Spravodlivých“ v múzeu „Jad Vašem“. Piati 
Slováci sa zaslúžili o záchranu Hedvigy Kleinovej, po vydaji 



52 
 

Avivy Glinauer, Eugena Feldmanna, Margity rod. Feldman-
novej, Honzu Deutscha a Zity Löwenbeinovej Trenčína, po 
vydaji Kurzovej, dnes žijúcej v Bratislave. 

Jad Vašem vzniklo preto, aby zvečnilo pamiatku šiestich 
miliónov židovských obetí 
holokaustu. Postupne pátra a 
hľadá tých, ktorí sa proti fa-
šizmu postavili a Židov 
ukrývali, alebo im inak po-
máhali uniknúť pred perze-
kúciou. Každý prípad v sú-
časnosti posudzovala komi-
sia, ktorá sa skladá z dobro-
voľníkov. Ako uvádza Jad Vašem, väčšinou ide o tých, čo 
prežili holokaust. K zástupu viac ako 24 000 oceneným ľudom 
z celého sveta bolo doposiaľ zaradených 534 Slovákov. 

www.sita.sk 11.02.2014  
pomocná evidencia 130/1/2014 
 
V Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa dňa 14. februára 2014 uskutočnila konferencia pod 
názvom „Mením svet – participujem“, realizovaná v rámci 

projektu „My sme bu-
dúcnosť“, podporeného 
programom Európskej 
únie „Mládež v akcii“. 

Organizátorom pro-
jektu bola Študentská 
rada stredných škôl 
Slovenskej republiky v 
spolupráci s odbornými 
partnermi, predstavi-

teľmi verejného života - poslancami Európskeho parlamentu, 
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Národnej rady Slovenskej republiky, regionálnej a miestnej 
samosprávy, ako aj predstaviteľmi štátnej správy. 

Konferencia, ktorá je hlavným podujatím projektu, sa zú-
častnili poslankyne Európskeho parlamentu Monika Flašíko-
vá - Beňová a Katarína Neveďalová, predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, poslanci Zastu-
piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ing. Jo-
zef Stopka a PaedDr. Jozef Božik, PhD. riaditeľka Odboru 
mládeže a komuni-
tárnych programov 
Ministerstva škol-
stva výskumu, vedy 
a športu Slovenskej 
republiky Eva Ma-
sárová  predstavite-
lia Iuventy – Slo-
venského inštitútu 
mládeže. 

V otváracom prejave predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslav Baška povedal, že „po nástupe do 
funkcie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja moje 
prvé kroky smerovali práve do všetkých 43 stredných škôl 

v pôsobnosti Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja, aby 
som sa osobne pre-
svedčil, v akých 
podmienkach naši 
žiaci študujú a tiež, 
aby som zistil, čo 
môžeme pre zlepše-
nie kvality štúdia 
urobiť. Uplatnenie 
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našich študentom vidím na trhu práce, nie na úradoch práce.“  
Ing. Jaroslav Baška ďalej uviedol, že „študenti stredných 

škôl v Trenčianskom kraji sa zúčastňujú výmenných študij-
ných stáži, medzinárodných súťaží a spoločných projektov Eu-
rópskej únie. Školy pripravujú projekty z fondov Európskej 
únie – Leonardo da Vinci, Comenius, Socrates a sú partnermi 
európskych škôl v rámci konkrétnych partnerstiev, ako sú na-
príklad „Flornet“ a „Florceft“. Študenti Gymnázia z Nového 
Mesta nad Váhom sa zaradili do desiatky ocenených škôl 
v rámci súťaže „Euroscola 2014“, ktorej cieľom bolo posilniť 
verejnú diskusiu o Európe a Európskej únii. Som rád, že 
v našom Trenčianskom kraji existujú subjekty, ktoré vytvárajú 
vhodné podmienky pre všestranný rozvoj mládeže a pris-
pievajú tak k výchove mladého moderného euroobčana. Za ta-
ké považujem aj Študentskú radu stredných škôl v Slovenskej 
republike.“  

Pre úplnosť treba dodať, že v Kongresovej sále Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stretla viac ako stovka 
mladých ľudí so zá-
ujmom o nové in-
formácie, participá-
ciu a efektívne vyu-
žívanie voľného ča-
su. Nechýbali ani 
partnerské organizá-
cie z rôznych kútov 
Slovenska, ktoré 
predstavili reálne 
možnosti participá-
cie na území Slovenskej republiky a v priestore Európskej 
únie. Zaujala aj diskusia, v ktorej vystúpili zaujímavé osob-
nosti a poskytli informácie či propagačné materiály, ako aj 
spôsob „open space“ prezentácie organizácií. 
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www.tsk.sk 17. 02. 2014 
pomocná evidencia 146/1/2014 
 
Dňa 18. februára 2014 zvolal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček tlačovú besedu v súvislosti so zbúraním 
Tisovej vily a následnými reakciami od Trenčanov, ktoré 
vznikli po prečítaní článku Martina Kukučku „Marián, prečo 
si ju zbúral ? Tisova vila bude pre Trenčanov už iba spo-
mienkou“ v Plus jeden deň zo dňa 15. februára 2014, ktorému 
prišli z celého sveta prostredníctvom e-mailov, v ktorých mu 
vyčítajú, ako mohlo Mesto Trenčín takúto pamiatku asanovať. 

V úvode tlačovej besedy primátor Mgr. Richard Rybníček 
povedal, že „súčasný vlastník Tisovej vily Marián Hossa asa-
noval tento objekt podľa zákona. V rámci asanačného povole-
nia sa k žiadosti vyjadrili pamiatkari, ochranári a všetky ostat-
né dotknuté inštitúcie, ktoré sa vyjadrili v tom zmysle, že ob-
jekt nemá žiadnu pamiatkovú hodnotu a je súci na asanáciu“.  

Na škodu usporiadanej tlačovej besedy bolo, že sa jej nezú-
častnil verejnosťou kritizovaný hlavný aktér asanačných prác 
Tisovej vily a majiteľ Marián Hossa, ktorý sa zúčastnil Olym-
pijských hier v Soči, nenechal sa niekým zastupovať a do úlo-
hy arbitra sa nominoval sám primátor. 

www.pravda.sk 18.02.2014 
pomocná evidencia 155/1/2014 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška prijal dňa 17. februára 2014 v priestoroch Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja delegáciu talianskeho re-
giónu Benátsko, ktorú viedol Enrico Corsi, poradcom primá-
tora mesta Verona Flavia Tosiho, ktorý je zodpovedný za ob-
lasť dopravy, infraštruktúry, ekonomických aktivít a cestovné-
ho ruchu. 
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Cieľom návštevy bolo naštartovať aktívnu spoluprácu v 
obchodnej oblasti so zreteľom na zvýšenie zamestnanosti a 

vytvorenie nových 
pracovných miest. 
Prínosom by mohli 
byť aj aktivity v ob-
lasti kultúry a ces-
tovného ruchu sme-
rujúce k posilneniu 
vzťahov medzi re-
giónom Veneto s 
takmer piatimi mi-
liónmi obyvateľov 

(Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venice, Verona, Vicenza) 
a slo-venskými regiónmi. 

Ide napríklad o organizovanie kultúrnych podujatí, ochut-
návok gastronómie, podporu mobility umelcov, umeleckých 
telies a kultúrnych predstavení, sprostredkovanie spolupráce 
medzi kultúrnymi inštitúciami, organizovanie výstav – šírenie 
a podporu výtvarné-
ho umenia, sochár-
skeho umenia, di-
zajnu a architektúry, 
propagáciu a podpo-
ru kultúrnych a tu-
ristických ciest a 
ďalšie oblasti. 

„Každý dobrý 
impulz pre medziná-
rodnú spoluprácu je 
z našej strany víta-
ný. V rámci cestovného ruchu máme určite čo ponúknuť a je-
ho rozvoj prináša pre každý región ekonomický rast,“ privítal 
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iniciatívu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška. 

www.tsk.sk 18.02.2014 
pomocná evidencia 160/1/2014 

 
Grafické logo, ktoré mesto Trenčín využíva na svoju pre-

zentáciu, niektorým ľuďom prekáža. Nevedia sa stotožniť s 
jeho podobou a majú pocit, že erb s tradičným baránkom už 
tak často nevídajú. Logo sa objavuje na mestskom štadióne vi-
zitkách či na webovej stránke mesta. 

„Máme krásny erb, na ktorý môžeme byť právom hrdý. No 
mám pocit, že sa tlačí do úzadia a veľa mladých ľudí ani nevie 
ako vyzerá. Popísať naše logo však vedia presne. A to je 
smutné,“ povedala Petronela Chabadová. Opodstatnenie loga 
nepresvedčilo ani PhDr. Jozefa Karlíka, 
spoluautora súčasnej podoby trenčianskeho 
erbu. Samotný erb podľa neho môže nahra-
diť súčasný účel loga. A to pri propagácii 
mesta či v oblasti cestovného ruchu. „Erbu 
znižujeme jeho význam a hodnotu vtedy, 
keď ho izolujeme od tých, ktorým patrí. 
Totiž erb mesta s ďalšími mestskými sym-
bolmi svojou podstatou nie je určený len pre 
predstaviteľov mesta, mestské persóny a orga-
nizácie a len na mestské oficiálne úkony. On nemá byť ulože-
ný ako vzácne insígnie kdesi v trezore. Existuje pre všetkých 
obyvateľov mesta a to aj pre právnické či súkromné osoby,“ 
vysvetlil. Historik upozorňuje, že ani pri prezentačných ak-
ciách, kde by figuroval trenčiansky erb, by neprišlo k jeho 
znehodnoteniu. Túto situáciu porovnáva s používaním štátnej 
vlajky. 

„Tá môže viať na budove sídla prezidenta rovnako, ako v 
prípade, keď je pripevnená na aute fanúšika slovenského ho-
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keja. Ono totiž o žiadne znehodnotenie symbolu, ani toho štát-
neho, nejde, ak sa ním slušným, civilným spôsobom prezentu-
je príslušnosť k štátu, mestu či obci. Neviem, prečo by mest-
ský erb nemohol byť znázornený na šálkach, tričkách, šiltov-
kách, či na inom produkte vyrobenom pre účely propagácie 
mesta,“ povedal PhDr. Jozef Karlík. 

Erb mesta Trenčín má sedemstoročnú tradíciu a spájal ľudí 
inej vrstvy či iného vyznania. „Vyhovoval stredovekým meš-
ťanom, protestantom i katolíkom. Zásadne ho nezmenili ani 
komunisti,“ dodal historik. 

Logo používa mesto Trenčín od roku 2005. Grafické vyjad-
renie pre mesto vzniklo z ve-
rejnej súťaže. „Víťazom sa 
stalo logo autora Emila Drli-

čiaka. Presné možnosti použitia loga upravuje takzvaný dizajn 
manuál - príručka, ktorú vypracoval pre mesto Trenčín autor 
loga pre ľahšiu orientáciu grafikov,“ povedala hovorkyňa 
Trenčína Erika Ságová. 

Dizajnmanuál určuje aj použitie loga vo vzťahu k erbu, na-
príklad na rôznych propagačných predmetoch. V žiadnom prí-
pade však logo nenahrádza erb mesta. Oficiálne mestské sym-
boly nemožno meniť, sú nimi zo zákona mestský erb, mestská 
vlajka, mestská pečať a mestská znelka, vysvetlila Erika Sá-
gová. Erb sa samostatne používa tam, kde to výslovne naria-
ďuje zákon. 

„Ide napríklad o identifikáciu mestskej polície, konkrétne v 
označení vozidiel a rovnošiat. Ďalej sa sa-
mostatný erb používa v označení podujatí či 
materiálov, ktoré majú významný reprezen-
tatívny charakter pre inštitút primátora mesta 
alebo pre inštitút mesta Trenčín,“ povedala 
Ságová. 

logo Mesta  Trenčín 

pečať Mesta Trenčín 
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Zrušenie alebo obmedzenie loga by sa muselo schváliť za-
stupiteľstvom. Niektorí poslanci by tento krok podstúpili. „Ja 
nemám problém so zrušením loga, ale to by musela hlasovať 
väčšina poslancov,“ povedal poslanec Ing. Róbert Lifka. Erb 
je podľa neho tradičná hodnota a používanie loga mesta je pre 
neho strata územnej identity pre občanov. Použite loga kriti-
zoval aj poslanec Martin Barčák. „Mnohokrát som v zastupi-
teľstve namietal použitie loga. Je to novotvar, ktorý je neuži-
točný a nepraktický. Je zbytočný a vôbec ho nepotrebujem, ja 
mám ako Trenčan svoj erb,“ povedal Martin Barčák. 

www.sme.sk 26.02.2014 
pomocná evidencia 170/1/2014  

 
V sobotu 22. februára 2014 sa v Trenčíne za účasti predsta-

viteľov Rady mládeže Trenčianskeho kraja, JEF Trenčín, 
Apache Entertainment, ale aj ďalších spoluorganizátorov 
uskutočnilo verejné oceňovanie „Dobrovoľník roka Tren-
čianskeho kraja 2013“ za účasti  riaditeľa Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Nominanti na oceňovanie boli vyberaní zo šty-
roch kategórií - za výchovnú činnosť, ekológiu, 
sociálnu prácu, za osvetu a kultúru. 

Oceneným dobrovoľníčkou v kategórii vý-
chovná činnosť bola ocenená stala Anna Kacejo-

vá z Trenčína, ktorá sa zameriava na rozvoj skautingu.  
Oceneným dobrovoľníkom v kategórií ekológia bol Július 

Krčmárik z Považskej Bystrice.  
Ocenenou dobrovoľníčkou v kategórii sociál-

na práca bola Mária Machová z Trenčína, ktorá 
sa zameriavala najmä na pomoc sociálne slabším 
rodinám. 

Anna Kacejová 

Mária Machová 
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Oceneným dobrovoľníkom v kategórií osveta a kultúra bol 
Ondrej Kubala, ktorý organizuje množstvo kultúrnych podu-
jatí najmä pre mladých ľudí. 

V piatej kategórii Hlas ľudu, v ktorej verej-
nosť podporila svojho favorita v online hlaso-
vaní. Najväčší počet hlasov získala a víťazom 
v tejto kategórii sa stala Martina Jurčáková z 
Trenčína.  
www.tsk.sk 26.02.2014 

pomocná evidencia 180/1/2014 
 
Na konferencii Mestskej organizácie Slovenského rybár-

skeho zväzu v Trenčíne dňa 1. marca 2014 si rybári zvolili 
nový mestský výbor na nasledujúce štvorročné volebné obdo-
bie. Úradujúci predseda Mestskej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Trenčíne Ľubomír Klas informoval, že v 
mesiaci február2014 sa uskutočnili výročné členské schôdze 
všetkých šiestich trenčianskych obvodných organizácií, na 
ktorých si rybári zvolili nové vedenie a odsúhlasili delegátov 
na mestskú konferenciu. Okrem toho informoval, že nebude 
kandidovať v budúcom volebnom období. 

Konferencia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu v Trenčíne vzala na vedomie, že v troch zo šiestich ob-
vodných organizácií došlo k zmene na poste predsedu. Na zá-
klade stanov a organizačného poriadku sa šesť predsedov ob-
vodných organizácií stalo automaticky členmi výboru mest-
skej organizácie. Delegáti konferencie schválili do funkcie 
predsedu Tibora Minárika doplnili vo voľbách výbor na tu-
cet a zvolili tiež trojčlennú kontrolnú komisiu.  

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v 
Trenčíne je po prievidzskej organizácii druhou najväčšou v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. Spolu s deťmi a mládež-

Martina Jurčáková 
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níkmi má takmer 2300 členov. Obhospodaruje 13 kaprových a 
osem pstruhových lovných revírov. 

www.sme.sk 26.02.2014  
pomocná evidencia 174/1/2014 
 
Dňa 1. marca 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie  

Regionálneho zväzu Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie – Demokratická strana Tren-
čianskeho kraja, ktoré si zvolila nového predsedu, 
ktorým sa stal poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky Mgr. Martin Fedor.  

Rokovanie konferencie sa venovalo aj vnútropolitickej si-
tuácii, prezidentským voľbám, voľbám do európskeho parla-
mentu, ale aj funkčnosti a opodstatnenosti Ľudovej platformy 
po oznámení spoločného postupu strany Smer – Sociálna de-
mokracia a Kresťansko-demokratickej únie na parlamentnej 
úrovni. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej demokratic-
kej a kresťanskej únie – Demokratická strana Jana Zvončeko-
vá. 

www.sme.sk 01.03.2014  
pomocná evidencia 179/1/2014 

 
V kongresovej sále 

Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
sa dňa 10. marca 2014 
uskutočnil Snem dele-
gátov Krajského 
tra Študentskej rady 
stredných škôl Slo-
venskej republiky so 
sídlom v Trenčíne, 
ktorého sa zúčastnili 

rokovanie snemu pozdravil predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 
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predsedovia žiackych školských rád stredných škôl v Tren-
čianskom samosprávnom kraji, mládežnícke parlamenty miest 
a obcí a individuálni členovia za prítomnosti predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku. Ten 
v úvode svojho príhovoru pozdravil prítomných delegátov 
snemu. V ďalšej časti príhovoru pripomenul, že pre lepšie 
uplatnenie absolventov na trhu práce musí Trenčiansky samo-
správny kraj, ako zriaďovateľ väčšiny stredných škôl 
v Trenčianskom kraji optimalizovať sieť stredných škôl, pri-
spôsobiť stredné školstvo duálnemu vzdelávaniu a viac komu-
nikovať so zamestnávateľmi, ktorí pôsobia v Trenčianskom 
kraji. 

Ing. Jaroslav Baška zdôraznil, že „Trenčiansky samospráv-
ny kraj je nápomocný 
pri organizovaní a za-
strešení podobných po-
dujatí Študentskej rady 
stredných škôl, ktoré sú 
organizované na pravi-
delnej báze. „Prajem 
vám príjemné rokova-
nie a som rád, že aj ta-
kýmto spôsobom môže 
Trenčiansky samo-
správny kraj podporiť vás, stredoškolákov. Nie nadarmo sa 
hovorí, že vy ste naša budúcnosť. Dúfam, že nasledujúca dis-
kusia vás obohatí a prijmete závery, ktoré vás posunú ďalej“, 
dodal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Študentov prišli pri rokovaní podporiť aj podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, 
Silvia Štefániková z IUVENTY a prostredníctvom videa sa 
delegátom prihovoril aj poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky Martin Poliačik. Snem delegátov sa zaoberal sprá-
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vou o činnosti, kampaňou „Mladí pre Trenčiansky kraj“, spo-
luprácou s Radou mládeže Trenčianskeho kraja, návrhmi na 
udelenie čestného členstva a zmenu stanov. 

www.tsk.sk 11.03.2014 
pomocná evidencia 205/1/2014 
 
Do 4. marca 2014 si podklady vyhlásenej súťaže „Trenčín 

- mesto na rieke“ stiahlo viac ako 1500 užívateľov internetu 
zo 113 krajín. Medzi nimi sú aj exotické destinácie ako Mau-
rícius, Omán či Kambodža. Najväčší záujem prišiel okrem 
Slovenska z USA.   

Celkovo si webstránku (www.2014.trencin.sk) medziná-
rodnej urbanistickej súťaže do začiatku marca 2014 prezrelo 
viac ako 7600 jedinečných návštevníkov. Približne tretina z 
nich sú Slováci. Keďže informáciu o súťaži uverejnili aj pre-
stížne odborné internetové portály, dve tretiny návštevníkov 
pochádzajú zo zahraničia.  

„Na stránke sme zaregistrovali návštevnosť z celého sveta, 
dokonca z mnohých 
exotických destinácií 
ako Maurícius, Irán, 
Nepál, Omán, Uzbekis-
tan a Kambodža,“ po-
vedal hlavný architekt 
mesta Ing. arch. Mar-
tin Beďatš. Okrem 
Slovenska však najväčší 
záujem prichádza 
z USA, Českej republi-

ky a okolitých európskych štátov ako Nemecko, Rakúsko, 
Maďarsko, Poľsko, ale aj Švédsko, Fínsko, Holandsko 
či Rusko. Do 7. marca 2014 mohli zaregistrovaní ľudia na 
stránke zadávať aj svoje otázky k súťaži. Všetky odpovede 
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budú zverejnené na stránke už 14. marca. Kolektív tvorcov 
z Barcelony si prišiel dokonca osobne mesto pozrieť. Podkla-
dy k súťaži si z internetu stiahlo 1543 záujemcov. Na doruče-
nie svojich súťažných návrhov majú čas, kedy je uzávierka sú-
ťaže, t.j. do 24. apríla 2014 

„Keby do súťaže odovzdali svoje návrhy len dve % zaregis-
trovaných, čo pokladám za reálne, tak by sme mali približne 
30 návrhov. To je už pekná účasť. Zostáva len veriť, že budú 
aj na vysokej úrovni,“ hovorí Ing. arch. Martin Beďatš. Do rúk 
11-člennej medzinárodnej poroty sa predložené návrhy dosta-
nú 14. mája 2014. Pred tým ich ešte odborne posúdia a oko-
mentujú experti, každý za svoju odbornú oblasť. Výsledky sú-
ťaže budú známe do 19. mája 2014. 

Medzinárodnú urbanistickú súťaž „Trenčín – mesto na 
rieke“ vyhlásilo Mesto Trenčín 31. januára 2014. Jej cieľom 
bolo získať, čo najlepšie urbanistické riešenie prepojenia cen-
tra mesta s brehmi Váhu. 

Mesto Trenčín 12.03.2014 
pomocná evidencia 211/1/2014 
 
Polícia z Trenčína obvinila 18-ročného Adama, 23-ročného 

Lukáša a 20-ročného 
Michala z  poško-
dzovania a ohrozo-
vania prevádzky 
všeobecne prospeš-
ného zariadenia, 
ktorého sa dopusti-
li 31. januára 2014. 

Obvinení spoloč-
ne  odstránili a zni-
čili zákazovú dopravnú značku „zákaz vjazdu“ na Mládežníc-
kej ulici v Trenčíne a dopravnú značku „parkovisko“. 
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Z kovových rohoží pred vstupom do podchodu na Hasičskej 
ulici vytrhli päť oceľo-
vých tyčí a týmito ná-
sledne v podchode rozbi-
li 18 lámp umelého os-
vetlenia. Taktiež povytr-
hávali aj kryty z uvede-
ného osvetlenia. Obvi-
není Michal a Lukáš vy-
trhnutou dopravnou 

značkou rozbili na parkovisku aj presklený reklamný pútač. 
Mladí výtržníci spôsobili škodu Mestu Trenčín na osvetlení vo 
výške 810 eúr, Trenčianskej parkovacej spoločnosti vznikla 
poškodením značiek škoda 200 eúr a spoločnosti, ktorej patri 
aj reklamný svetelný panel, na ktorom vznikla škoda 450 eúr. 
„Obvinení sú stíhaní na slobode. Za ich nočné „besnenie“ 
v uliciach Trenčína im v prípade preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody o jedného do päť rokov,“ povedala Elena An-
talová, hovorkyňa trenčianskej polície. 

www.sme.sk 13.03.2014  
pomocná evidencia 212/1/2014 

Dňa 15. marca 
2014 sa uskutočni-
lo na Slovensku 
prvé kolo prezi-
dentských volieb. 
Do volieb sa regis-
trovalo 14 kandi-
dátov, menovite 
Róbert Fico, An-
drej Kiska, Rados-
lav Prochádzka, 
Milan Kňažko, 
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Gyula Bárdos, Pavol Hrušovský, Helena Mezenská, Ján Juriš-
ta, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl, Milan Mel-
ník, Jozef Šimko a Stanislav Martinčko. Z menovaných kandi-
dá-tov najväčšie ambície na najlepšie umiestnenie v prvom 
kole podľa predchádzajúcich prieskumov sa dávali Róbertovi 
Ficovi a Andrejovi Kiskovi. 

Výsledky volieb v prvom kole tieto predpoklady potvrdili, 
keď kandidáti dosiahli toto umiestnenie: 

1) Róbert Fico – 28 % 
2) Andrej Kiska – 24 % 
3) Radoslav Prochádzka – 21,2 % 
4) Milan Kňažko – 12,9 % 
5) Gyula Bárdoš – 5,1 % 
6) Pavol Hrušovský – 3,3 % 
7) Helena Metenská – 2,4 % 
8) Ján Jurišta – 0,6 % 
9) Ján Čarnogurský – 0,6 % 

10)  Viliam Fisher – 0,5 % 
11) Jozef Behýl – 0,5 % 
12) Milan Melník – 0,4 % 
13) Jozef Šimko – 0,2 % 
14) Stanislav Martinčko – 0,1 % 

Podľa Martina Bútoru vo voľbách na prezidenta išlo o tri 
druhy protestu: 

a) o protest proti všet-
kým; 

b) o protest proti 
spôsobu ako sa robí poli-
tika; 

c)o generačný protest 
proti garnitúre politikov, 
ktorí roky stoja na čele 
politickej scény; 



67 
 

Podľa Martina Šimečku boli prezidentské voľby 
o proteste proti politickej triede; 

Najväčším prekvapením prvého kola prezidentských vo-
lieb bol slabý výsledok Róberta Fica, zhodli sa politológovia 
Ján Baránek a Grigorij Mesežnikov. Znížený výsledok 
oproti očakávaniam môže byť v druhom kole volieb pre Ró-
berta Fica nepríjemný, pretože časť voličov Róberta Fica odo-
vzdala svoj hlas Radoslavovi Prochádzkovi. 

Volebný výsledok Pavla Hrušovského sa stal fiaskom, pod 
ktorý sa podpísala kandidatúra Gyula Bárdoša, lebo kým tento 
neoznámil svoju kandidatúru, maďarskí voliči mali Pavla Hru-
šovského na prvom mieste. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 217/1/2014  

Rada Mesta Trenčín svojím uznesením č. 515 zmenila 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 126 zo dňa 
19.05.2011, ktorým sa v dočasnej komisii Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov moderni-
zácie železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá doplne-
ním nového člen z radov poslancov – Vladimíra Gavendu, 
keď z pôvodného zoznamu členov bol vyčlenený Mgr. Ladi-
slav Pavlík, ktorý stratil mandát poslanca. 
 Nové zloženie dočasnej komisie: 

- Mgr. Rastislav Kudla  
- Ing. Emil Košút 
- Ing. Peter  Gašparovič 
- Martin Barčák 
- Bc. Tomáš Vaňo 
- Ján Babič 
- Vladimír Gavenda 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 230/1/2014 
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Televízia Trenčín obmedzila digitálne terestriálne vysiela-
nie. Podľa informácie na webovej stránke televízie je dôvo-
dom skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý bol 
hlavným klientom televízie, prestal platiť za mediálne služby. 
„Televízia Trenčín v týchto dňoch musela pristúpiť k obme-
dzeniu vysielania v DVB-T. A to nielen pre technickú pre-
stávku, ale najmä preto, že hlavný klient Trenčiansky samo-
správny kraj v zmysle riadnej zmluvy, ktorú bezproblémovo 
plnil vyše deväť rokov, tak po nástupe nového vedenia za jej 
mediálne služby už tretí mesiac neplatí. Zo skúseností vieme, 
že peniaze sú kyslíkom trhového prostredia a ak vám niekto 
neplatí, začínate sa dusiť,“ uvádza sa vo výzve reportérov a 
zamestnancov Televízie Trenčín, adresovanej poslancom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejnenej na webe. 
Výzva apeluje na poslancov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, aby problém neplatenia za mediálne služby prevádzko-
vateľovi Televízie Trenčín začali konštruktívne riešiť. 

Podľa podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jozefa Trstenského je pripravovaný rozpočet kraja na 
tento rok veľmi napnutý a chýbajú peniaze na obyčajnú pre-
vádzku. V návrhu rozpočtu nie je ani euro na súvislú opravu 
ciest v rámci kraja, čo považujem za veľký problém. Kraj hľa-
dá všetky možnosti, ako naplniť rozpočet. Jednou z možností 
bolo krátenie prostriedkov pre Televíziu Trenčín, ktorá v 
uplynulých rokoch dostávala od Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja viac ako 300.000 eúr ročne. To ja považujem za príliš 
veľkú sumu a navyše to nekorešponduje s poskytovanými 
službami v porovnaní s ostatnými televíziami, ktoré pôsobia v 
Trenčianskom samosprávnom kraji, lebo ostatné televízie v 
kraji poskytujú porovnateľné služby za desatinové ceny.  

Podľa trenčianskeho primátora Mgr. Richarda Rybníčka 
je krok kraja len logickým vyústením toho, čo nový predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška sľu-
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boval po nástupe do funkcie, že bude šetriť s financiami. 
„Trenčiansky samosprávny kraj podľa mojich informácií platil 
ročne Televízii Trenčín 350.000 eúr. Županovi nič iné nezos-
távalo, len stopnúť financie. Keď sa porovná pomer ceny s vý-
konom, tak som presvedčený, že to boli vyhadzované peniaze 
do vzduchu,“ skonštatoval Mgr. Richard Rybníček. K tejto 
problematike dodal, že aj Mesto Trenčín v minulosti platilo 
Televízii Trenčín viac ako 120.000 eúr ročne. Problém bol v 
tom, že vraj zmluva nie je vypovedateľná, preto aj keď som 
nastúpil do funkcie primátora, sme platili. A keďže neboli sme 
spokojní so službami naša právna kancelária urobila analýzu a 
našla spôsob, ako zmluvu vypovedať. Dali sme to na súd a 
ukázalo sa, že sme boli úspešní. Ja som rád, že nemusíme fi-
nancovať Televíziu Trenčín. Sú tu oveľa silnejšie informačné 
zdroje najmä v tlačenej a elektronickej verzii,“ doplnil primá-
tor. Pripustil, že súdny spor Mesta Trenčín s Televíziou Tren-
čín ešte nie je úplne uzavretý, no na merite veci sa nič nemení, 
lebo súd rozhodol o neplatnosti zmluvy, pretože ju neschválilo 
mestské zastupiteľstvo 

Ako pre TASR povedal majiteľ Televízie Trenčín Ing. Pe-
ter Hlucháň, podľa právnej zástupkyne televízie je zmluva s 
Trenčianskym samosprávnym krajom platná. „Kraj nám neza-
platil za dva mesiace a jeden týždeň roboty. Dňa 2. januára 
2014 dostal Trenčiansky samosprávny kraj faktúru, ktorú ne-
uhradil. Po piatich týždňoch poslali vyjadrenie, že vypršala 
zmluva. Je to v rozpore s Obchodným zákonníkom a Zákonní-
kom práce, dokonca v rozpore s Ústavou Slovenskej republi-
ky,“ skonštatoval Ing. Peter Hlucháň. Ďalšie právne kroky ini-
ciovať nechce, ale v prípade krajnej núdze to budú riešiť aj 
právnou cestou.  

Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Mgr. Petry Čimovej, kraj poskytne oficiálne stanovisko k ce-
lej kauze dňa 19. marca 2014.  



70 
 

TASR 17.03.2014 
pomocná evidencia 208/1/2014 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška dňa 19. marca 2014 poskytol zástupcom médií, 
oficiálne stanovisko Trenčianskeho samosprávneho kraja 
k prerušenému zmluvnému vzťahu s Televíziou Trenčín a jej 
prevádzkovateľom, spoločnosťou „Slovakia okolo sveta, 
s.r.o“. Ing. Jaroslav Baška na úvod konštatoval, že po dôklad-
nom preštudovaní zmluvy č. 2005/0046 o výrobe a vysielaní 
relácie „Trenčiansky samosprávny kraj“ uzatvorenej dňa 
12. apríla 2005 a na základe vypracovaných interných práv-
nych analýz, považuje tento zmluvný vzťah za skončený. Pod-
ľa právneho výkladu sa skončil k 13. novembru 2012, to zna-
mená, že predmetná zmluva bola viac ako 15 mesiacov ne-
platná. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu bola skutoč-
nosť, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú, t.j. počas trvania 
platnosti licencie č. T/126 pre vysielanie. Z obsahu zmluvy je 
zrejmé, že zmluvný vzťah sa skončil dňom skončenia platnosti 
licencie č. T/126, ktorá bola Televízii Trenčín udelená na ob-
dobie 12 rokov, teda do 13.11.2012. 

Na základe týchto sku-
točností Trenčiansky sa-
mosprávny kraj dňa 30. 
januára 2014 upovedomil 
listom prevádzkovateľa 
Televízie Trenčín - Spo-
ločnosť „Slovakia okolo 
sveta, s.r.o.“, aby nevyrá-
bal a nevysielal relácie s 

prezentáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Následne 
informovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
spoločnom stretnutí zástupcu a prevádzkovateľa „Televízie 
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Trenčín“ o zistených skutočnostiach a predložilo návrh budú-
cej možnej spolupráce. Teraz sa očakáva stanovisko druhej 
strany k predloženému návrhu, ktorý je porovnateľný s ostat-
nými televíziami.“ 

Trenčiansky samosprávny kraj sa v predchádzajúcom ob-
dobí prezentoval na 
základe zmlúv v regio-
nálnych televíziách Te-
levízia Pohoda, Televí-
zia Považie, RTV Prie-
vidza, CETV Nitra a 
Televízia Trenčín. Pre 
porovnanie, v roku 
2013 predstavovala 
prezentácia Trenčianskeho samosprávneho kraja v štyroch te-
levíziách dovedna sumu 90.678,54 eúr a prezentácia v Tele-
vízii Trenčín predstavovala 358.594,08 eúr (vrátane DPH), čo 
predstavovalo takmer 80% všetkých finančných prostriedkov 
na prezentáciu kraja v regionálnych televíziách. 

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslava Bašku „Televízia Trenčín“ získala monopol na me-
diálne služby. Na Slovensku nepoznám podobne tak luxusne 

zaplatenú regionálnu 
súkromnú televíziu, 
ako je „Televízia 
Trenčín“. Ide o ne-
výhodnú zmluvu pre 
Trenčiansky samo-
správny kraj a vo 
vzťahu k ostatným 
regionálnym televí-
ziám aj nespravodli-

vú. 
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Vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja považuje in-
formovanosť verejnosti v podaní regionálnych televízií za 
veľmi dôležitú účasť prezentácie kraja. Mala by to však byť 
prezentácia v primeranej podobe a forme a finančná podpora 
od Trenčianskeho samosprávneho kraja musí vychádzať z jeho 
aktuálnych možností. 

www.tsk.sk 19. marca 2014 
pomocná evidencia 222/1/2014  
 
Dňa 21. marca 2014 sa uskutočnilo informačné podujatie 

k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré organizovala Eu-
rope Direct Trenčín 
v spolupráci s In-
formačnou kancelá-
riou Európskeho 
parlamentu, Úra-
dom Trenčianskeho 
samosprávneho 
kraja a Iuventou.   

Na podujatie pri-
jali pozvanie po-
slankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová 
a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát na 
poslanca Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Európsky 
parlament a voľby do Európskeho parlamentu predstavil riadi-
teľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Róbert 
Hajšel. Podujatie moderoval Richard Dírer.  

Cieľom podujatia bolo interaktívnym spôsobom zvýšiť po-
vedomie o voľbách do Európskeho parlamentu 2014 v Tren-
čianskom kraji, o dátume ich konania, o možnostiach, ktoré 
čakajú na voličov s dôrazom na moc zvoliť si tých, čo budú 
rozhodovať. Cieľom bolo osloviť mladých ľudí za účelom vy-
svetlenia hodnoty voličského hlasu, predstavenie europos-
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lancov a kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, 
fungovanie Európskej únie, predovšetkým Európskeho parla-
mentu. 

Prítomná mlá-
dež mala možnosť 
diskutovať s poz-
vanými europos-
lancami o ich prá-
ve hlasovať a vo 

všeobecnosti 
o voľbách do Eu-
rópskeho parla-
mentu.  

Na podujatí bol pripravený aj informačný stánok pre účast-
níkov s informačnými materiálmi o Európskej únii, Európ-
skom parlamente a brožúry o voľbách do Európskeho parla-
mentu.  

pomocná evidencia 229/1/2014 
 
Rada Mesta Trenčín dňa 24. marca 2014 svojím uznesením 

č. 1144 schválila návrh rozmiestnenia lavičiek osobností 
v centre mesta Trenčín. ktoré boli venované: Zdenovi Cháro-
vi, Mariánovi Hossovi, Róbertovi Švehlovi, Eduardovi 
Hartmannovi, Slavomírovi Kňazovickému, Pavlovi Demit-
rovi, Jozefovi Jankechovi, Miroslavovi Hlinkovi, Danke 
Bartekovej a Karolovi Borhymu. 

pomocná evidencia 230/1/2014 
 

V sobotu 29. marca 2014 vyvrcholili voľby na prezidenta 
Slovenskej republiky, keď po prvom kole, v ktorom sa stretlo 
štrnásť kandidátov, postúpili do druhého kola kandidáti 
s najvyšším počtom získaných hlasov 28 % premiér Róbert 
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Fico, kandidát Smeru – sociálna demokracia a 24 % nezávislý 
kandidát Andrej Kiska. 

Premiér Róbert Fico bol bezpros-
tredne po ohlásení výsledkov prvého 
kola viditeľne otrasený. Víťazstvo so 
ziskom slabých 28 % oproti 66 %, ktoré 
dovedna získali jeho piati opoziční riva-
li, ho postavilo pred mimoriadne nároč-
né úlohy pred druhým kolom. Tie splnil 
len čiastočne. Pomerne úspešný bol pri 
mobilizovaní voličov Smeru, keď v 
druhom kole ho prišlo podporiť takmer 

o 362-tisíc voličov viac ako pred dvomi týždňami. Všetkých 
voličov Smeru a príbuzných menších strán však nepritiahol. 

Premiér však úplne prepadol v inej úlohe a to odradiť  voli-
čov Radoslava Procházku, Milana Kňažka a ďalších kandidá-
tov od voľby Andreja Kisku šírením obáv o jeho scientologic-
kom pozadí či úžerníckej minulosti na tieto skupiny voličov 
však nezaúčinkovalo. 

Na druhej strane treba uviesť skutočnosť, že Róbert Fico 
získal o 240-tisíc hlasov menej, ako jeho strana v parlament-
ných voľbách pred dvomi rokmi, čo znamená, že časť jeho vo-
ličov neprišla. Zdôvodnenie neúčasti voličov vraj je v tom, že 
Róberta Fica si niektorí voliči želajú na 
premiérskom poste. Podľa sociológa 
Pavla Haulíka „Róbert Fico kandidoval 
v čase, keď je slovenská spoločnosť sil-
ne netrpezlivá. Kríza trvá dlho a jeho 
neobmedzená vláda nedokázala byť v 
riešení problémov ľudí veľmi úspešná.“  

Róbert Fico mal tiež nevýhodu, že 
hoci je dlhodobo najpopulárnejším poli-

Róbert Fico 

Andrej Kiska 
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tikom v krajine, no druhú časť voličov sa mu rovnako darí od 
seba odpudzovať. 

Andrej Kiska bol pre Fica zároveň najťažším možným sú-
perom, pretože tento: 
a) dokázal získať sympatizantov opozičných strán, ktorí v pr-

vom kole volili iných kandidátov a v druhom kole prišli vo-
liť proti Ficovi;  

b) zároveň pritiahol nahnevaných voličov na tradičných poli-
tikov, ktorí neplnia volebné sľuby; 
 Výsledok druhého kola prezidentských volieb bol prekva-

pujúci, keď pre víťaza nezávislého kandidáta Andreja Kisku 
hlasovalo 1.307.065 voličov. čo je zisk 59,4 % hlasov a za 
kandidáta strany Smer – Sociálna demokracia Róberta Fica 
hlasovalo 893.841 voličov, čo je zisk 40,6% hlasov. 

 
V Trenčianskom kraji ako v jedinom kraji na Slovensku len 

tesne zvíťazil Róbert Fico, ktorému odovzdalo hlas 50,68 %, 
Andrejovi Kiskovi len o niečo menej, 49,32 %. 

Róbert Fico s náskokom vyhral v obvode Bánovce nad 
Bebravou, kde získal až 58,98 % hlasov – Andrej  Kiska 41 %. 
Väčší počet hlasov získal Róbert Fico aj v obvodoch Považská 
Bystrica a Prievidza. V Novom Meste nad Váhom aj 
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v Trenčíne vyhral prezidentské voľby Kiska s rozdielom se-
dem %. 

V Trenčianskom okrese prebehli prezidentské voľby v po-
kojnom duchu. Obom kandidátom odovzdalo svoje hlasy 
78.098 voličov pre víťazného kandidáta Andreja Kisku odo-
vzdalo hlasy 41.980 voličov, t.j. 53.75 % a porazenému kan-
didátovi Róbertovi Ficovi odovzdalo hlasy  36.118 voličov, t.j. 
46,20 %. 

V Meste Trenčín prebehli prezidentské voľby v pokojnom 
duchu. Obom kandidátom odovzdalo svoje hlasy 26.160 voli-
čov. Pre víťazného kandidáta Andreja Kisku odovzdalo hlasy 
16.254 voličov, t.j. 62,13 % a porazenému kandidátovi Róber-
tovi Ficovi odovzdalo hlasy  9.906 voličov, t.j. 37,87 %. 

Úrad prezidenta Slovenskej republiky prevezme Andrej 
Kiska 15. júna 2014. V sobotňajšom druhom kole prezident-
ských volieb podľa oficiálnych výsledkov, ktoré na dnešnej 
tlačovej besede zverejnila Ústredná volebná komisia, získal 
občiansky kandidát Andrej Kiska 1.307.065 hlasov oprávne-
ných voličov. Róbert Fico (Smer – Sociálna demokracia) do-
stal hlasy 893. 841 oprávnených voličov. Volebná účasť do-
siahla 50,48 %. 

www.sme.sk 30.03.2014 
pomocná evidencia 251/1/2014 
 
V sobotu dňa 29. marca 2014 o 20.30 h na obdobie 60 mi-

nút zhaslo osvetlenie Mestskej veže a Mestského úradu, Far-
ského a Piaristického kostola, Synagógy a Morového stĺpa. 
Mesto Trenčín sa tak pridalo k pravdepodobne najväčšej celo-
svetovej akcii so zapojením verejnosti.  

Jej história sa začala písať 31. marca 2007, kedy viac ako 
2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom meste 
Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do 
„Hodiny Zeme“ zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 
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mestách a obciach vo vyše 35 krajinách. Vo svojom treťom 
roku sa podujatie zapísalo do histórie, ako zatiaľ najrozsiahlej-
šia dobrovoľná akcia vôbec.  

Stovky miliónov ľudí hlasovalo pre Zem tým, že svoje 
svetlá vyplo 4.159 miest v 88 krajinách vrátane 79 hlavných 
miest a až 9 z 10 najľudnatejších veľkomiest sveta.  

V marci 2010 sa do „Hodiny Zeme“ zapojilo rekordných 
128 štátov a teritórií. Rekordnou bola aj „Hodina Zeme 2011“, 
keď sa zapojilo celkovo 5.251 miest v 135 štátoch. Po prvý 
krát v histórii tohto projektu sa oficiálne zapojilo aj Sloven-
sko. 

www.trencin.sk 30.03.2014 
pomocná evidencia 260/1/2014 
 
Hlavným bodom programu tretieho riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja, 
ktoré v dňa 31. mar-
ca 2014 otvoril a 
viedol predseda 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baš-
ka, bol návrh a pri-
jatie Rozpočtu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. Poslanci 
ho napokon schválili a po 15 mesiacoch rozpočtového provi-
zória má Trenčiansky samosprávny kraj základný zákon kraja. 

Rokovaniu o návrhu rozpočtu predchádzalo schválenie ak-
tuálnejšieho a prehľadnejšieho návrhu Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, návrhu na 
riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja, ako aj návrhu na zmenu Uznese-
nia č. 136/2010, ktorým sa predlžuje lehota čerpania úveru, 
určeného na finančné vykrytie investičných akcií v rámci roz-
vojových projektov Európskej únie do 31. decembra 2014 bez 
zvyšovania celkovej výšky dlhu.  

Poslanci schválili rozpočet na roky 2014 až 2016. „Prijatý 
rozpočet je úsporný, reálny a zodpovedný,“ zdôraznil predseda 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška a po-
kračoval. „Pri jeho 
tvorbe sa vychádzalo 
z reálneho stavu, v 
akom sa prevzal 
úrad. Zdedili sme 
nielen „prázdnu špaj-
zu“, ale i veľa zá-
väzkov, nových pod-

písaných zmlúv a dodatkov, ako aj neuhradených faktúr z 
predchádzajúceho obdobia. Zodpovednosť prijatého rozpočtu 
je i v tom, že nenavyšujeme úverovú zaťaženosť, ktorá je v 
súčasnosti veľmi vysoká a predstavuje 56 miliónov eúr. Ús-
porný je rozpočet v 
tom, že začíname v 
skromnosti od seba, 
šetríme na prevádzke 
úradu, na propagácií, 
upratovacích služ-
bách, rezervy ešte 
vidím v informatike. 
Chcem poďakovať 
všetkým poslancom 
za to, že ešte v janu-
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ári 2014 zahlasovali aj za zníženie svojich poslaneckých od-
mien. Na strane príjmov sme napríklad zreálnili príjmy z pre-
daja prebytočného majetku. Pozitívom je aj skutočnosť, že 
rozpočet je transparentný a položkovitý.“ 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja dodal, že pre 
rok 2014 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji nezvýšila 
výška cestnej dane a taktiež sa nezvýšili poplatky od klientov 
v zariadeniach sociálnych služieb, čiže ostávajú na úrovni ro-
ku 2013. 

Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy i územnej samosprávy ako 
trojročný. Rozpočet na rok 2014 je záväzný, príjmy a výdavky 
rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné, pričom vyjad-
rujú zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva. Rozpočet 
na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú 
rozpočtované v objeme cca 119 600 tisíc eúr, z toho bežné 

príjmy v objeme 
cca 112 200 tisíc 
eúr a kapitálové 
príjmy v objeme 
cca 7 400 tisíc eúr. 

Návrh rozpočtu 
výdavkov zohľad-
ňuje zdrojové mož-
nosti v oblasti príj-
mov a obsahuje 
nižšie výdavky 

oproti rozpočtovým výdavkom v minulých rokoch, čo je pod-
mienené nielen pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomic-
kého prostredia, ale aj zlou východiskovou bázou pre hospo-
dárenie v rozpočtovom roku 2014 a to jednak z dôvodu neuh-
radených záväzkov v roku 2013 v celkovom objeme takmer                
1.317 tisíc eúr len za úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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a jednak z dôvodu uzatvorenia nových zmluvných vzťahov v 
rozpočtovom roku 2013 v objeme takmer 2 837 tisíc eúr, čo 
má nemalý dopad na výdavkovú časť rozpočtu nasledujúcich 
rokov. 

Bežné výdavky na činnosť Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja sú o milión eúr nižšie oproti návrhu rozpočtu 
na rok 2013. Prostriedky na mzdy sú rozpočtované nižšie 
oproti návrhu rozpočtu na rok 2013, rovnako aj tovary a služ-
by. Na financovanie bežných transferov je rozpočtovaných 

290 tisíc eúr a na 
splátky úrokov 
1.230 tisíc eúr. Pre 
oblasť dopravy je 
spolu rozpočtova-
ných 29.366 tisíc 
eúr, z toho 20.912 
tisíc eúr na vykry-
tie preukázaných 
strát pre zmluv-
ných dopravcov 
(SAD) v cestnej 

doprave a 8.454 tisíc eúr pre Správu ciest Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Na činnosť kultúrnych zariadení je určená 
suma 3.408 tisíc eúr. Na vzdelávanie je vyčlenený objem 
47.091 tisíc eúr, z toho 43.816 tisíc eúr na prenesený výkon 
štátnej správy a 3.275 tisíc eúr na originálne kompetencie, v 
rámci ktorých je 499 tisíc určených pre súkromné základné 
umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia. Pre 
oblasť sociálneho zabezpečenia je vyčlenená suma 18.877 tisíc 
eúr, z toho 860 tisíc eúr pre verejných a neverejných poskyto-
vateľov sociálnych služieb. Predpoklad čerpania kapitálových 
výdavkov je len v objeme 5 395 tisíc eúr a zahŕňa v sebe fi-
nancovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov 
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Európskej únie a realizáciu investičných akcií samosprávneho 
kraja a jeho organizácií, no v podstatne nižšom objeme, ako 
tomu bolo v minulosti. Z titulu vysokého čerpania návratných 
zdrojov financovania t. j. úveru v minulých rokoch má dnes 
Trenčiansky samosprávny kraj obmedzené možnosti investo-
vania. Súčasťou schváleného Návrhu rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2014 až 2016 je aj Programový 
rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Dôležité boli zmeny prijaté v oblasti školstva. Vzhľadom 
na nové funkčné obdobie Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja poslanci odvolali doterajších zástupcov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja z rád škôl a školských zaria-
dení a delegovali nových zástupcov. Ďalej schválili návrh op-
timalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prvou zme-
nou bola zmena sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 
15, Handlová na sídlo Lipová 15, Handlová s účinnosťou od       
1. septembra 2014, ktorá vyrieši problémy gymnázia s norma-
tívnym financovaním. 

Poslanci ďalej rozhodli o zmene sídla Strednej zdravotníc-
kej školy, Ul. Odborov 244/8 v Považskej Bystrici na sídlo 
Školská 230 Považská Bystrica do objektu, ktorý má vo svojej 
správe Gymnázium Považská Bystrica. Škola sídli v prenaja-
tých priestoroch v objekte Vlastivedného múzea. Stravovanie 
a ubytovanie žiakov bude bezo zmeny.  

Ďalej poslanci schválili zmenu sídla Spojenej školy, Che-
mikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná 
škola, Chemikov 8 a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky na 
sídlo Rastislavova 332, Nováky taktiež s účinnosťou od                 
1. septembra 2014. Návrh takisto vychádzal z klesajúceho 
počtu žiakov školy a vzhľadom na vybudované školské labo-
ratóriá v priestoroch na Rastislavovej 332 bude vhodné umies-
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tniť celý výchovno-vzdelávací proces v budovách na Rastisla-
vovej 332.  

Ďalšou zmenou je zmena názvu Strednej odbornej školy, 
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčasti na názov 
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Vá-
hom. Škola sa len vráti k svojmu pôvodnému zaužívanému 
názvu, ktorého sa musela v roku 2001 v súlade s platnou legis-
latívou vzdať.  

Z dôvodu pokračujúceho poklesu počtu žiakov na stred-
ných školách v Novom Meste nad Váhom, v záujme odstráne-
nia duplicít v študijných a učebných odborov v tomto okrese 
poslanci tiež schválili spojenie dvoch stredných odborných 
škôl do jednej. Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové 
Mesto nad Váhom sa stane súčasťou Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Vá-
hom. Stravovanie žiakov a zamestnancov bude zabezpečovať 
Školská jedáleň, Jánošíkova 4 ako súčasť SOŠ obchodu a slu-
žieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Ubytova-
nie pre stredné školy v Novom Meste nad Váhom bude zabez-
pečovať Školský internát, Bzinská 11 ako súčasť Strednej 
priemyselnej školy Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Dve 
stredné odborné školy (Stredná odborná škola obchodu a slu-
žieb, Piešťanská 2262/80 a Stredná priemyselná škola, Bzin-
ská 11) a Gymnázium Nové Mesto nad Váhom zabezpečia op-
timálnu sieť škôl a školských zariadení v tomto meste. 

Napokon krajskí poslanci zo siete škôl a školských zariade-
ní vyradili Školu v prírode v Patrovci. Až 80 % z celkového 
počtu pobytov využívali žiaci základných škôl, pričom Škola v 
prírode Patrovec bola financovaná zo zdrojov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V oblasti bežných výdavkov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na ňu v roku 2013 vyčlenilo sumu 
83.634 eúr. 
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V ďalších bodoch programu poslanci schválili dodatky k 
zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení, sociálnych a 
kultúrnych zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

Potom vzali na vedomie správu o kontrole vybavovania 
sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za 2. polrok 2013 a informatívne správy o výsledkoch 
kontrol Národného kontrolného úradu Slovenskej republiky v 
štyroch zariadeniach v pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Záver rokovania patril interpeláciám poslancov. 

www.tsk.sk 01.04.2014 
pomocná evidencia 261/1/2014 
 
Dňa 10. apríla 2014 uplynulo už 69 rokov od jednej 

z historicky najdôležitejších udalostí pre naše mesto, Trenčín 
10. apríla 1945 bol oslobodený sovietskou a rumunskou armá-
dou.   

Vyjadriť úctu, venovať aspoň krátku spomienku a položiť 
kvety k hrobom na 
znak vďaky tým, 
ktorí pre našu slo-
bodu obetovali 
vlastný život prišli 
dňa 10. apríla 2014 
na Brezinu pred-
stavitelia mesta 
Trenčín, Národnej 
rady Slovenskej re-
publiky, veliteľstva Posádky Trenčín, členovia Zväzu protifa-
šistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov, deti a mládež tren-
čianskych škôl.  

Slávnostný pietny akt začal položením vencov a kytíc kve-
tov pri Pamätníku umučených zúčastnenými delegáciami štát-
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nych a samosprávnych orgánov, spoločenských organizácií, 
detí a mládeže Trenčianskeho kraja a Mesta Trenčín za dopro-

vodu vojenskej hudby a potom pokračoval hym-
nou Slovenskej republiky. Po privítaní účastní-
kov pietneho aktu Elenou Gabajovou, 
v oficiálnom programe vystúpila s básňou Janka 

Vaneková.  
So slávnostným prejavom vystúpil primátor Trenčína Mgr. 

Richard Rybníček. V jeho úvode konštatoval, že Pamätník 
umučených na Brezine považuje za miesto najväčšej hodnoty, 
akú človek môže mať. Je vyjadrením lásky medzi ľuďmi. „Tí-
to ľudia položili svoj život za to, aby sme 
my mohli slušne, spokojne a slobodne 
žiť, aby sme mohli byť so svojimi blíz-
kymi, aby sme sa mohli tešiť. Aby sme 

mohli riešiť úplne iné 
problémy, ako tie, 
ktoré riešili oni, keď 
im zrazu povedali, 
musíte narukovať, musíte ísť bojovať, 
možno budete musieť zabíjať. Mnohí zo-
mreli veľmi mladí, žili krátko. Ale to, že sa 

zaslúžili o našu slobodu, to je tá najväčšia obeta, ktorý môže 
človek pre človeka urobiť. Obetovať sa pre druhého. Patrí im 
preto obrovská vďaka a naša spomienka a úcta.“   

Na jeho vystúpenie nadviazal priamy účastník protifašistic-
kého odboja pplk. v.z. Pavol Liška, keď povedal, že roky 
druhej svetovej vojny sa vyznačovali fašistickým terorom 
a represáliami voči demokratickým silám a ľuďom vôbec. Od 
25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 sa na týchto miestach vraž-
dilo. Nemci väzňov za pomoci príslušníkov Hlinkovej gardy 
sústreďovali v budovách terajšieho krajského súdu a štatistic-
kého úradu a po krutom mučení ich vyvážali sem do lesa, aby 

pplk. v.z. Pavol Liška 

Mgr. Richard Rybníček 
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ich tu na Brezine zastrelili alebo zaškrtili. Po oslobodení sa 
v siedmich masových hroboch v Dušovej doline našlo 69 obe-
tí. Obeťami okrem Slovákov boli i dvaja sovietski partizáni, 
americký letec, obete českej, maďarskej, francúzskej, poľskej i 
rakúskej národnosti. Vtedy pred 69 rokmi žili ľudia v úzkost-
nom očakávaní, kedy sa tá hrozná vojna skončí. Dunenie diel, 
hukot motorov, lietadiel a tankov sľubovali blížiacu sa nádej. 
Do nášho mesta po prekvapivom útoku vstupovali rumunskí a 

sovietski vojaci, 
obyvatelia vychá-
dzali z úkrytov a ví-
tali sa s nimi. Tých 
69 rokov odvtedy 
ubehlo veľmi rých-
lo, no nezabúdajme 
na to, že hrozba 
vojny je i dnes ne-
uveriteľne blízko. 

Zabíjanie, týranie, mučenie, nenávisť a zlosť sa nám denno-
denne ponúka z médií. Na záver vystúpenia Pavol Liška vy-
jadril radosť nad tým, že i napriek nepriaznivému počasiu na 
spomienkovú slávnosť prišli i deti zo základných škôl mesta. 

Mesto Trenčín 10.04.2014  
pomocná evidencia 287/1/2014  
 
Mesto Trenčín hostilo 11. apríla 2014 primátorov krajských 

miest Slovenskej republiky.  Témy ich spoločného rokovania 
sa zamerali na udržateľný mestský rozvoj, zákon o odpadoch, 
doprava a parkovanie a financovanie športu.  

Krajskí primátori sa zhodli na tom, že kým dnes sú po-
dielové dane na úrovni 67 %, v krátkom čase by sa mali vrátiť 
na 70,3 %. „Vrátenie podielových daní na pôvodnú úroveň by 
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nám umožnilo lepšie spravovať naše mestá“, skonštatoval 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. „Za prvé tri me-
siace roka 2014 nedostali všetky mestá rovnaké podielové da-
ne, ako v rovnakom období minulého roka.  

Predpokla-
dáme, že v do-
hľadnej dobe 
štát dofinancuje 
tieto straty, 
v opačnom prí-
pade by sme 
mohli mať prob-
lémy s nastave-
nými rozpočta-
mi,“ dodal Mgr. Richard Rybníček. 

Primátori sa dohodli aj na spoločnom postupe v rámci no-
vého programového obdobia na roky 2014 až 2020,  v ktorom 
novinkou ba mali byť osobitné peniaze, ktoré musí Slovensko 
vyčleniť na udržateľný mestský rozvoj.  „Ide o 5 % alokácie, 

ktoré budú vyčlenené z Eu-
rópskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Keď premeníme túto 
hodnotu na finančné pro-
striedky, tak to predstavuje 
376 miliónov eúr, ktoré sa 
majú použiť v krajských mes-
tách,“ uviedol  primátor Bra-

tislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
Pri  udržateľnom mestskom rozvoji  nepôjde len o samotné 

krajské mestá, ale aj o funkčné územie v ich okolí. „Podkla-
dom na čerpanie prostriedkov bude integrovaná stratégia, kto-
rú musia pripraviť primátori krajských miest spolu so staros-
tami dotknutých obcí. Zhodli sme sa, že to nechceme robiť 

rokovanie K-8 prerušili študenti pri príležitosti Dňa narcisov 
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každý sám, ale budeme spoločne pripomienkovať dokumenty, 
ktoré pripravujú ministerstvá,“ upresnil doc. RNDr. Milan 
Ftáčnik, CSc.  

Ďalšou témou rokovania krajských primátorov bol zákon 
o odpadoch. Nová stratégia nakladania s odpadmi práve pri-
chádza do pripo-
mienkového konania. 
„Keďže téma odpa-
dov je iná v kraj-
ských mestách, ako 
v malých obciach, 
pripravíme stretnutie 
expertov z našich 
miest a budeme zá-
kon pripomienkovať. 
Dôležité je, aby prí-
padné finančné nároky nemali vplyv na chod miest“, povedal 
primátor Košíc MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.  

Na svojom pracovnom stretnutí v Trenčíne hovorili primá-
tori aj o problematickom parkovaní v mestách a aj o financo-
vaní vrcholového športu. Novým predsedom K-8 na najbližšie 
polročné obdobie sa stal primátor Bratislavy doc. RNDr. Mi-
lan Ftáčnik, CSc.  

Mesto Trenčín 11.04.2014 
pomocná evidencia 288/1/2014  

 
Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška na pôde Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
v Trenčíne prijal 13. apríla 2014 
žilinského diecézneho biskupa 
Mons. Tomáša Galisa. V rozho-

na záver rokovania K- 8 sa uskutočnila tlačová konferencia 
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vore prediskutovali spoluprácu v oblastiach školstva 
a sociálnych vecí. 

www.tsk.sk 14.04.2014 
pomocná evidencia 292/1/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo svojim uzne-

sením č. 1144 zo dňa 24. marca 2014 umiestnenie lavičiek 
významných osobností z radov športovcov v centre mesta. Tá-
to pocta desiatim športovcom, ktorí boli alebo sú spätí s Tren-
čínom, majú vyjadriť takzvané „lavičky osobností“. Inštalova-
né boli na Mierovom námestí 31. mája 2014.  

Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín s realizáciou lavi-
čiek oslovila česká firma MM Cité. a.s., Bílovice, ktorá sa za-
oberá výrobou mestského mobiliáru. 

Spoločnosť MM Cité. a.s. navrhla zoznam týchto desať 
osobností mesta Trenčín zo sveta športu – Zdeno Chára, Ma-
rián Hossa, Róbert Švehla, Eduard Hartman, Slavomír 
Kňazovický, Pavol Demitra, Jozef Jankech, Miroslav 
Hlinka, Danka Barteková a Karol Borhy. Poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne tento návrh prerokovali na ro-
kovaní zastupiteľstva 24. marca 2014 a v predloženom návrhu 
zamenili Eduarda Hartmana schválením Vojtecha Masného 
na návrh poslanca Františka Köröncziho. Lavičky sa po ich 
inštalácii v centre mesta stanú majetkom Mesta Trenčín. 

V rámci rozpravy k predloženému návrhu poslanec Ing. 
Róbert Lifka sa vyjadril, že s daným návrhom nesúhlasí, lebo 
Nemožno dávať slávu ľuďom, ktorí žijú teraz a tiež vnucovať 
niekomu životný štýl športu, keď existujú aj iné oblasti ako sú 
kultúra a umenie. Veď Trenčín má veľa osobností, ktoré by si 
tiež zaslúžili takúto poctu ako napríklad Vojtech Zamarovský, 
rodina Štúrovcov, Miloš Alexander Bazovský, Jozef Branecký 
a mnohí ďalší.  
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Občianska pospolitosť s vyslovením pocty športovcom sú-
hlasí, problém však vidí v umiestnení lavičiek, pretože lavičky 
s menami športovcov by mali umiestnené v okolí športových 
objektov a v centre mesta by mali umiestnené lavičky najzná-
mejších a najvýznamnejších osobností mesta. 

Úctu k osobnostiam Trenčína už vyjadrila v minulosti aj 
Trenčianska nadácia, keď v spolupráci s Mestom Trenčín pred 
časom umiestnila v Trenčíne niekoľko lavičiek venovaných 
osobnostiam umenia či histórie. Tie sa museli už niekoľkokrát 
opravovať, pretože už krátko po ich inštalovaní boli značne 
poškodené. 

www.sme.sk 20.04.2014   
pomocná evidencia 310/1/2014 
 
Oslavy Sviatku práce sa začali v Trenčíne v posledný aprí-

lový deň stavaním mája na Mierovom námestí, ktorý stužkami 
ozdobili deti z Detského folklórneho súboru Radosť. Tie po-
tom vystúpili na pódiu amfiteátra folklórnymi tancami a záver 
dňa patril koncertu dychovej hudbe Opatovanka do tanca a na 
počúvanie. Toto všetko sa uskutočnilo pod zamračenou oblo-
hou, z ktorej vypadlo aj niekoľko dažďových kvapiek.  

Na druhý deň sa Trenčín prebudil do nádherného slnečného 
dňa, ktorý vytvoril tie najlepšie podmienky, aby davy ľudí, čo 
najlepšie a najpríjemnejšie prežili tento sviatočný deň. Celo-
dennú zábavu na Mierovom námestí vyplnili vystúpenia dy-
chovej hudby Vlčovanka z Vlčnova, ženskej speváckej skupi-
ny Dolinečka zo Soblahova, folklórnej skupiny Rozvadžan 
z Trenčianskych Stankoviec, koncert bluegrassovej skupiny 
Krok z Dubnice n/V., country tanečnej skupiny Maryland 
a Slniečko a folklórneho súboru Trenčan. Organizátori osláv 
Sviatku práce spojili sviatok s farmárskym jarmokom, ktorého 
účastníci priniesli pre návštevníkov produkty domácich vý-
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robcov ako syry, hydinu, kvety, víno, grilované kurčatá a piv-
né špeciality. 

Húf občanov a príležitostných návštevníkov doslova oku-
poval Štúrove námestie, kde koncertovali ďalšie hudobné sku-
piny. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 335/1/2014 
 
Ústav pamäti národa uskutočnil 5. mája 2014  po prvýkrát 

v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v priesto-
roch Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné odo-
vzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja 
z Trenčianskeho kraja.  

V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich 
príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne prihovorili  predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška a predseda Správnej ra-
dy Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.  

Ing. Jaroslav Baška vo svojom príhovore vyjadril radosť 
z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne a uctiť si ich za boj za 

slobodu a demokraciu 
aj za prítomnosti mlá-
deže, pre ktorú je toto 
odkazom, aby poznala 
minulosť. V závere sa 
veteránom poďakoval 
slovami: „S úctou 
a pokorou sa skláňam 
pred vašou odvahou 
a silou. Za svoje názo-
ry, za snahu a túžbu 

žiť v slobodnej spoločnosti ste sa stávali politickými väzňami 
a dlhé roky ste trpeli nielen vy, ale celé vaše rodiny. Nežná re-
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volúcia otvorila dvere k demokracii, ale boli ste to vy, čo ste 
na ne vytrvalo klopali a prebúdzali svedomie ostatných.“ 

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej 
Krajňák vo svojom príhovore okrem iného spomenul 241 po-
pravených, 600 umu-
čených, 400 zastrele-
ných na hraniciach 
Československa s Ra-
kúskom a vtedajším 
západným Nemec-
kom, 250 tisíc proti-
právne väznených, 
tisíce emigrantov či 
státisíce perzekvova-
ných z radov občanov 
vtedajšieho Československa. Okrem iného uviedol: „Drahí ve-
teráni protikomunistického odboja, sme si vedomí krívd, ktoré 
aj vám boli takto spôsobené. Vami prežitým utrpením a sve-
dectvom života ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu slo-
bodnú súčasnosť a dnešné budovanie demokratickej spoloč-
nosti. V mene Ústavu pamäti národa vám za to vyslovujem 

úprimné poďakovanie.“  
V mene účastníkov protikomu-

nistického odboja a za Konfederá-
ciu politických väzňov Slovenska  
sa prítomným prihovoril Rudolf 
Dobiáš. Zvlášť pre prítomných štu-
dentov opísal niekoľko príbehov 
mladých obetí komunistickej totali-
ty z Trenčianskeho kraja z práve 
vydávanej knihy „Triedni nepriate-
lia 4“.  

V sídle Trenčianskeho samo-
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správneho kraja následne odovzdali 19 dekrétov veteránom 
protikomunistického odboja, 12 žijúcim veteránom a 7 dekré-
tov in memoriam. Ocenenia boli udelené nasledujúcim žijúcim 
občanom: Edite Kobidovej, Emilovi Tomovi, Jaroslavovi 
Bakošovi, Jánovi Žitňanovi, Pavlovi Petrovskému, Jánovi 
Magátovi, Jánovi Šulymu, Vladimírovi Kolníkovi, Ivanovi 
Štelcerovi, Rudolfovi Mišeje, Františkovi Mäsiarovi 
a Jánovi Šebákovi. Sedem dekrétov „in memoriam“ je spo-
mienkou na týchto veteránov: Mariana Štelcera, Gejzu Štel-
cera, Františka Líšku, Petra Elšíka, Michala Kopeckého, 
Štefana Mihaloviča a Aladára Kardoša, ktoré prevzali ich 
rodinní príslušníci alebo blízki priatelia. 

Ako prejav vďaky a úcty si prítomní veteráni spolu 
s dekrétmi prevzali aj kvety a  spomienkové dary v podobe 
publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa 
a publikáciu od vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Väčšina z nich si počas komunistickej totality ako politicky 
nespoľahliví občania Československa vyslúžila roky služby 
v tzv. Pomocných technických táboroch vtedajšej Českoslo-
venskej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre 
mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom 
v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väze-
nia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za 
svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pá-
du komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie 
a morálne ocenenie v mene spoločnosti Ústav pamäti  národa 
priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom proti-
komunistického odboja a veteránom protikomunistického od-
boja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 682 
a v druhom 620.  

Akty spojené s odovzdávaním dekrétov účastníkom proti-
komunistického odboja  sa priebežne uskutočňujú vo všetkým 
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 krajoch našej republiky. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, 
aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu vzoprieť 
sa a trpieť. 

 Slávnostné po-
dujatie v Trenčíne 
bolo obohatené 
o kultúrne vystúpe-
nie komorného sú-
boru „Laugarissi-
mo“ a žiačok Zá-
kladnej umeleckej 
školy Karola Pádi-
vého v Trenčíne 
a bolo zakončené 

spoločenským posedením. 
www.tsk.sk 15.05.2014 
pomocná evidencia 330/1/2014 
 
Už po tretíkrát pripravilo trenčianske výstavisko Expo Cen-

trum v dňoch 16. až 18. mája 2014  veľtrh cestovného ruchu 
„Region Tour Expo“. Podtitul 3. ročníka výstavy „Spoznajte 
čaro blízkych regiónov“ napovedá, že toto podujatie sa sústre-
dilo na cestovný ruch najmä na Slovensko, Českú republiku a 
v tomto roku už aj Maďarsko, ktoré sa po prvýkrát predstavilo, 
ako krajina veľkých turistických možností.  

Súbežne s výstavou cestovného ruchu regiónov sa uskutoč-
nil aj „Jarmok remesiel“ a 2. ročník celoslovenskej cukrár-
skej výstavy „Torty & svet pečenia“. Odborným garantom 
podujatia bola Česká centrála cestovného ruchu - CzechTou-
rism a spolu partnermi výstavy boli Trenčiansky samosprávny 
kraj a Zlínsky kraj. Záštitu nad výstavou „Región Tour Expo“ 
prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
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Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek a veľvyslankyňa 
Českej republiky na Slovensku Ing. Lívia Klausová, CSc. 

Na treťom ročníku výstavy sa v samostatnom stánku v pa-
vilóne č. 6 predstavil Trenčiansky samosprávny kraj pod ná-
zvom „Trenčiansky kraj, chuťovka pre turistov“. „Znamená to, 
že máme záujem, aby čo najviac návštevníkov nášho kraja po-
znalo našu nádhernú prírodu, čerstvé minerálne pramene, naše 
kúpele so vzácnou termálnou vodou, historické pamiatky, po-
vesťami opradené hrady a zámky, ako aj ďalšie atraktivity,“ 
povedal pri otvorení expozície predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Chceme, aby náš kraj 
bol krajom, ktorý všetkým „chutí“. Samozrejme obrazne, ale 
na druhej strane máme skutočne regionálne špeciality a jedlá 
zo všetkých kútov kraja, ktoré sa budeme  zozbierať už na vý-
stave. Návštevníci budú môcť prispieť vlastnými receptami 
a zároveň sa zapojiť do súťaže o hodnotné knižné publikácie 
kraja. Zo zozbieraných receptov chceme vytvoriť kuchárku 
regionálnych špecialít tak, aby v nej bolo zastúpených všet-
kých 9 okresov v kraji. Veríme, že oprášime tradičné recepty 
z kraja, ktoré budú inšpiráciou aj pre súčasnú modernú kuchy-
ňu.  Cieľom je vydanie publikácie plnej „chuťoviek z kraja“. 
Predseda si po príhovore opásal zásteru a vlastnoručne nakrá-
jal a ponúkol hosťom i návštevníkom prvú špecialitu, s ktorou 
zaspomínal na svoje detstvo a v rodných Dohňanoch vyrábanú 
pohánkovú babu. S chuťou sa do nej pustila aj mimoriadna 
a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v Slovenskej 
republike Ing. Lívia Klausová, CSc., ktorá povedala, že „keď 
nastúpila na post veľvyslankyne si predsavzala navštíviť všet-
ky kraje na Slovensku.“ „Považujem za veľmi správne, aby 
ľudia poznali miesta, kde pôsobia a žijú. Takéto výstavy 
a pozvánky do jednotlivých regiónov možno len podporiť. Je 
príjemné vidieť, že hneď oproti stánku Trenčianskeho samo-
správneho kraja je stánok Českej centrály cestovnej agentúry 
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Czech Tourism a neďaleko od nich sa prezentuje mesto a kú-
pele Luhačovice. Sme úzko prepojení, navzájom sa ešte viac 
spoznávame a tým napĺňame ústrednú myšlienku výstavy,“ 
dodala. 

V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem pred-
sedu Ing. Jaroslava Bašku vítali mnohých vzácnych hostí 
a návštevníkov podpredsedovia Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Jozef Trstenský a Ing. Richard Takáč, ako aj 
viacerí poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

www.tssk.sk 16.05.2014 
pomocná evidencia 360/1/2014 
 
„Európska únia roadshow 2014“ so zaujímavým progra-

mom zavítala dňa 19. mája 2014 do Trenčína. Podujatie sa 
uskutočnilo pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do 
Európskej únie a organi-
zovalo ho Zastúpenie 
Európskej komisie na 
Slovensku v spolupráci s 
ďalšími národnými 
a medzinárodnými part-
nermi a v Trenčíne im 
pomocnú ruku podal aj 
Trenčiansky samospráv-
ny kraj a Mesto Trenčín. Na Mierovom námestí v Trenčíne  sa 
od ranných hodín konali zaujímavé  interaktívne hry a súťaže 
pre mladých, diskusie o desaťročnom pôsobení našej krajiny 
v európskom spoločenstve, kde ťahákom bol koncert Roba 
Pappa a Bystríka.  

Na podujatie zavítali vzácni hostia, medzi nimi predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike 
Dušan Chrenek, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
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Rybníček, rektor Tren-
čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne doc. Ing. 
Jozef Habánik, PhD., 
poslanci Trenčianskeho 
samosprávneho kra-
ja a ďalší hostia. V Art-
kine Metro v popolud-

ňajších hodinách vyhodnotili súťaž EU City Hunt. Podobné 
zaujímavé podujatia sa uskutočňovali aj v ďalších desiatich 
mestách po celom Slovensku. 

www.tsk.sk 19. mája 2014 
pomocná evidencia 374/1/2014  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 

20. mája 2014 odvolalo primátora Mesta Trenčín Mgr.  Ri-
charda Rybníčka z funkcie člena predstavenstva spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na jeho miesto zvolili pos-
lanca Bc. Tomáša Vaňa. Poslanci odporučili, aby Bc, Tomáš 
Vaňo vykonával po Mgr. Richardovi Rybníčkovi aj funkciu 
predsedu. 

Podľa poslanca PaedDr. Daniela Beníčka (Smer-SD) je 
dôvodom odvolania Mgr. Richarda Rybníčka skutočnosť, že 
ako predseda predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie neinformoval dostatočne poslancov mestského 
zastupiteľstva o dianí v spoločnosti, najmä o výpovedi, ktorú 
spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie dala doteraj-
šiemu správcovi vodovodov a kanalizácií - Trenčianskej vo-
dohospodárskej spoločnosti. Poslanec PaedDr. Daniel Bení-
ček má tiež pochybnosti o tom či spoločnosť Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie dokáže po Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vodovodov 
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a kanalizácií v Trenčianskom okrese a meste Trenčín, obáva 
sa tiež zdražovania vodného a stočného. Táto kauza trvá už od 
novembra 2013. Nikdy sme sa nedozvedeli, že v októbri 2014 
bude vypovedaná zmluva s Trenčianskou vodohospodárskou 
spoločnosťou. My zo zákona máme zabezpečiť zásobovanie 
vodou. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie dala 
výpoveď Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti pred 
trištvrte rokom a dnes nevedia, ako to budú prevádzkovať. V 
podmienkach eurofondov je, že sa nesmie znížiť odber vody a 
že sa musí napojiť určitý počet odberateľov na kanalizáciu. Ak 
sa tak nestane, prídeme o eurofondy, zdôraznil PaedDr. Daniel 
Beníček. 

Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka dnešné rozhod-
nutie poslancov nespôsobí nič, pretože uznesenie, ktoré prijali 
poslanci sa nedá vykonať a je právne neplatné. Napriek tomu, 
že uznesenie je napísané mizerne, ho vetujem. Osobne som 
presvedčený, že nominovať na post predsedu spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie bývalého vplyvného člena 
Hnutia za demokratické Slovensko, Bc. Tomáša Vaňa, len do-
tvára tú mozaiku toho, o čo sa vlastne hrá. Trenčianska vodo-
hospodárska spoločnosť je spoločnosť, ktorá sa privatizovala 
za Vladimíra Mečiara, privatizovali ju vplyvní predstavitelia 
Hnutia za demokratické Slovensko, priblížil Mgr. Richard 
Rybníček s tým, že o tom, kto bude predsedom spoločnosti 
Trenčianske vodárne a kanalizácie nerozhoduje mestské za-
stupiteľstvo, ale valné zhromaždenie spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a poslanci Smeru a Hnutia za demokra-
tické Slovensko si pletú svoje kompetencie. 

Primátor Mgr, Rybníček súčasne dodal, zmluva s Tren-
čianskou vodohospodárskou spoločnosťou sa vypovedala pre-
to, že ešte v roku 2009 sa nedohodlo bývalé vedenie spoloč-
nosti Trenčianske vodárne a kanalizácie so spoločnosťou 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. Ešte za bývalého 
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predsedu predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie Ing. Branislava Cellera sa informoval Brusel, že 
vodovody a kanalizácie si bude prevádzkovať sama spoloč-
nosť Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na základe toho sa 
získalo zo zdrojov Európskej únie 60 miliónov eúr. Už vtedy 
bolo jasné, že k výpovedi Trenčianskej vodohospodárskej spo-
ločnosti dôjde, ja som už len toto naplnenie z minulosti reali-
zoval, pripomenul Mgr. Richard Rybníček s tým, že cena vod-
ného a stočného sa v najbližšom období meniť nebude. 

www.sme.sk 20.05.2014  
pomocná evidencia 367/1/2014  
 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                  

20. mája 2014 bola viac ako búrlivá, ktorá bez 60 minútovej 
prestávky trvala osem a pol hodiny. Pôvodný program roko-
vania s 18 bodmi poslanci hneď v úvode rozšírili o ďalších 5 
bodov. Atmosféra bola napätá počas celého rokovacieho dňa. 
Nechýbali osobné invektívy. Občanom, ktorí požiadali o vys-
túpenie, dali poslanci slovo až na záver zasadnutia zastupiteľ-
stva. 

Trenčianske zastupiteľstvo sa venovalo viacerým dôležitým 
témam. Jednou z nich bola zmena rozpočtu na tento rok 2014. 
Poslanci: 
- súhlasili s finančným krytím asanácie vážne poškodených 

nekrytých tribún futbalového štadióna, 
- finančne vykryli vychádzanie mestských novín mesačníka 

„Info“ do konca roka 2014 s tým, aby sa zachovala naďalej 
mesačná periodicita vydávania; 

- znížili dotáciu Festivalu Pohoda o 4 tisíc eúr a tieto pro-
striedky prerozdelili medzi TJ Družstevník, TJ Záblatie 
a medzi jubilujúce folklórne súbory. Tieto športové druž-
stvá a folklórne súbory už grand dostali; 
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- podporili sumou 45 tisíc eúr hokejových juniorov Dukly 
Trenčín, majstrov Slovenska, hoci Hokejový klub Dukla 
Trenčín Mestu Trenčín dlhuje približne 19 tisíc eúr; 

- Jednou z najdôležitejších zmien rozpočtu na rok 2014 bolo 
vyčlenenie 73.000 eúr na výkup pozemkov, čo umožní na-
pojiť Zlatoveckú ulicu  na nový cestný most a dialnicu.  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ešte venovalo pozornosť:  
 -  Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2013,  
 - správe z poslaneckého prieskumu realizovaných investič-

ných akcií,  
 - zmenám a doplnkom viacerých všeobecne záväzných na-

riadení  
- a odsúhlasili rozšírenie sobášnych miest o Galériu M. A. 

Bazovského. 
Mesto Trenčín 21.05.2014 
pomocná evidencia 373/1/2014  
 
Dňa 19. decembra 2013 predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavol Paška vydal rozhodnutie o vyhlásení volieb 
do Európskeho parlamentu na sobotu dňa 24. mája 2014 na 
území Slovenskej republiky, ktorým sa bude voliť do Európ-
skeho parlamentu 13 poslancov. 

Registrácia kandidátnych listín sa zabezpečuje 45 dní pred 
dňom volieb Ústredná volebná komisia a podľa nich vyhoto-
vujú hlasovacie lístky. Volebná kaucia je 1659 eúr, ktorá sa 
uhrádza na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky.  

Kandidátsku listinu môže predložiť strana zaregistrovaná 
podľa zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a hnutiach, 
alebo koalícia registrovaných strán. Na kandidátskej listine 
môže byť najviac 13 kandidátov. 

Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu musí spĺ-
ňať vekovú hranicu dovŕšenia 21 rokov.  
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Volieb do Európskeho parlamentu sa môžu občania Slo-
venska, ktorí dovŕšili 18 rokov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 313/1/2014 
 
Na kandidátskych listinách 29 politických strán do volieb 

Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 zastupovalo tren-
čiansko – novomesko – myjavský región jedenásť kandidátov. 
Najviac z nich pochádzalo z Trenčína.  

Z Trenčína kandidovalo 7 občanov: 
- Juraj Tilesch, BsBA za stranu TIP, 
- Ing. Peter Baco za stranu Demokratické Slovensko, 
- PhDr. Jozef Hrdlička za Komunistickú stranu Slovenska, 
- Mgr. Adela Maxonová za Slovenskú demokratickú a kres-

ťanskú úniu – Demokratická strana, 
Trenčianske noviny 19.05.2014 
pomocná evidencia 370/1/2014 
 
Vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 

sa zúčastnilo 13,05 % voličov zo Slovenska. Títo odovzdali 
svoje hlasy týmto kandidátom: 
- strany Smer – Sociálna demokracia: Maroš Šefčovič, Mo-

nika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka; 

- Kresťansko-demokratického hnutia: MUDr. Anna Zábor-
ská, MUDr. Miroslav Mikolášik; 

- Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie: Ing. Ivan 
Štefanec, Eduard Kukan; 

- strany Obyčajných ľudí a nezávislých osobností: Branislav 
Škripek; 

- strany Most-Híd: József Nagy; 
- strany Slobody a Solidarita: Ing. Richard Sulík; 
- strany NOVA: Jana Žitňanská; 
- Strana maďarskej koalície: Pál Csáky. 
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Tento prehľad potvrdzuje, že ani jeden z navrhnutých kan-
didátov z Trenčína nezískal mandát poslanca Európskeho par-
lamentu. 

Voľby do Európskeho parlamentu v meste Trenčín charakte-
rizuje niekoľko údajov: 
- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov – 46.731  
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 7.043 
- účasť voličov vo voľbách – 15,07 % 
- počet platných hlasov spolu – 6.796 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 389/1/2014 
 
Rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa uskutočnilo dňa 26. mája 2014 na svojom 4. zasadnutí 
vo svojom štvrtom funkčnom období. Otvoril a viedol ho 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška. 

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na treťom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili zmenu 
uznesenia č. 636/2013, týkajúceho sa implementácie strešného 

projektu „Fond    mi-
kroprojektov“ z Ope-
račného programu 
cezhraničnej spolu-
práce Slovenskej re-
publiky a Českej re-
publiky 2007 – 2013.  
Ide o zvýšenie  spo-
lufinancovania Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja 

o 2.059 eúr z dôvodu zvýšenia rozpočtu na správu a admini-
stráciu. Správcu na slovenskej strane, celková suma výdavkov 



102 
 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako hlavného cezhranič-
ného partnera na správu a administráciu projektu tak bude 
predstavovať  35.753,60 eúr, čo je 5 % z celkových oprávne-
ných výdavkov na správu a administráciu projektov. 

Poslanci ďalej schválili:  
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určo-

vaní výšky úhrady nákladov na štúdium na jazykovej škole 
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 
o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní zá-
kladných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnic-
kej alebo fyzickej osoby. Trenčiansky samosprávny kraj 
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, 

žiaka súkromnej 
jazykovej školy, 
dieťa cirkevné-
ho školského 
zariadenia a die-
ťa súkromného 
školského zaria-
denia dotáciu 
najmenej vo 
výške 88 % zo 
sumy, určenej 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri určení výšky 
normatívu pre 1 poslucháča  jazykovej školy Trenčiansky 
samosprávny kraj zavádza dve vekové kategórie a to: do 
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25 rokov a nad 25 rokov veku a nižšie dotácie pre jazy-
kovú školu. Účinnosť tohto Všeobecne záväzného naria-
denia platí od 1. septembra 2014.  Jeho vydaním sa pred-
pokladá úspora finančných prostriedkov za obdobie účin-
nosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia oproti  
schválenému rozpočtu na rok 2014 vo výške 24.215,67 
eúr.  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 o spô-
sobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja poslanci len spresnili 
špecifikáciu zloženia úhrady za poskytované sociálne 
služby, poplatky sa klientom nezvyšujú; 

- uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja bolo zrušené uznesenie Zastupiteľstva Trenčianske-
ho samosprávneho kraja č. 401/2005 zo dňa 27. apríla 
2005, ktorým 
bolo schválené 
zastúpenie 
Trenčianskeho 
samosprávneho 
kraja v rámci 
Spoločného re-
gionálneho za-
stúpenia v Bru-
seli z dôvodu 
úsporných opat-
rení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhorše-
ného ekonomického prostredia poslanci rozhodli 
o zrušení priameho zastúpenia v kraji. Predpokladaná ús-
pora po ukončení pracovného pomeru zamestnanca 
a nájomnej zmluvy bude cca 96.200 eúr ročne; 
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- Poslanci schválili Záverečný účet Trenčianskeho samo-
správneho kraja za rok 2013 s výrokom „celoročné hos-
podárenie sa schvaľuje bez výhrad“ a zobrali na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja k návrhu záverečného účtu; 

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja pre-
rokovalo a schválilo návrhy na upustenia od vymáhania 
nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja a schválilo upustenie od vymáhania po-
hľadávok Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové 
Mesto nad Váhom voči dvom dlžníkom v celkovej sume 
9.474,36 eúr. Ide o pohľadávky nevymožiteľné i po vy-
konaní všetkých dostupných zákonných právnych úko-
nov. 

- Zastupiteľstvo Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja schválilo Plán kontrolnej činnosti Útvaru 
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na obdobie júl – december 2014. 

www.tsk.sk 26.05.2014 
pomocná evidencia 376/1/2014 
 

Krajský súd v Trenčíne dňa 27. mája 2014 opäť rozhodol, 
že zmluva medzi Mestom Trenčín a „Spoločnosťou Slovakia 
okolo sveta“, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín je neplatná.  

Konateľ televízie Ing. Peter Hlucháň požadoval od Mesta 
Trenčín zaplatenie zmluvnej pokuty 7.400 eúr za oneskorené 
platby. Zmluvu s Mestom Trenčín podpísala Spoločnosť Slo-
vakia okolo sveta v roku 2001. Primátor Trenčína Mgr. Ri-
chard Rybníček po nástupe do funkcie zmluvu vypovedal, 
pretože ju považoval pre Mesto Trenčín za nevýhodnú. Vypo-
vedal ju na základe viacnásobného porušenia zákona televí-
ziou, ktorý potvrdila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ne-
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skôr Krajský súd v Trenčíne konštatoval, že zmluva je od za-
čiatku neplatná, čo dnes opätovne potvrdil. 
„Je nemysliteľné, aby mesto z verejných financií naďalej pod-
porovalo vysielateľa, ktorý svojím konaním neustále porušuje 
zákon. Dôsledok takéhoto konania je v priamom rozpore s ve-
rejným záujmom,“ odôvodnil vtedy vypovedanie zmluvy pri-
mátor Mgr. Richard Rybníček. 

„Zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obce jasne 
stanovuje, kedy je nutné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 
určité právne úkony. Zmluva o zriadení mestskej televízie je 
takým právnym úkonom, ktorý bolo nevyhnutné schváliť v 
mestskom zastupiteľstve,“ zdôvodnil primátor Mgr. Richard 
Rybníček opätovné rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne. 
Proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie. 

Ing. Peter Hlucháň považuje rozhodnutie krajského súdu za 
nespravodlivé, ktoré chce rozanalyzovať so svojím právnym 
zástupcom a v kauze bude pravdepodobne pokračovať. 

www.sme.sk 28.05.2014  
Trenčianske noviny 02.06.2014 
pomocná evidencia 386/1/2014, 405/1/2014 
 
Po personálnych výmenách na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja pokračovali zmeny, ktoré avizoval predseda 
Ing. Jaroslav Baška aj v zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti kraja. K 31. máju 2014 opustilo svoje miesta doho-
dou s Trenčianskym samosprávnym krajom týchto sedem ria-
diteľov krajských kultúrnych zariadení: 
- riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Katarína 

Babičová; 
- riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

PhDr. Viera Praženicová; 
- riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. 

Danica Lovišková; 
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- riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku Mgr. Lýdia Bre-
zová; 

- riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 
Mgr. Vladimír Zvalený; 

- riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Mgr. Sil-
via Myšiaková; 

- riaditeľka Považskej knižnice v Považskej Bystrici Mgr. 
Viera Baničová. 
K 31. máju 2014 opustilo svoje miesta dohodou s Tren-

čianskym samosprávnym krajom týchto sedem riaditeľov kraj-
ských sociálnych zariadení: 
- riaditeľ Centra sociálnych služieb v Slávnici JUDr. Emil 

Gašpárek;  
- riaditeľka Domova sociálnych služieb Zemianske Podhra-

die Ľudmila Václavová;  
- riaditeľ Centra sociálnych služieb „Bôrik“ v Nitrianskom 

Pravne Mgr. Peter Kutiš;  
- riaditeľka Centra sociálnych služieb „Jasienka“ v Myjave 

Alžbeta Smetanová;  
- riaditeľ Centra sociálnych služieb v Partizánskom PhDr. 

Štefan Jambor; 
- riaditeľka Centra sociálnych služieb „Bystričan“ v Považ-

skej Bystrici Ing. Mária Hunanová; 
- poverená riadením Centra sociálnych služieb Trenčín - Juh 

Ing. Teresa Pavlásková. 
Od 1. júna 2014 boli niektorí zo zamestnancov príslušného 

zariadenia dočasne poverení jeho riadením. 
Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslava Bašku budú nasledovať výberové konania na posty 
riaditeľov väčšiny stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti kraja, ktorým končí v tomto školskom roku päťročné voleb-
né obdobie. Zo 43 škôl sa uskutoční výberové konanie v 36 
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stredných školách. Všetky personálne zmeny sledujú zdyna-
mizovanie činnosti školských kolektívov a finančné úspory. 

www.sme.sk 28.05.2014 
pomocná evidencia 388/1/2014  
 
Desať lavičiek pomenovaných po osobnostiach trenčian-

skeho a svetového športu boli dňa 31. mája 2014 symbolicky 
odovzdané do 
užívania. Mestu 
Trenčín ich daro-
vala spoločnosť 
MM Cité, a.s. 
z Bílovíc z Českej 
republiky. 

Počas poduja-
tia venovanému 
„Dňu detí“ si 
mohli Trenčania 
a návštevníci centra mesta prvýkrát posedieť na nových lavič-
kách. Zo žijúcich športových osobností si na svojich lavičkách 
posedeli aj bývalí futbalisti Jozef  Jankech a Vojtech Masný.  

Česká spoločnosť MM Cité, a.s. z Bílovíc lavičky venovala 
Mestu Trenčín. Reno-
movaná česká spoloč-
nosť  sa zaoberá vývo-
jom a výrobou mestské-
ho mobiliára. Jej výrob-
ky sú umiestňované už 
dlhší čas aj na území 
mesta Trenčín či už ide 
o prístrešky mestskej 

hromadnej dopravy, lavičky, smetné koše a podobne. Osadené 
nové lavičky sa stali majetkom Mesta Trenčín. 

na svojich lavičkách si posedeli zľava – futbalisti Jozef Jankech a Vojtech Mosný 
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Na odovzdaní lavičiek do užívania, pomenovaných po výz-
namných športovcoch sa zúčastnil primátor Mgr. Richard 
Rybníček, ktorý pri tejto príležitosti zvýraznil, že osobnosti, 
po ktorých sú lavičky pomenované odsúhlasilo mestské zastu-
piteľstvo. Vyjadril presvedčenie, že lavičky si budeme všetci 
chrániť.  A tak na Mierovom námestí boli osadené lavičky ve-
nované Mariánovi Hossovi, Pavlovi Demitrovi, Róbertovi 
Švehlovi, Vojtechovi Masnému, Slavomírovi Kňazovické-
mu, Jozefovi  Jankechovi, Miroslavovi Hlinkovi, Karolovi 
Borhymu, Danke Bartekovej, pričom najdominantnejšia la-
vička nesie meno po Zdenovi Chárovi.  

Mesto Trenčín 02.06.2014  
pomocná evidencia 409/1/2014 
 
Ing. Andrej Kiska dňa 15. júna 2014 zložil do rúk pred-

sedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty 
Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujal sa funkcie prezi-
denta Slovenskej republiky. Urobil tak na inauguračnej schô-

dzi Národnej rady Slovenskej 
republiky v priestoroch Slo-
venskej filharmónie v Bra-
tislave prednesením predpísa-
ného sľubu danej Ústavou 
Slovenskej republiky: 

„Sľubujem na svoju česť a 
svedomie vernosť Slovenskej 
republike. Budem dbať o blaho 
slovenského národa, národ-
nostných menšín a etnických 
skupín žijúcich v Slovenskej 
republike. Svoje povinnosti 
budem vykonávať v záujme 
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občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. 
Sľubujem.“  

JUDr. Iveta Macejková potvrdila, že Ing. Andrej Kiska zlo-
žil sľub v súlade s ústavou a že sa tak ujal prezidentskej funk-
cie. Prezidenta Ing. Andreja Kisku, ktorý je aj hlavným velite-
ľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vykonal potom 
prehliadku jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
a zúčastnil sa ekumenickej pobožnosti „Te Deum“ v Katedrále 
sv. Martina. Následne v Prezidentskom paláci prevzal úrad od 
svojho predchodcu JUDr. Ivana Gašparoviča. 

Po oficialitách podával v Prezidentskej záhrade JUDr. An-
drej Kiska slávnostný obed pre ľudí bez domova, seniorov vy-
užívajúcich opatrovateľské služby a mladých ľudí, ktorí vyras-
tali v detských domovoch. Následne položil veniec k pamätní-
ku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opo-
ny na Devíne. 

Oficiálny deň ukončil nový prezident slávnostnou recep-
ciou na Bratislavskom hrade, na ktorú Ing. Andrej Kiska po-
zval okrem predstaviteľov štátnych orgánov, vysokých škôl, 
diplomatického zboru či cirkví aj hostí, ktorí reprezentujú 
úspešné slovenské firmy, start-up komunitu, filantropické a 
mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí 
dostali ocenenie „Biela vrana“, rodiny z „Dobrého anjela“, 
zdravotníkov či celosvetovo úspešných študentov.  

Na jeho inauguračnom zozname hostí boli jeho šiesti po-
radcovia a budúci hovorca a ďalší hostia medzi ktorými bolo 
vidieť Zuzanu Čaputovú, Jána Filca, Jozefa Hašta, Alexandru 
Kusú, Mariana Lapšanského, Zuzanu Pechočiakovú, Evu Si-
rackú, Ladislava Snopka, Antona Srholca, Sandru Tordovú, 
Juraja Vaculíka a Ivetu Radičovú. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 440/1/2014 
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Jediným bodom 5. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v pondelok 23. júna 2014 bol Návrh na 
refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaný zmenou zákona 
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rokovanie 
otvoril a viedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baška, predmetný návrh predložila vedúca fi-
nančného odboru Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Renáta Ozimová.  

Novela uvedeného zákona  prikazuje vyšším územným cel-
kom a ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám viesť 
všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem účtu, na kto-
rom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je pod-
mienkou úverového vzťahu, ďalej osobitného účtu, ktorý je 
zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov za-
riadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb a oso-
bitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na 
účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými 
právnickými osobami, slúžiacich na riešenie mimoriadnych 
udalostí. 

Trenčiansky 
samosprávny kraj 
prešiel do systé-
mu Štátnej pok-
ladnice dňom 1. 
júna 2014. Tento 
zákonom vynúte-
ný prechod Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja 
z komerčných 
bánk do Štátnej 
pokladnice neumožňuje plniť všetky podmienky z úverových 
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zmlúv a preto začal hľadať možnosti refinancovania svojich 
úverov jedným peňažným ústavom. Pri komplexnom hodnote-
ní účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami sa 
najoptimálnejším riešením javí centralizácia úveru v jednej 
bankovej inštitúcii pri najvýhodnejších ekonomických pod-
mienkach. 

Najlepšie podmienky v rámci výberového konania, ktoré sa 
realizovalo formou prieskumu trhu a následne verejným obsta-
rávaním, predložila Československá obchodná banka, a.s. Ak-
ceptujúc novonastavené osobitosti v úverovej oblasti pre 
Trenčiansky samosprávny kraj umožňuje Československej ob-
chodnej banke, a. s. prefinancovať úver vo výške istiny 
56.051.295,34 eúr. Celková úverová angažovanosť Trenčian-
skeho samosprávneho kraja k 30. máju 2014 v rámci troch 
úverových obchodov predstavuje výšku 55.032.170,17 eúr. 
V závislosti od dátumu podpísania úverovej zmluvy na prefi-
nancovanie úveru sa výška čerpaného úveru zníži o splátky is-
tiny, zaplatené podľa splátkového kalendára v úverových ob-
chodoch ku dňu 25. júna 2014. „Prefinancovanie troch úverov 
bude mať priaznivý dopad na zníženie úrokových výdavkov,“ 
zdôraznil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška. „Z titulu zníženia úrokovej marže a poplatku 
za správu úveru dôjde k zníženiu výdavkov približne o 152 ti-
síc eúr ročne oproti terajšiemu stavu.  Vytvorenú rezervu 
chceme využiť na spolufinancovanie projektov z Európskej 
únie, ktorých zásobník práve pripravujeme.“  

Okrem zníženia úrokovej sadzby nová úverová zmluva 
umožňuje predčasné splatenie istiny bez poplatku, počas celej 
doby poskytnutia úveru nie je možná akákoľvek zmena marže. 
Za správu nebude účtovaný poplatok. Poslanci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja prijatie úveru od Československej ob-
chodnej banky a. s. schválili. 

www.tsk.sk 23.06.2014 
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pomocná evidencia 441/1/2014 
 
V mesiaci december minulého roka 2013 na poslednom za-

sadnutí mestského zastupiteľstva poslanecký zbor zobral 
z navrhovaných peňazí rozpočtovaných na rok 2014 na tlač 
a distribúciu novín 14 tisíc eur. Najsilnejší poslanecký klub 
Smer – Sociálna demokracia to odôvodnil tým, že noviny zne-
užíva primátor na svoju propagáciu. Šéfredaktorka mesačníka 
Info Eva Mišovičová však s týmto tvrdením nesúhlasla, pre-
tože ako povedala „za rok 2013 mal primátor v mesačníku In-
fo spolu 31 priamych vyjadrení, poslanci mestského zastupi-
teľstva celkom 21. Vzhľadom na to, že primátor je štatutárom 
mesta, tento pomer vyjadrení oboch strán považujem za vyvá-
žený pomer, pretože sa očakáva sa od neho, že sa musí 
k zásadným témam vyjadrovať. Z komunikácie s občanmi sa 
vie, že ich zaujíma aj jeho názor.“  

Z vyjadrenia poslancov na spomínanom decembrovom za-
sadnutí 2014 vyplynulo názorové zjednotenie, že bude stačiť, 
ak mesačník Info bude vychádzať štvrťročne. Lenže týmto 
modelom by ľudia prišli o mesačný prehľad pozvánok na pod-
ujatia v časti „Kam v Trenčíne“, ako aj o nové aktuálne infor-
mácie o dopravných obmedzeniach a inom dianí v meste.. Toto 
obmedzenie vydávania mesačníka Info u občanov zdvihlo vl-
nu nevôle proti rozhodnutiu poslancov. Seniori sa rozhodli vy-
jadriť svoj názor svojimi podpismi v petícii. „Zozbierali sme 
888 podpisov. Mesačník Info koncentruje všetky informácie. 
Žiadny iný časopis ho v tomto nenahradí. Sú tu Trenčianske 
noviny, Echo, ale tam sú len čiastočné informácie a potom tu 
vychádzajú všelijaké iné plátky či už stranícke alebo rôznych 
záujmových skupín,“ povedala organizátorka petície Zdenka 
Búryová.   

Pred novinármi predseda poslaneckého klubu Smer – So-
ciálna demokracia PaedDr. Daniel Beníček sa bránil, že stra-
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na Smer nepovedala, že nechce mesačník Info. Chceli sme, 
aby bolo vyvážené, aby ho primátor nevyužíval na svoju pro-
pagáciu, aby sme tam aj my mali priestor. Mesačník Info si 
občania zaslúžia, ale financované bude inak. Zatrhne sa vydá-
vanie správ z Trenčína v Echu. Mesto Trenčín predložilo pos-
lancom návrh vrátiť mesačníku „Info Trenčín“ 11.500 eúr na 
jeho pravidelné vydávanie v mesačnom intervale. Táto suma 
bola pokrytá z hospodárskeho výsledku za minulý rok 2013. 
Predseda finančnej komisie poslanec Ing. Pavol Kubečka  
navrhol presunúť uvedenú čiastku na výmenu okien v Ma-
terskej škole Kubranská ul. Na vydávanie „Info Trenčín“ pre-
sunúť 5.500 eúr z prezentácie Mesta Trenčín v Echu a doplniť 
chýbajúcich 5.500 eúr z údržby komunikácií. Ing. Pavol Ku-
bečka pred prednesením návrhu povedal, že si spravil u obča-
nov prieskum s otázkou či chcú Echo alebo „Info Trenčín“. 
Všetci sa vyslovili za podporu vydávania mesačníka „Info 
Trenčín“. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 20. mája 
2014 jeho návrh podporilo. Po schválení primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček poďakoval poslancom za Materskú školu 
Kubranská ul., ktorá nutne potrebuje nové okná a ďakujem aj 
za občanov, ktorí z „Info Trenčín“ budú môcť i naďalej čerpať 
pre nich dôležité informácie. 

Info Trenčín 30.05.2014 
pomocná evidencia  416/1/2014 
 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24. 

júna 2014 sa skončilo predčasne. Zvolať nové zastupiteľstvo 
musí primátor do dvoch týždňov. 

Je nutné konštatovať, že arogancia poslancov mestského 
zastupiteľstva, teda najmä väčšiny poslancov tohto mesta, za-
znamenala nezvyčajný priebeh, lebo už druhýkrát po sebe sa 
nedokázali dohodnúť medzi sebou, aby boli uznášania schop-
ní. Mal sa okrem iného: 



114 
 

- schvaľovať zákaz požívania alkoholických nápojov na ve-
rejných priestranstvách, pretože nám tu bezdomovci robia 
neporiadok v centre mesta; 

- mala sa vyhlásiť súťaž na asanáciu časti tribún futbalového 
štadióna, aby sa v septembri 2014 mohlo začať s ich búra-
nim; 

- malo sa prijať všeobecne záväzné nariadenie o názve ulice 
v jednej mestskej časti, pretože ľudia sa tam už chcú sťa-
hovať; 

- malo aj o ďalších všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré 
sa týkajú obyvateľov mesta.  
Trenčiansky parlament dnes schválil: 
- len zmeny rozpočtu týkajúce sa niektorých investičných 

akcií,  
- návrh na prijatie úveru  
- a majetkové prevody.  
Pred obedňajšou prestávkou povedal primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček, že sa teší až budú nové voľby, lebo úprimne 
povedané, zastupiteľstvo v tomto zložení je skôr pre mesto 
problémom, ako nejakou významnou pomocou. 

Predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia 
PaedDr. Daniel Beníček v súvislosti s nedodržaním dvadsať 
minútovej prestávky poslancami hodnotí, ako obštrukciu zo 
strany primátora. Počas 20-minútovej prestávky, som si bol 
kúpiť bagetu, keďže som bol obslúžený neskôr, zdržal som sa 
o dve minúty neskôr a bola to práve doba, počas ktorej bolo 
zastupiteľstvo primátorom rozpustené.  

Podľa nezávislého poslanca Patrika Žáka sa z prestávky 
vrátilo iba osem poslancov, čo je podľa neho naozaj výsmech. 
Je to podobné ako predchádzajúce zastupiteľstvo, toto bolo 
opäť fiaskom, nedokázali sme sa zísť v dostatočnom počte. Do 
14 dní musí byť zvolané nové zastupiteľstvo, ktoré bude po-
kračovaním tohto. No, uvidíme, či sa zídu, konštatoval Žák. 
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tasr 25.06.2014 
pomocná evidencia 449/1/2014 
 
Trenčianski poslanci sa stretli na riadnom rokovaní dvakrát. 

Prvé sa uskutočnilo dňa 24.júna 2014, ktoré schválilo: 
-  zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala aj viacerých investičných 

akcií, ktoré by sa mali ešte v tomto roku uskutočniť;  
- uzavretie zmluvy s Tatra bankou na prijatie splátkového 

úveru vo výške  1.300 tisíc eúr so začiatkom mesačného 
splácania 31. január. 2015 do 31. decembra 2024. Finančné 
prostriedky budú použité na realizáciu mestských investič-
ných akcií;  

- odsúhlasenie výpožičky nebytových priestorov v objekte na 
Kožušníckej ulici č. 2 pre Súkromné gymnázium Futurum 
na dobu 20 rokov. Gymnázium doteraz pôsobilo v Zá-
kladnej škole Trenčín, Ulica Na dolinách. V uvoľnených 
priestoroch budú zriadené dve nové triedy pre Materskú 
školu Trenčín Ulica Na dolinách; 

- schválenie prenájmu kancelárskych a skladových priesto-
rov, šatní, Sky boxov, priestorov na rehabilitáciu na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru pre Hokejový klub Dukla 
Trenčín na dobu určitú do 31. marca 2015 za 1 euro. Mesto 
Trenčín aj takouto formou podporuje hokejový klub, ktorý 
bude uhrádzať len energie vo výške 350 eúr mesačne. Klub 
bude mestu uhrádzať nájom za reklamné plochy na štadió-
ne od 1. apríla 2014 do 31. augusta 2014 vo výške 1 eura 
a od 1. septembra 2014 do 31. marca 2015 v mesačnej výš-
ke 142,86 eura, čo je o 169 eúr mesačne menej ako 
v minulej sezóne; 
vlastné poznámky 
 
Dňa 26. júna 2014, teda tesne pred začiatkom letných 

prázdnin, v priestoroch novej plavárne  na Ostrove sa uskutoč- 
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nila tlačová konferencia, aby média mohli informovať tren-
čiansku verejnosť, aká je situácia s mestským kúpaliskom. Pr-
vé, čo novinárov prekvapilo bola vysoká tráva, vo napršanej 
vode kúpaliska zdochnuté potkany a na dláždiciach množstvo 
pozostatkov kačacích exkrementov, že si každý novinár  musel 
dávať pozor, aby nezababral svoje topánky.  

Že Mesto Trenčín zostane prvýkrát bez letnej plavárne od 
roku 1934 počas tohoročných prázdnin je známe každému ob-
čanovi. Ale, aké sú ďalšie zámery Mesta Trenčín pre defini-
tívne sprevádzkovanie letnej plavárne, odpovedal primátor 
Mgr. Richard Rybníček. 

Mestská plaváreň postavená priamo pod majestátnym hra-
dom slúžila Trenčanom takmer 80 rokov. Bola príliš blízko 
koľajníc a keď Železnice Slovenskej republiky potrebovali pri 
modernizácii zmierniť ostrú zákrutu v týchto miestach, nová 
železničná trať podľa projektovej dokumentácie preťala areál 
starej plavárne. Železnice ju odkúpili od mesta a vynovený 
bazén minulý rok 2013 asanovali a začalo sa s prípravou sta-
veniska pre novú železničnú trať cez bývalú letnú plaváreň. 
Novú plaváreň mesto postavilo v rekreačnej zóne Ostrov ešte 
v roku 2010, ale chybou krásy bolo, že do novej plavárne sa 
zabudlo projekčne pripraviť a zrealizovať prívod elektrickej 
energie. plynu, vody a kanalizácie, čo je pre kúpalisko dosť 
podstatné.  

Stará plaváreň bola asanovaná po letnej sezóne v septembri 
2013 z dôvodu modernizácie železničnej trate a podľa záväz-
ných dohovorov, ktoré boli uzatvorené medzi Železnicou Slo-
venskej republiky a Mestom Trenčín zastúpené primátorom 
Mgr. Richardom Rybníčkom mala by byť nová plaváreň do-
končená na budúci rok 2015. Do tej doby Trenčania tak budú 
musieť za kúpaním cestovať do okolitých miest – Bánoviec 
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n/B., Trenčianskych Teplíc alebo k susedom do Uherského 
Hradišťa v Českej republike. 

 Aké sú odozvy na danú skutočnosť u obyvateľstva mesta, 
hovoria tri vyjadrenia: manželia Tibor a Jana Klačmanovci 
„My sme na plaváreň nechodievali, ale deti áno. Rady sa cho-
dia kúpať, ale teraz nemajú kam, asi pôjdu len k Váhu. Ako 
mohlo takéto veľké mesto zostať bez plavárne? Je to tragédia, 
jednu zbúrajú a druhú nechajú nedokončenú. Nech sa nikto 
nehnevá, ale to je katastrofa, určite sa to dalo zladiť tak, aby 
jedno nadväzovalo na druhé.“ Zdenek Hikl si zaspomínal, keď 
ako pracovník firmy v roku 2000, ktorá starú mestskú plavá-
reň zrekonštruovala a namontovala drahý nerezový bazén. Ve-
ru nebolo mu všetko jedno, keď videl, ako po 13 rokoch sa ba-
zén likviduje. Na kúpalisko teraz chodím do blízkych Báno-
viec n/B. Je len málo ľudí, ktorým neprekáža, že Trenčín zos-
tal bez letnej plavárne. Skutočnosť nevadí  napríklad Kristíne 
Chrastinovej, ktorá nemá rada mestské kúpaliská a radšej cho-
dí na Zelenú vodu pri Novom Meste nad Váhom, čo sú vlastne 
prírodné jazerá pri Váhu, ktoré vznikli po ťažbe štrku. 

Dnes je na novú plaváreň na Ostrove smutný pohľad. Je tu 
jeden 25-metrový bazén, tri menšie. Sú tu tobogany a šmýkač-
ky, ale všetko je už štyri roky nefunkčné. V bazénoch je daž-
ďová voda, v ktorej sa kúpu divé kačky, areál kúpaliska zaras-
tá burinou a kríkmi. Aby mohlo nové letné kúpalisko slúžiť 
verejnosti, je potrebné vybudovať parkoviská, zrekonštruovať 
most na Ostrov, priviesť sem elektrinu, plyn, vodu a kanalizá-
ciu. Tieto práce by mali podľa dohody s Mestom Trenčín za-
platiť Železnice Slovenskej republiky.  

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlí-
ková informovala, že „Vo štvrtom štvrťroku 2014 sa plánuje 
začiatok prác na rozšírení mosta na Ostrov s výstavbou lávok 
pre peších a cyklistov. Následne sa začne s dobudovaním po-
trebných inžinierskych sietí a parkoviska pre novú plaváreň. 
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Plánovaný predpoklad ukončenia stavebných prác je máj 
2015.“ 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček je pre-
svedčený, že budúcu letnú sezónu v roku 2015 si Trenčania 
budú môcť užívať novú plaváreň. A zároveň dodal, že to bude 
asi najdrahšia plaváreň v strednej Európe. Doteraz stála mesto 
približne 7,3 milióna eúr, ďalších 700 tisíc eúr bude musieť 
mesto zaplatiť za finálne práce na budúci rok 2015. K tomu 
treba pripočítať približne 4 milióny eúr, ktoré zaplatia železni-
ce na rekonštrukciu mosta a prívod inžinierskych sietí, bez 
ktorých by areál nemohol fungovať. Celková suma nákladov 
dosiahne približne 12 miliónov eúr. Pre Mesto Trenčín je naj-
dôležitejšie len dokončiť, čo tu zostalo z minulého volebného 
obdobia. Na výstavbu plavárne v iných priestoroch nemá 
Trenčín ani pozemky, ani peniaze,“ dodal Mgr. Richard Ryb-
níček.  

Cez letné obdobie pre Trenčanov sa ponúka náhrada za let-
nú plaváreň, najbližšie dostupné jazero na Opatovskej doline, 
ktoré sa nachádza pri horskom hoteli. Jeho vlastník pred ča-
som vložil nemalé prostriedky na to, aby tento priestor spĺňal 
všetky hygienické a technické podmienky na užívanie. Z tohto 
dôvodu bolo jazero vypustené, dno vyčistené, dezinfikované 
a napustená čistá voda. Okrem toho pribudlo detské ihrisko, 
prezliekacie kabíny, opaľovacie terasy, nové sprchy, bufety a 
toalety. Nakoniec je dobrou správou komunikačné priblíženie 
Opatovskej doliny s mestom Trenčín novou linkou mestskej 
hromadnej dopravy č. 121. Záujem o tento priestor je, čo po-
tvrdzuje návštevnosť cez víkend, keď prišlo sem okolo 1000 – 
1500 návštevníkov. Predpokladá sa, že počas teplých dní 
o prázdninách sa návštevnosť zvýši dvojnásobne až trojnásob-
ne. Novotou bude zavedenie vstupného 2,50 eura pre dospelé-
ho a 1,50 eura pre dieťa.  

pravda.sk 26.06.2014  



119 
 

pomocná evidencia 456/1/2014 
 
S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky sa uskutočnila dňa 27. júna 2014 v čase od 
07.00 hod. do času ukončenia školského vyučovania na teritó-
riu Krajského riaditeľstva  Policajného zboru Trenčín vykona-
ná celoslovenská osobitná kontrola so zameraním na ochranu 
školskej mládeže na cestách priľahlých k základným školám 
a v ich blízkosti.  

Okrem uvedeného zamerania policajti venovali pozornosť: 
- kontrole používania bezpečnostných pásov a zádrž-

ných systémov,  
- kontrole dodržiavania ustanovených alebo obmedze-

ných rýchlostí jazdy, 
- kontrole dodržiavania základných povinností vodiča, 
- kontrole dodržiavania zákazu požívania alkoholu 

a iných návykových látok, 
- úplnosti a pravosti dokladov potrebných na vedenie 

a prevádzku motorových vozidiel, 
-  pátraniu po osobách, veciach a vozidlách. 

Počas celoslovenskej osobitnej kontroly bolo zistených cel-
kom 45 priestupkov,  z toho 18 bolo vybavených v blokovom 
konaní, 26 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 1 
priestupok bude predložený príslušnému správnemu orgánu. 

 Rýchlosť prekročilo 9 vodičov a 1 vodič telefonoval. Zis-
tený bol aj 1 prípad požitia alkoholu u cyklistu. Bez ustanove-
ného osvetlenia motorového vozidla jazdil 1 vodič.   

OR PZ SR Trenčín 27.06.2014 
pomocná evidencia 453/1/2014 
 
Ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa 

uskutočnilo dňa 30. júna 2014, ktoré prijalo tieto uznesenia: 
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- odsúhlasili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na búranie 
nekrytých tribún mestského futbalového štadióna s predpo-
kladanou hodnotou zákazky maximálne vo výške                 
87.500 eúr bez DPH; 

- poslanci odsúhlasili zahájenie procesu zmeny územného 
plánu súvislosti s plánovanou výstavbou „Terminálu“, 
v rámci ktorého sa preverí spôsobilosť územia na dané vy-
užitie. „Terminál“ by mal zasahovať do 6 mestských blo-
kov, čím ide o špecifický prípad, ku ktorému existujú rôzne 
odborné názory;  

- poslanci odsúhlasili a obyvatelia nepomenovanú ulicu 
v mestskej časti Západ na Hroznovú ulicu;  

- poslanci odsúhlasili vystúpenie Mesta Trenčín z Únie miest 
Slovenska; 

- schválenie všeobecne záväzného nariadenia používaní al-
koholu na verejných priestranstvách. Zákaz neplatí: 
a) počas silvestrovskej noci od 20. do 4. hodiny; 
b) počas verejných kultúrnych, spoločenských, športových 

a turistických podujatí, na ktorých organizácii sa mesto 
podieľa alebo na ich organizovanie vydalo súhlas; 

c) na mestom povolené letné terasy. 
Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 473/1/2014 
 
Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa                   

7. júla 2014 uskutočnilo 6. zasadnutie Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili 
ďalšie dôležité dokumenty, potrebné na skvalitnenie činnosti 
úradu a jeho organizácií. Rokovanie otvoril a viedol predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.  

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na 4. a 5. 
zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
poslanci ako schválili: 
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- návrh na zmenu organizačnej štruktúry Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na kaž-
dom oddelení útvaru sa ruší jedna pracovná pozícia - od-
borný pracovník. Celkový počet zamestnancov na tomto 
útvare sa znižuje z 12 na 10 zamestnancov. Zmena nadobú-
da účinnosť dňom 8. júla 2014;  

- návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Podľa par. 19 a) ods. 5 zákona 
hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. 
Voľba sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčné-
ho obdobia súčasného hlavného kontrolóra Ing. Richarda 
Horvátha. To znamená, že voľba sa má vykonať najneskôr 
29. októbra 2014, kedy výkon jeho funkcie  zaniká. Ďalšie 
plánované zasadnutie sa má uskutočniť 29. septembra 
2014, z toho dôvodu je vhodné vykonať voľbu hlavného 
kontrolóra práve na septembrovom zasadnutí. V zmysle 
platnej právnej úpravy zastupiteľstvo vyhlási deň konania 
voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 
najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného kon-
trolóra v zastupiteľstve, teda najneskôr 20. augusta 2014. 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať 
svoju písomnú prihlášku do podateľne Úradu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja najneskôr 14 dní pred dňom kona-
nia voľby, t. j. najneskôr do 16. septembra 2014 v zalepenej 
obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlav-
ného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja s poz-
námkou „Neotvárať“.  Voľbu  vykonajú poslanci tajným 
hlasovaním;  

- návrh na zrušenie piatich uznesení Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja prijatých v rokoch 2003 až 
2012 a to z dôvodu neaktuálnosti, nevykonateľnosti, zosú-
ladenia konkrétnych uznesení so stavom platných právnych 
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predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že uznesenie možno 
v zásade zrušiť uznesením toho istého orgánu;  

- návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. Základnými východiskami nových Zá-
sad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja je zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní 
s majetkom samosprávneho kraja s platnou legislatívou. 
Predovšetkým ide o praktické poznatky správcov majetku 
ale aj Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlavne 
pri prevode vlastníctva a nájme majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Nové zásady upravujú postup pri 
uzatváraní nájomných zmlúv úplne novým spôsobom, kto-
rý je obdobný ako pri predaji majetku Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Taktiež upravujú kompetencie Zastupiteľ-
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, riaditeľa Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja a správcov majetku Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, kde došlo k prerozdeleniu 
a vyjasneniu týchto kompetencií. Pri prevodoch a nájme 
majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zavádza 
použitie elektronických aukcií za predpokladu, že sú aspoň 
dvaja uchádzači. Účelom takéhoto postupu je maximalizá-
cia odplaty za prevod a nájom majetku Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja.  Nové  zásady sa dotýkajú aj spôsobov 
výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov 
a majetkových podielov na právnických osobách založe-
ných Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo v ktorých 
má Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle ustano-
vení osobitných predpisov postavenie ovládajúcej osoby 
alebo rozhodujúci vplyv. Okrem uvedených zmien je tak-
tiež v Zásadách upravený nový inštitút koncesného majetku 
a postup schvaľovania koncesných zmlúv na uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytovanie služby uzatváraných 
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podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, ako aj inštitút prioritného majetku, ktorý 
Trenčianskeho samosprávneho kraja vkladá do spoločného 
majetku;  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Toto Všeobecne záväzného nariade-
nia upravuje podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným 
partnerstvám (VSP) majúcich sídlo na území Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Predmetom dotácií je podporovať 
rozvoj vidieka prostredníctvom aktivácie územia v zmysle 
prístupov Leader (spájanie aktivít podporujúcich hospodár-
sky rozvoj vidieka) a Clld (miestny rozvoj vedený komuni-
tou). Trenčianskeho samosprávneho kraja v programova-
com období 2007-2013 podporil verejno-súkromné partner-
stvá celkovou sumou 132 tisíc eúr. V programovacom ob-
dobí 2014 – 2020 budú verejno-súkromné partnerstvá 
predkladať cez Program rozvoja vidieka stratégie rozvoja 
Clld, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka Slovenskej republiky vyhodnotí a každému verejno-
súkromnému partnerstvu po udelení štatútu poskytne 
15.000 eúr. Cieľom schváleného všeobecne záväzného na-
riadenia podporiť vznikajúce prípadne existujúce verejno-
súkromné partnerstvá, aby bolo v rámci Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja predložených čo najviac kvalitných 
stratégií, ktoré uspejú pri schvaľovaní Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja je na účel 
podpory rozvoja vidieka v rámci prístupu Leader/CLLD 
vyčlenených 25.000 eúr; 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o poskytovaní sta-
rostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a to z dôvodu novely zákona č. 305/2005 
Z.z. zákonom č. 180/2011 Z. z., ktorý menil a dopĺňal via-
cero zákonov. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 
účinnosť dňom 1. augusta 2014; 

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ktorým 
sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíková 4, Nové Mesto 
nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto 
nad Váhom ako jej súčasť. Zrušením Strednej odbornej 
školy prechádza všetok majetok, práva a povinnosti dňom 
1. septembra 2014 na Strednú odbornú školu obchodu 
a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. 
Návrh bol odsúhlasený Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky;  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014, ktorým 
sa ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patro-
vec. Návrh bol odsúhlasený Ministerstvom školstva Slo-
venskej republiky; 

- V zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov 
poslanci schválili plán činností zasadnutí Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na 2. polrok 2014 
a zobrali na vedomie informatívnu  správu o zdravotníc-
kych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja;  

- Oboznámili sa tiež s opatreniami, prijatými v jednotlivých 
nemocniciach na zlepšenie nepriaznivej ekonomickej situá-
cie od nástupu nového vedenia Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a ich dopad na ekonomickú situáciu nemocníc 
v 1. štvrťroku 2014; 
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tsk.sk 07.07.2014 
pomocná evidencia 472/1/2014 
 
Od tragického pádu „O2 Arény“ na hudobnom festivale 

„Pohoda 2014“ uplynulo v piatok 18. júla 2014 už päť rokov, 
pri ktorej počas silnej búrky sprevádzanej silným vetrom sa 
zrútil stan, ktorý postavila nemecká spoločnosť Landauer – 
Weihnachtscircus, pod ktorým na mieste zahynul 29-ročný 
muž z Piešťan, ďalších 11 osôb utrpelo ťažké a 35 ľahké zra-
nenia. Na následky zranení zomrela v októbri 2009  19-ročná 
dievčina z Omšenia. 

V kauze padlo zatiaľ len súdne rozhodnutie o odškodnení, 
pojednávanie v trestno-právnej veci ešte ani nevytýčili.  

Rok 2009 bol podľa organizátora festivalu Michala Kaš-
čáka smutnou súčasťou histórie festivalu. „Prebehlo niekoľko 
pojednávaní v občiansko-právnom spore, ktorý sa vedie s ne-
meckým dodávateľom. Bohužiaľ, doteraz nebolo vytýčené po-
jednávanie v trestno-právnej veci. Pán Bossert (majiteľ spad-
nutého stanu - pozn. tasr) ukázal veľkú mieru arogancie a ne-
záujmu o celé toto nešťastie,“ skonštatoval Michal Kaščák s 
tým, že podľa jeho informácií sa Bossert vyhýba vypočutiu a 
naťahuje čas. Táto kauza je vážna vec, ktorá sa nemôže za-
miesť pod koberec. „Verí, že naše orgány sa budú usilovať, 
aby sa celá vec doriešila aj súdne. Určite sú tam nejaké snahy 
o natiahnutie času, ja ale verím našim orgánom aj vyšetrovate-
ľom, aj súdnej moci, že to dotiahnu do konca. Verím aj tomu, 
keďže Slovensko aj Nemecko sú súčasťou Európskej únie, že 
sa podarí vypočuť pána Bosserta,“ zdôraznil Kaščák.  

Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pa-
vol Kudlička, slovenskí policajti prostredníctvom právnej 
pomoci požiadali ešte v októbri 2013 nemeckú políciu o opä-
tovný výsluch obvineného, ale do dnešného dňa výsledok ne-
dostali. Prípad je v štádiu vyšetrovania. 
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Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity na základe 
expertízy torza stanu vydal posudok, podľa ktorého mal stan 
nesprávne ukotvenie viazacích pásov strešnej plachty, ne-
správne vedenie viazacích pásov v rozpore s technickou prí-
ručkou, chýbajúce spojovacie prvky na pripojenie nosného 
prstenca stanovej strešnej krytiny a chýbajúce bočné steny.  

V júni 2010 obvinila polícia majiteľa stanu z Nemecka zo 
všeobecného ohrozenia. Hlavným dôvodom bolo nedodržanie 
projektovej dokumentácie predpísanej k výstavbe stanu.  

Okresný súd v Trenčíne vydal ešte koncom novembra 2009 
platobný rozkaz, ktorým uložil žalovanému, aby zaplatil ža-
lobcovi 6.638,78 eúr a náhradu trov konania 398 eúr. Nemec-
ká spoločnosť Landauer -Weihnachtscircus GmbH podala v 
decembri 2009 proti platobnému rozkazu súdu odpor. 

Pojednávanie v kauze tragédie pokračovalo naposledy na 
Okresnom súde v Trenčíne 25. januára 2012. Pojednávanie 
odročili, pretože naň neprišiel štatutár nemeckej firmy Bossert. 
Súdny spor tak ani po piatich rokoch nie je ukončený.  

Podľa hovorcu Krajského súdu v Trenčíne vytýčili v kauze 
šesť termínov pojednávania. Rozhodnutie súdu v tejto právnej 
veci závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné 
znalosti, preto do konania pribrali Ústav súdneho inžinierstva 
Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o skutkovo aj právne zložitú 
vec, ktorá si vyžaduje náročné znalecké dokazovanie. Znalec-
ký ústav podal znalecký posudok, ku ktorému účastníci kona-
nia vzniesli celkom 16 otázok, preto bolo potrebné vypracovať 
doplnok k znaleckému posudku. Doplnok k znaleckému po-
sudku už súd doručil právnym zástupcom účastníkov a vytý-
čený bude ďalší termín pojednávania, skonštatoval hovorca 
Krajského súdu v Trenčín Roman Tarabus. 

www.sme.sk 17.07.2014 
pomocná evidencia 494/1/2014 
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predseda TSK Ing. J. Baška podpisuje Dohodu s turistami a cyklistami 

Pokračovanie v projekte budovania Vážskej cyklotrasy, 
zveľaďovanie, obnova aj budovanie nových turistických a 
cyklistických trás majú byť výsledkom „Dohôd o spolu-
práci“, ktoré uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj s Klu-
bom slovenských turistov  a Slovenským cykloklubom a 
svojimi podpismi potvrdili 21. júla 2014 pred Úradom Tren-
čianskeho samosprávneho kraja predseda Ing. Jaroslav Baš-
ka, predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň a 
predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký. 

„Prostredníctvom podpísaných dohôd chceme podporovať 
zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji za úzkej 
spolupráce s oboma organizáciami. Budeme ich aj finančne 
podporovať, každý rok dostanú príspevok na značenie turistic-
kých chodníkov a cyklotrás či na budovanie nových,“ uviedol 
bezprostredne po podpise dohody Ing. Jaroslav Baška. 

Podľa Ing. Jaroslava Bašku spojenie síl prinesie efektívnej-
šiu prácu, lepšie a hmatateľnejšie výsledky v oblasti turizmu v 
kraji. Verím, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o 
spoločné možnosti čerpania finančných prostriedkov z euro-
fondov, čo dopomôže rozvoju cestovného ruchu v kraji. Tren-

čiansky kraj má 
v súčasnosti 1200 km 
značených cykloturis-
tických trás. Prvé zna-
čené cyklotrasy boli 
zaznamenané v roku 
2000 a po tomto roku 
nastal obrovský roz-
mach. Žiaľ, v nasledu-
júcich rokoch nás 
ostatné kraje predbeh-
li. Preto nás teší, že s 

príchodom nového predsedu nastal pozitívny zlom, ktorý nás 
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môže posunúť opäť vpred. Máme čo robiť, preto sa tešíme na 
spoluprácu a obnovu a zveľadenie cyklotrás v našom kraji, 
ozrejmil predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký. Spo-
luprácu uvítal aj predseda Klubu slovenských turistov Peter 
Dragúň, podľa ktorého turisti na základe dohody plánujú za-
chovať a doplniť viac ako 1700 km značených turistických 
chodníkov. Vzniká nový trend - certifikácia turistických chod-
níkov a doplnenie služieb pre turistov, budovanie rozhľadní a 
podobne. Máme veľa 
nápadov, postupne sa 
dohodneme na spo-
ločných prioritách. 
Podpis dohody so 
Slovenským cyklok-
lubom je ďalšou dô-
ležitou etapou na ces-
te k vybudovaniu pro-
jektu s pracovným 
názvom „Vážska 
cyklotrasa. V najbližších týždňoch sa začne v zmysle dohody 
spracovávanie štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumen-
tácie pre územné rozhodnutie. 

Obsahom každej Dohody o spolupráci je osem článkov, v 
ktorých sú definované predmety spolupráce zúčastnených 
strán. Mimo iného ide o ochranu historických a kultúrnych 
pamiatok, podporu a vytváranie podmienok pre turistiku, res-
pektíve cykloturistiku, táborenie a pobyt v prírode, podporu 
cestovného ruchu či spoznávania krajiny. 

www.sme.sk 23.07.2014 
pomocná evidencia 498/1/2014 
 
Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povsta-

nia predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja prejavi-
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li úctu a vďaku takmer pol stovke priamych účastníkov proti-
fašistického odboja z celého Trenčianskeho kraja. 

„Slovenské národné povstanie nestráca ani po sedemdesia-
tich rokoch nič zo svojho hrdinstva. Práve naopak. Dnes sa 
nám zdajú jeho obrysy zreteľnejšie, jeho zmysel jasnejší,“ za-
čala spomienkovú slávnosť moderátorka Mgr. Viera Slivová 
z Trenčianskeho osvetového strediska.  

Víťazstvo protifašistickej koalície nad fašistickým Nemec-
kom a jeho spojencami sa nerodilo ľahko. Vyžiadalo si obrov-
ské úsilie a viac ako 50 miliónov ľudských obetí. Na území 

Slovenska je po-
chovaných viac ako 
60 tisíc vojakov 
Červenej armády, 
viac ako 10 tisíc 
rumunských voja-
kov a 1736 prísluš-
níkov 1. českoslo-
venského armádne-
ho zboru. Výz-
namný podiel v boji 

proti fašizmu a na oslobodení našej vlasti majú aj príslušníci 
československého domáceho a zahraničného odboja. Desiatky 
vojnových cintorínov, na ktorých odpočívajú naši oslobodite-
lia, nám tieto pohnuté dejinné udalosti aj dnes pripomínajú. 

„Trenčiansky kraj, rodisko Ľudovíta Štúra, Alexandra Dub-
čeka a Milana Rastislava Štefánika, bol vždy pokrokový a má 
bohaté odbojové a revolučné tradície. 
V našom kraji, aj priamo v okolitých ho-
rách, mnoho odvážnych ľudí vzdorovalo 
fašistickej ideológii  a zverstvám nezmy-
selnej vojny. Pôsobili tu partizánske brigá-
dy a oddiely  s desiatkami, neskôr stovkami Ing. Jaroslav Baška 
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dobrovoľníkov,  ďalší obyvatelia  im hrdinsky pomáhali,“ pri-
hovoril sa prítomným predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslav Baška. V tejto súvislosti pripomenul zá-
kon, ktorý vláda  Slovenskej  republiky prijala  počas  jeho pô-
sobenia vo 
funkcii ministra obrany: „Som rád, že sme našli finančné pro-
striedky pre všetkých priamych účastníkov protifašistických 
bojov a že dostávate finančný príspevok, ktorý je vyjadrením 
vďaky za vašu silu, odhodlanie a odvahu postaviť sa proti 
mocnému nepriateľovi. Vzdávame vám hold za to, že už se-
dem desaťročí žijeme v mieri a bezpečí. Pevne verím, že  tieto 
udalosti sú odkazom a že už nikdy nebude na území krajín Eu-
rópskej únie žiadna vojna a budeme žiť v mieri.“ 

Prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky  Ing. To-
máš Švec povedal, že „Trenčiansky kraj patril v odboji medzi 

tie najsilnejšie a najväčšie. Na to nikdy ne-
zabúdame. Priami účastníci sa v tejto dobe 
dožívajú vysokého veku, niektorí, ktorí aj 
prežili ťažké boje, už medzi nami nie sú. 
Sme vďační všetkým, ktorí sa odboja zú-

častnili. Tým sa to však neskončilo. Sedemdesiat rokov sa po-
dieľali na budovaní a rozvíjaní tejto krajiny. Čo bolo za vojny 
zbúrané, znova pos-
tavili. Postavili nové 
školy, nemocnice, 
podniky a vytvorili 
krásnu Slovenskú 
republiku a najkrajší 
- Trenčiansky kraj.“ 
Okrem iného vy-
zdvihol snahu pria-
mych účastníkov 
protifašistických bo-

Ing. Tomáš Švec 

Ing. Jaroslav Baška pri oceňovaní priamych účastníkov SNP 
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jov o vybudovanie pamätníkov na Jankovom Vŕšku, Rohu, 
Brezine, v Lehote pod Vtáčnikom a ďalších miestach, ktoré 
pravidelne v tomto období navštevuje aj delegácia Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. 

Ing. Jaroslav Baška, podpredseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jozef Trstenský a prezident Zväzu voja-
kov Slovenskej republiky Ing. Tomáš Švec odovzdali červené 
ruže ako symbol mieru, ďakovné listy a knihy o Trenčianskom 
samosprávnom kraji nielen priamym účastníkom protifašistic-
kého odboja, ale aj funkcionárom Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov. 

Na ďakovných listoch boli uvedené slová armádneho gene-
rála Ludvíka Svobodu: „Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme 
slobodu stratili a ako ťažko a za akú cenu veľkého úsilia 
a veľkých obetí sme ju dobýjali späť.“  

Na záver si prítomní v nostalgickej atmosfére za hudobné-
ho doprovodu Ladislava Žiška a Dany Hrušovskej účastníci 
Slovenského národného povstania spoločne zaspievali „Parti-
zánsku pieseň“.  

Doplňujúce informácie o protifašistických jednotkách 
v Trenčianskom kraji. 
- K najvýznamnejším protifašistickým jednotkám počas Slo-

venského národného povstania v Trenčianskom kraji patrila 
4. taktická skupina s krycím menom „Muráň“, ktorá ope-
rovala v Prievidzi, Ráztočne, Handlovej, Kremnici 
a v Tajove. Veliteľom bol podplukovník Ján Malár, neskôr 
plukovník Mikuláš Markus a nakoniec Pavol Kuna. Pri-
bližne 5000 mužov zabezpečovalo obranu v smere Topoľ-
čany – Zemianske Kostoľany – Prievidza- Ráztočno – 
Sklené a tiež Ilava – Zliechov – Zemianske Kostoľany, ako 
aj priestor Malé Bielice – Veľké Bielice – Zemianske Kos-
toľany – Nováky – Prievidza – Kľačno – Nitrianske Pra-
vno. Tvorili ju 31. až 34. prápor 4. pešieho pluku, čata tan-
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kov, rota protitankových kanónov, rota leteckého personá-
lu, čata protilietadlových diel a mínometná čata.  

- Ďalej v Trenčianskom kraji pôsobila 2. Československá 
partizánska brigáda J. V. Stalina s veliteľom Iljom Da-
nielovičom Dibrovom a generálom Brunovským, ktorá 
operovala v priestoroch Myjava – Brezová pod Bradlom – 
Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Bošáca.  

- Zabudnúť nesmieme ani na významnú partizánsku brigá-
du Jána Žižku s veliteľom Teodorom Polom. Brigáda 
s počtom 900 – 1600 partizánov pôsobila v priestore Bá-
novce nad Bebravou – Trenčín – Považská Bystrica a úzko 
spolupracovala s partizánskymi skupinami v Strážov-ských 
vrchoch.  Ich pôsobenie a obete pripomína pamätník Jan-
kov Vŕšok – Uhrovec.  
www.tsk.sk 18.08.2014 
pomocná evidencia 541/1/2014 
 
V piatok dňa 22. augusta 2014 na zasadnutí Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne oznámili vystúpenie z poslaneckého 
klubu trenčianski pos-
lanci Smeru – Sociál-
na demokracia Pa-
edDr. Daniel Bení-
ček, František Ko-
ronczi a Ing. Mário 
Krist.  

PaedDr. Daniel 
Beníček zároveň ab-

dikoval aj na funkciu predsedu poslaneckého klubu. Svoje vy-
stúpenie označil ako protest proti politike regionálnych štruk-
túr strany Smer – Sociálna demokracia a jej dopad na Mesto 
Trenčín. „Komunálna politika sa má robiť pre občanov. Sme 
poslanci, ktorí by mali zosúladiť záujmy strany a obyvateľov. 
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Ak to je len o politike a o niečom inom, ako o ľuďoch, ja som 
zásadne proti,“ vysvetlil PaedDr. Daniel Beníček. Ďalej dodal, 
že „ponúkol svoje členstvo v mestskej rade, rovnako aj na 
ďalšie funkcie a to pred-
sedu výboru mestskej čas-
ti a predsedu komisie 
športu.“ Svoje ďalšie pô-
sobenie v Smere nešpeci-
fikoval. Ako sa k jeho ab-
dikácii postaví strana 
Smer nevedel povedať. 
Predpokladá, že ho z nej 
vylúčia. „Ja nemám problémy so stranou, ale myslím si, že tie 
dopady na Mesto Trenčín by sa mali riešiť inak,“ uzavrel Pa-
edDr. Daniel Beníček. Zároveň oznámil. že v nasledujúcom 
volebnom období už za poslanca mestského zastupiteľstva 
kandidovať nebude.  

Predseda okresnej organizácie Smeru – Sociálna demokra-
cia v Trenčíne Michal Moško na reakciu svojich poslancov 
reagoval, že každý člen Smeru má právo slobodne sa rozhod-
núť. Doteraz nie sú známe dôvody, prečo pán PaedDr. Daniel 
Beníček vystúpil z poslaneckého klubu, povedal Michal Moš-
ko. 

V komunálnych voľbách v roku 2010 získal Smer v tren-
čianskom mestskom za-
stupiteľstve v 25-členom 
zastupiteľstva mal 13 
poslancov, teda mal 
nadpolovičnú väčšinu 
poslaneckých kresiel,.  

Keďže pred dvoma 
rokmi vystúpil z klubu 
aj strany Smer poslanec 
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JUDr. Ján Kanaba a na mestskom zastupiteľstve dňa 22. au-
gusta 2014 vystúpením ďalší troch poslancov z klu-bu, klesol 
ich počet za Smer – Sociálna demokracia na deväť, čím strana 
Smer – Sociálna demokracia tak prišla o väčšinu v mestskom 
zastupiteľstve.  

www.sme.sk 22.08.2014 
pomocná evidencia 551/1/2014 
 
Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa dňa  

23. augusta 2014 oženil. V priestoroch Farského kostola Na-
rodenie Panny Márie pod Trenčianskym hradom si zobral dl-
horočnú priateľku Lu-
ciu. Obrad sa konal v 
úzkom kruhu rodiny, 
najbližších priateľov, 
spolupracovníkov z 
mestského úradu a čle-
nov hudobnej skupiny 
„Bez ladu a skladu“, 
v ktorej v začiatkoch 
hral ženích na bicie. Následne po svadobnom obrade sa sva-
dobní hostia presunuli na Trenčiansky hrad. Mgr. Richard 
Rybníček sa s novomanželkou spoznal v lete 2010 po tom, ako 
sa z Bratislavy vrátil do Trenčína.  

www.novycas.sk 23.08.2014 
pomocná evidencia 550/1/2014 
 
Dňa 26. augusta 2014 sa uskutočnili pri pamätníku na Bre-

zine spomienkové oslavy pri príležitosti 70. výročia Sloven-
ského národného povstania. 

Úvod spomienkových osláv patril kladeniu vencov 
a kyticami kvetov k pamätníku delegáciami politických, spo-
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ločenských organizácií podfarbené smútočným chorálom hra-
nou vojenskou hudbou. 

Spomienkové oslavy otvorila Bc. Elena Gabajová, privíta-
la všetkých prítomných a zoznámila s programom osláv. Po 
prednesení básne To-
mášom Štefulom sa 
k prítomným prihovoril 
ako prvý rečník riaditeľ 
Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
Mgr. Juraj Gerlici, 
ktorý v jeho úvode kon-
štatoval, že dnes sme sa 
stretli na tomto mieste, aby sme si pripomenuli túto významnú 

udalosť v dejinách nášho národa 
a jeho odkaz pre dnešok. Stretli sme 
sa tu, aby uctili pamiatku tým, ktorí 
položili svoje životy v nerovnom boji 
s nepriateľom a vyjadrili vďaku pria-
mym účastníkom proti fašistického 
odboja, ktorí sú medzi nami. Účastníci 
Slovenského národného povstania, 

ktorí neraz prešli veľkým utrpením počas bojov za našu slo-
bodu a prišli o to najcennejšie o život. Je našou povinnosťou 
pamätať si tieto udalosti a pripomínať odkaz Slovenského ná-
rodného povstania pre najmladšie generácie. Už sedem desať-
ročí žijeme v mieri a bezpečí. Skutočnosť, že sme sa tu na 
tomto pamätnom mieste stretli je potvrdením vášho odkazu 
pre budúcnosť.  

Na predchádzajúceho rečníka nadviazal primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď zopakoval, že dnes na 
tomto pamätnom mieste oslavujeme 70 rokov od vypuknutia 
Slovenského národného povstania. Dal otázku, čo dnes osla-

riaditeľ Úradu TSK Mgr. J. Gerliczy 
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vujeme a zároveň dáva aj odpoveď, že je to hrdinskosť, odva-
hu ľudí, ktorí sa rozhodli, že obetujú svoj život, chvála Bohu 
to prežili, sú medzi nami a patrí im za to veľká vďaka. Sú to 
chodiace hodnoty života. Vždy, keď stretneme takého človeka, 
mali by sme sa mu hlboko pokloniť. Mali by sme tak prejaviť 
nielen vo výročitý deň, ale v každý deň. Dnes, nie sú tu medzi 
nami, lebo sú starí, chorí a nevládni. Bojovali, ale prežili. To, 
čo zažili, si my dnes nevieme predsta-
viť, lebo my dnes žijeme v blahobyte, 
v pokoji a slobode. Máme všetko, čo 
chceme, na čo si zmyslíme. Môžeme 
kľudne zaspávať, ráno sa zobúdzať. Aj 
my prežívame svoje utrpenie v živote, 
každý z nás ako sme tu, ale čo je to 
oproti tomu, keď každý deň bojujete 
o život, Zároveň si treba uvedomiť, že oslavujeme smrť. Znie 
to zvláštne oslavovať smrť. Každý má pred ňou rešpekt, oba-
vu, každý sa jej možno bojí, pre mnohých je to koniec. 
A napriek tomu je to niečo také zvláštne, zlé a napriek tomu ju 
oslavujeme. Ľudia, ktorí položili svoje životy za slobodu ju 

položili práve preto, 
lebo sa rozhodli pre 
našu slobodu aj zo-
mrieť, pre slobodu 
neznámeho cudzie-
ho človeka, ktorého 
nikdy v živote nevi-
deli, nestretli, ale 
proste si povedali, 
že stojí za to, aby tá 

budúca generácia, ktorá príde žila v slobode. Všetkým týmto 
ľuďom, ktorí nie sú medzi nami patrí veľká vďaka, čo urobili 
pre slobodu slovenského národa. Mesto Trenčín si bude vždy 
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pripomínať týchto ľudí, pretože v tejto zvláštnej dobe, v dobe 
zbesneného množstva informácií strácame pôdu pod nohami 
a už nevieme, čo je pravda a čo lož, nevieme kto ju má a kto 
nemá, nevieme čo je správne a čo spravodlivé. Je vždy dobré 
prísť sem na toto posvätné miesto, chvíľku sa zamyslieť 
a povedať si, že je to veľmi jednoduché treba veriť svojej duši, 
svojmu srdcu, svojmu hlasu a základnej hodnote života. To je 
láska a obeta pre druhého. To je význam Slovenského národ-
ného povstania. Tak ja vnímam túto historickú udalosť.  

Tretím a posledným rečníkom osláv plukovník vo výslužbe 
Ľudovít Kaliský. Vo svojom príhovore vyzdvihol účastníkov 
národnooslobodzovacieho boja v ich boji za slobodu na všet-
kých bojiskách a frontoch druhej svetovej vojny.  Boj sloven-
ského národa vyvrcholil 29. augusta 
1944 vyhlásením Slovenského národné-
ho povstania pre celý svet za svoju ná-
rodnú a občiansku slobodu. Svojím ne-
ohrozeným vystúpením a bojmi na všet-
kých frontoch sveta si zaslúžil uznanie 
od všetkých svetových mocností, čo by 
nás malo napĺňať hrdosťou a vlaste-
nectvom. Slovenské národné povstanie dal rečník do súvislosti 
so svetovými dejinami i slovenskými dejinami, ktoré predchá-
dzali ozbrojenému vystúpeniu Slovákov v povstaní. Vo svo-
jom vystúpení sa dotkol skutočnosti, že ľudstvo sa nepoučilo 
z ozbrojených vystúpení, ktoré aj dnes ľudí vháňajú konfliktov 
vo viacerých štátoch sveta. Kritizoval aj našu súčasnú domácu 
politickú scénu, keď politici sa hádajú a hašteria, teda nehľa-
dajú to, čo ich spája.  

Treba dodať, že oslavám Slovenského národného povstania 
neprialo počasie, keď účastníkov po celý čas kropil drobný 
dážď. Účastníci osláv Slovenského národného povstania pri 

plk. vv Ľudovít Kaliský 
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pamätníku na Brezine sa rozišli domov po hymnickej piesni 
„Kto za pravdu horí“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 558/1/2014 
 
Kresťansko-demokratické  hnutie  nepostaví  v tohoročných 

komunálnych voľbách vlastného kandidáta na primátora Mes-
ta Trenčín a svojim členom, sympatizantom a voličom odpo-
rúča podporiť kandidatúru doterajšieho primátora Mgr. Ri-
charda Rybníčka.  

Túto skutočnosť potvrdil dňa 27. augusta 2014  poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky a člen Miestneho koordi-
načného výboru PhDr. Marián Kvasnička. Jedným zo sil-
ných dôvodov tejto podpory je skutočnosť, že v jeho mandáte 
sa našla podpora strategicky dôležitých rozhodnutí bývalej 
vlády, ako boli: 
- výstavba mosta,  
- výstavba juhovýchodného obchvatu  
- a modernizácia železnice v Trenčíne.  

Za dôležitú sa považuje aj snaha mesta Trenčín o konsoli-
dáciu finančnej situácie a v neposlednom rade skutočnosť, že 
v osobe súčasného primátora bez straníckej príslušnosti vidí-
me hodnotové postoje kresťanského demokrata. 

Miestny koordinačný výbor a okresné centrum Kresťansko-
demokratického hnutia v Trenčíne tiež rozhodli, že v komu-
nálnych voľbách 2014 budú mať spoločnú poslaneckú kandi-
dátku pravicových strán Kresťansko-demokratické hnutie, 
Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 
strana, Most-Híd, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-
tívni demokrati Slovenska, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti. PhDr. Marián Kvasnička pre túto 
koalíciu navrhol názov „Pravý Trenčín“. „Nejde ani tak o vy-
jadrenie pravicovosti, ako skôr o výraz pravosti, ktorá nepo-
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trebuje falzifikovať občiansku službu pseudosociálnou rétori-
kou,“ dodal PhDr. Marián Kvasnička. 

 www.sme.sk 27.08.2014 
pomocná evidencia 559/1/2014 
 
Za obdobie od 1. januára do 31. augusta 2014 došlo na ces- 

tách v Trenčianskom kraji k 785 dopravným nehodám (pokles 
o 64 dopravných nehôd), pri ktorých bolo 11 osôb usmrtených 
(nárast o 3), 47 ťažko zranených (rozdiel 0) a 343 ľahko zra-
nených (pokles o 40). 

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných neho-
dách došlo k usmrteniu 2 chodcov, 1 cyklistu, 3 vodičov 
osobného automobilu, 1 vodiča autobusu a 4 spolujazdcov 
v motorových vozidlách.  

Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo:  
- porušenie povinnosti vodiča u 289 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 11 dopravných nehôd,  
- rýchlosť jazdy u 173 dopravných nehôd, čo je pokles o 19 

dopravných nehôd,  
- nesprávne otáčanie a cúvanie o 67 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 12 dopravných nehôd,  
- nesprávna jazda cez križovatku o 47 dopravných nehôd, čo 

je pokles o 3 dopravné nehody 
- a alkohol sa podpísal na vzniku 112 dopravných nehôd, čo 

je o 11 menej dopravných nehôd. 
Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd: 

- vodiči motorových vozidiel zavinili 708 dopravných nehôd, 
čo je pokles o 13 dopravných nehôd,  

- vodiči nemotorových vozidiel zavinili 19 dopravných ne-
hôd, čo je pokles o 10 dopravných nehôd,  

- chodci zavinili 25 dopravných nehôd, čo je pokles o 3 do-
pravné nehody. 
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 Z pohľadu miesta dopravnej nehody bolo: 
- v obci zaevidovaných 520 dopravných nehôd, čo je po-

kles o 26 dopravných nehôd  
- a mimo obce 265 dopravných nehôd, čo je pokles o 38 

dopravných nehôd.  
Z hľadiska druhu komunikácie bolo: 

- najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných na 
miestnych komunikáciách 260 dopravných nehôd, čo je 
pokles o 19 dopravných nehôd, 

- na cestách prvej triedy bolo zaznamenaných 170 doprav-
ných nehôd, čo je pokles o 4 dopravné nehody.  

Prehľadná tabuľka základných ukazovateľov o dopravných 
nehodách v Trenčianskom kraji za  obdobie od 01. januára do 
31. augusta 2014:  

 
 TSK TN BN IL MY NM PE PB PD PU 

Celkom DN 785 152 50 73 22 91 38 83 215 61 

rozdiel -64 -40 0 -28 -9 +12 +2 -12 +18 -7 
DN so zranením 296 49 19 22 10 42 11 30 86 27 

rozdiel +3 +3 +7 -11 -5 +11 -9 -6 +15 -2 
usmrtených 11 1 0 2 1 2 0 2 2 1 

rozdiel +3 0 -1 +2 0 +2 -1 +2 -2 +1 
ťažko zranených 47 7 4 5 1 9 1 7 5 8 

rozdiel 0 +1 +3 -2 0 +3 -2 -2 -1 0 
ľahko zranených 343 59 23 24 28 40 13 30 97 29 

rozdiel -40 +9 +5 -14 +13 +3 -11 -25 -5 -15 
alkohol 

u vinníkov DN 112 16 12 9 6 16 6 17 25 5 

rozdiel -11 -10 +7 -4 -5 0 -2 +10 +1 -8 

 
Dopravná nehodovosť za obdobie 

letnej turistickej sezóny 2014: 

 Za obdobie letnej turistickej sezóny 2014, teda za obdo-
bie od 01. júla do 31. augusta 2014 došlo na cestách 
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v Trenčianskom kraji k 221 dopravným nehodám, čo je pokles 
o 31 dopravných nehôd, pri ktorých: 
- bola jedna osoba usmrtená, čo je pokles o 2 usmrtené oso-

by,  
- bolo 7 ťažko zranených, čo je pokles o 8 zranených osôb 
- a 103 osôb ľahko zranených, čo je pokles o 20 osôb. 

Celkovo možno skonštatovať, že v porovnaní s uplynulým 
rokom 2013 bola tohtoročná letná turistická sezóna z pohľadu 
dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji priaznivá. 
 Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo: 
- porušenie povinnosti vodiča 80 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 14 dopravných nehôd,  
- rýchlosť jazdy 48 dopravných nehôd, čo je pokles o 7 do-

pravných nehôd,  
- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami 12 

dopravných nehôd, čo je nárast o 6 dopravných nehôd, 
- a alkohol sa podpísal na vzniku 26 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 16 dopravných. 
 Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd: 

- vodiči zavinili motorových vozidiel 200 dopravných nehôd, 
čo je pokles o 18 dopravných nehôd;  

- vodiči zavinili nemotorových vozidiel 5 dopravných nehôd, 
čo je pokles o 10 dopravných nehôd;  

- a chodci zavinili 4 dopravné nehody, čo je pokles o 4 do-
pravné nehody. 
Z pohľadu miesta dopravnej nehody bolo: 

- v obci zaevidovaných 140 dopravných nehôd, čo je pokles 
o 22 dopravných nehôd;  

- a mimo obce zaevidovaných 81 dopravných nehôd, čo je 
pokles o 9 dopravných nehôd.  
Dopravný inšpektorát Trenčín 05.09.2014 
pomocná evidencia 570/1/2014 
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Krajský výbor Strany Smer – Sociálna demokracia v Tren-
čín oznámil začiatkom mesiaca september 2014 v masovo-
komunikačných prostriedkoch, že v novembrových komunál-
nych voľbách nepostaví vlastného kandidáta na funkciu pri-
mátora a súčasne odporučila svojim voličom a priaznivcom 
voliť na post prvého muža Trenčína súčasného úradujúceho 
primátora Mgr. Richarda Rybníčka. Krajský šéf strany Smer 
– Sociálna demokracia Ing. Jaroslav Baška súčasne informo-
val, že do komunálnych volieb v Trenčíne postavili 25 kandi-
dátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 
V tomto výbere kandidátov na poslancov sú občania rôznych 
profésií ako lekárov, univerzitných profesorov, sociálnych 
pracovníkov, právnikov, manažérov, pracovníkov štátnej 
správy. Na spomínanej kandidátke na poslancov je tretina žien 
a šiesti sú poslancami v práve končiacom mestskom zastupi-
teľstve. Prioritou poslancov Strany Smer – Sociálna demokra-
cia v novom volebnom období venovať sa  podpore čerpania 
eurofondov, starostlivosti o materské školy, budovaniu cyklo-
trás, doprave, čistote mesta, cestovnému ruchu, kultúre 
a športu. 

Trenčianske noviny 22.09.2014 
pomocná evidencia 609/1/2014 
 
Hlavným kontrolórom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

bude počas nasledujúcich šiestich rokov doterajší kontrolór 
Ing. Richard Horváth. V tajných voľbách ho už v prvom ko-
le zvolili dňa 29. septembra 2014 na zasadnutí zastupiteľstva 

poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Ing. Richard Horváth uspel v konkurencii 

troch protikandidátov Milana Kapuša, Ivana 
Rózsahegyiho a Miloša Svobodu. Ing. Richar-
dovi Horváthovi sa končí šesťročné volebné ob-
dobie 29. októbra 2014 tohto roku. V zmysle zá-
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kona sa voľba hlavného kontrolóra musí vykonať počas po-
sledných 60 dní funkčného obdobia. Na zvolenie už v prvom 
kole potreboval úspešný kandidát nadpolovičnú väčšinu hla-
sov zo všetkých 45 poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Horváthovi dalo svoj hlas 35 poslancov. 
V diskusii Horváthovu kandidatúru podporili všetci diskutujú-
ci poslanci s výnimkou Mgr. Renáty Kaščákovej, ktorá hlav-
nému kontrolórovi vyčítala riešenie malicherných problémov a 
fakt, že sa nevenoval podstatným pochybeniam v hospodárení 
samosprávneho kraja. Vyčítala mu tiež závažné chyby v kon-
trolnej činnosti v roku 2011, na čo poukázal aj Najvyšší kon-
trolný úrad. V odpovedi Ing. Richard Horváth skonštatoval, že 
kontrolu Úradu samosprávneho kraja robil takmer každý rok 
Národný kontrolný úrad a bolo by podľa neho nelogické, aby 
ho kontroloval aj hlavný kontrolór Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. 

vlastné poznámky 
 
Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne nebude od 

septembra budúceho školského roka v sieti stredných škôl 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. 
Rozhodli o tom pos-
lanci Trenčianskeho 
samosprávneho kra-
ja na rokovaní Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja dňa 
29. septembra 2014, 
napriek protestnému 

zhromaždeniu študentov, zamestnancov školy a rodičov, ako 
aj argumentom riaditeľa školy.  

štrajkujúci študenti pred Úradom TSK 
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Podľa kraja je návrh na vyradenie Strednej školy podnika-
nia na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne zo siete škôl a škol-
ských zariadení súčasťou optimalizácie stredného školstva a 
stratégie Trenčianskeho kraja prispôsobiť stredné školstvo v 
kraji potrebám praxe. Cieľom optimalizácie stredného škol-
stva je prispôsobiť štruktúru absolventov stredných škôl po-
žiadavkám trhu práce, pripomenul predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Konštatoval, že v 
Trenčíne sú dve stredné školy, ktoré poskytujú vzdelávanie v 
podobných odboroch v oblasti obchodu a služieb - Stredná 
odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici a 
Stredná škola podnikania na Veľkomoravskej ulici. V záujme 
odstránenia duplicity odborov navrhuje kraj vyradenie Stred-
nej školy podnikania v Trenčíne zo siete škôl a školských za-
riadení, čo v praxi znamená presťahovanie všetkých žiakov do 
kapacitne dostačujúcich priestorov Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb na Jilemnického ulici. Kraj garantuje doštu-
dovanie všetkých žiakov v tom odbore, ktorý začali študovať 
v zrušenej škole a presun zamestnancov. Štatutár nástupníckej 
organizácie bude riešiť počet zamestnancov v roku 2015 pod-
ľa skutočného počtu žiakov, uvádza sa v návrhu Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. 

Po hlasovaní poslancov uviedol riaditeľ Strednej školy 
podnikania PhDr. Vladimír Mojto, že protestom a petíciou 
chceli upozorniť na nekalé praktiky, ktoré sa dejú v demokra-
tickom štáte a hrubým spôsobom poškodzujú občanov, upiera-
jú mladým ľuďom právo na slobodný výber vzdelania a poru-
šujú ústavné práva občanov. Školu so 70-ročnou tradíciou 
momentálne navštevuje 466 študentov a pracuje v nej 64 pe-
dagogických a nepedagogických zamestnancov. Pretransfor-
movala sa na moderný typ strednej školy, do ktorej štát inves-
toval 1,5 milióna eur, zaviedla päť nových študijných odbo-
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rov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republi-
ky a ktoré si dnešný trh práce vyžaduje. 

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslava  Bašku nie je návrh o vyradení Strednej školy pod-
nikania v Trenčíne novou témou, ale je výsledkom niekoľko-
ročného procesu optimalizácie stredného školstva v Trenčian-
skom kraji, čo vyplýva aj zo stratégie rozvoja školstva, ktorú 
prijalo zastupiteľstvo kraja už v roku 2006. Miera nezamest-
nanosti absolventov Strednej školy podnikania Trenčín sa po-
hybuje na úrovni 16,6 %. V hodnotení Inštitútu INEKO sa 
Stredná škola podnikania v Trenčíne umiestnila na 29. mieste 
spomedzi 42 stredných škôl v Trenčianskom kraji a v celoslo-
venskom meradle obsadila 288. miesto. V Prievidzi sa spájali 
tri stredné školy, v Novom Meste nad Váhom dve, v Púchove 
rovnako dve a nikto z toho politický kapitál nevytĺkal. Nero-
bíme to prvýkrát, nerobíme to emocionálne, použili sme čísla, 
ktoré sme mali k dispozícii. Prichystali sme to v predstihu, 
máme na to skoro rok, aby sme sa pripravili a verím, že Minis-
terstvo školstva Slovenskej republiky nám to schváli, uzavrel 
túto tému Ing. Baška. 

Zámer zrušiť školu podporila aj poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky a bývalá poslankyňa zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Magda Košútová. 
Podľa nej zrušenie bývalého Stredného odborného učilišťa 
odevného a textilného v Trenčíne bolo už súčasťou koncepcie 
rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti kraja na roky 2007/2013. Podpredseda kraja Ing. Jozef 
Trstenský skonštatoval, že návrh na zrušenie Strednej školy 
podnikania v Trenčíne bol predložený dávnejšie predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláč-
kom. 
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Návrh na vyradenie Strednej školy podnikania v Trenčíne 
napokon zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
schválilo 34 poslancami. 

www.sme.sk 29.09.2014  
pomocná evidencia 634/1/2014, 635/1/2014 

 

Historicky prvý „Deň otvorených dverí Trenčianskeho 
samosprávneho kraja“ sa uskutočnil v stredu dňa 1. októbra 
2014, ktorému sa nenechalo ujsť asi 1.500 návštevníkov. Pod-
ujatie bolo určené predovšetkým seniorom a mladej generácii 
a jeho cieľom bolo priblížiť im prácu regionálnej samosprávy. 
Návštevníci si počas návštevy pozreli priestory úradu a zo-
známili sa s náplňou práce jednotlivých odborov, ich kompe-
tenciami, projektmi, stretli sa s krajskými poslancami či po-
zhovárali sa s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslavom Baškom. V tento Deň otvorených dverí vy-
užili viacerí krajskí poslanci, že prišli v sprievode obyvateľov 
zo svojich okresov. 
Priblížili im svoje 
pôsobisko a spolu s 
predsedom Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja K 
odpovedali na otáz-
ky malých aj veľ-
kých návštevníkov. 

Deň otvorených 
dverí bol zorganizovaný prvýkrát a chceli sme priblížiť prácu 
a úlohu Trenčianskeho samosprávneho kraja všetkým ľuďom, 
ktorí v ňom žijú, povedal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška. 
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Pre účastníkov 
„Dňa otvorených 
dverí“ pripravili sú-
ťaže, projekcie 
a prezentácie nie-
ktorých stredných 
škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 

a návštevníci sa mohli oboznámiť s cykloaktivitami kraja, 
Trenčianske osvetové stredisko pripravilo prezentáciu O kul-
túre v TSK, Europe Direct Trenčín priblížilo Európsku úniu 
prostredníctvom súťaží, priblížili tiež regionálny rozvoj kraja, 
sociálne služby či dopravu v Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 

Zamestnanci Národnej transfúznej služby Trenčín záujem-
com prezentovali orientačné vyšetrenie krvných skupín a ve-
dúca lekárka Národnej transfúznej služby v Trenčíne MUDr. 
Nataša Chovancová odovzdala legitimáciu dobrovoľného 
darcu krvi prvodar-
com, zamestnancom 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, 
ktorí v auguste 2014 
darovali životodar-
nú tekutinu. 

V rámci „Dňa 
otvorených dverí“ 
podpísal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška so 
zástupcami Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku „Memorandum o spolupráci“. V duchu solidarity me-
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dzi generáciami sa na podpísaní memoranda zúčastnili nielen 
seniori, ale aj stredoškoláci. 

Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsob-nosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pri tejto príležitosti pri-
cestovali s opečiatkovaným kupónom do, aj z Trenčína za 0,10 
eura. Všetci záujemcovia si mohli dopriať v tento deň pre-
hliadku Trenčianskeho hradu, ktorý je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za symbolické 
jedno euro, ktorú využilo ju viac ako 130 návštevníkov. 

www.sme.sk 03.10.2014 
pomocná evidencia 651/1/2014 

 

Poslanci na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 3. ok-
tóbra 2014 odsúhlasili zmluvu na rekonštrukciu futbalového 
štadióna v znení, ktoré však investorovi nevyhovujú.  

Osud futbalového štadióna v Trenčíne je stále nejasný. Pos-
lanci síce hlasovali za jeho rekonštrukciu, no v pozmeňova-
com návrhu sa rozhodli navýšiť sumu za predaj časti pozemku 
štadióna z pôvodných 300-tisíc na približne 550-tisíc eúr. In-
vestor mal však v pláne preinvestovať na výstavbu štadióna 
celkovo 4,2 milióna eúr, vrátane 300-tisíc eúr za pozemky. 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sledovala asi stovka 
fanúšikov trenčianskeho futbalového klubu tiesniaca sa balkó-
ne veľkej zasadačky. Hlasovanie poslancov ich rozhorčilo a 
ich rozhodnutie komentovali skandovaním „hrobári futba-
lu“.  

Postoj poslancov kritizoval aj generálny manažér klubu 
Mgr. Róbert Rybníček. „Pre klub to znamená, že nemôže 
podniknúť ďalšie kroky, ktoré mal pripravené v rámci výstav-
by toho štadióna,“ povedal generálny manažér klubu Mgr. 
Róbert Rybníček. Podľa jeho slov celý projekt vyústil do poli-
tickej hry. „Je nutné teraz zvážiť všetky kroky, vyhodnotiť si 
znovu naše možnosti, investície a následne k tomu treba zau-
jať nejaké stanovisko,“ dodal Rybníček.  
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Samotný pozmeňovací návrh predložil poslanec PaedDr. 
Daniel Beníček. Podľa jeho slov nie je navýšenie ceny o 30 % 
výsledkom politickej dohody. „Táto suma, ktorú má investor 
zaplatiť, je dôstojná aj voči ostatným občanom, teda aj tým, čo 
nefandia futbalu.“  

Informoval, že jeho pozitívny vzťah k trenčianskemu futba-
lu dokazuje aj jeho pôsobenie, ako správcu štadióna či člove-
ka, ktorý sa dlhé roky staral o výchovu futbalovej mládeže. 
Podľa jeho slov je rozhodnutie pre rekonštrukciu štadióna dl-
hým záväzkom, o ktorom by mali hlasovať až novozvolení 
poslanci. „Za viac ako mesiac sú voľby a ľudia si môžu zvoliť 
poslancov, ktorí naše rozhodnutie zrušia,“ dodal PaedDr. Da-
niel Beníček. 

Primátor Trenčína je presvedčený, že o rekonštrukcii šta-
dióna majú rozhodnúť ešte súčasní poslanci, „pretože toto je 
záležitosť, o ktorej sa bavíme už niekoľko mesiacov,“ povedal 
Mgr. Richard Rybníček. Primátor informoval, že uznesenie 
poslancov bude vetovať a zvolá ešte jedno mestské zastupiteľ-
stvo. „A to v takom prípade, keby investor trval na svojom 
biznis pláne nastavenom na pôvodných 4,2 milióna eúr,“ vy-
svetlil primátor. Podľa jeho slov je rozhodnutie poslancov ne-
úctou k investorovi. „Za sedem rokov investoval nemalé pe-
niaze do futbalového klubu a do toho, aby sa Trenčania mohli 
futbalom baviť a poslanecký klub Smer SD sa tvári, ako keby 
ten holandský majiteľ AS Trenčín peniaze tlačil,“ povedal 
primátor. 

Ďalej dodal, predmetné pozemky majú trhovú cenu 300-
tisíc eur a jej navýšenie o 30 percent, ktoré schválili poslanci, 
je nelogické. „Sumu 300-tisíc eúr ponúka jediný záujemca o 
tieto pozemky, a tým je futbalový klub AS Trenčín,“ ozrejmil 
Mgr. Richard Rybníček. Futbalový klub podporila vláda Slo-
venskej republiky dotáciou na rekonštrukciu štadióna vo výške 
2,4 milióna eúr. Samotný klub plánoval investovať do projek-
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tu aj s cenou za pozemky 4,2 milióna eúr. Rekonštrukcia sa 
mala začať v prípade schválenia zmlúv poslancami budúci 
rok.  

www.sme.sk 06.10.2014  
pomocná evidencia 652/1/2014 
 

Vo štvrtok dňa 30. októbra 2014 sa v Posádkovom klube 
v Trenčíne uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príleži-
tosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl, výcviku a podpory 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijal  prvý veliteľ 
síl výcviku a podpory a v súčasnosti náčelník Generálneho 
štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál poručík 

Milan Maxim, bývalý veliteľ 
Veliteľstva síl. výcviku a 
podpory generálmajor v.v. 
Miroslav Kováč, veliteľ po-
zemných síl brigádny gene-
rál Ondřej Novosad, náčel-
ník štábu strategického plá-
novania Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Ivan 
Hirka, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky štábny nad-
rotmajster Vladimír 
Beluš, členovia Klubu 
generálov Slovenskej 
republiky, primátor 
Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, 
ako i zástupcovia ďal-
ších spoločenských organizácii, úzko spolupracujúcich 
s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. 
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   V úvode slávnostného zhromaždenia veliteľ síl výcviku 
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky plukovník  Martin Stoklasa 
vo svojom príhovore zhrnul dvanásť 
ročnú existenciu síl výcviku a podpory 
v štruktúrach Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky. Vyjadril poďakovanie za 
prejavenú podporu silám výcviku 

a podpory počas dvanásťročnej existencie v štruktúrach  Oz-
brojených síl Slovenskej republiky. Ďalej sa k prítomným pri-
hovoril i bývalý veliteľ Veliteľstva síl, výcviku a podpory ge-
nerálmajor v.v. Miroslav Kováč, ktorý mu velil v rokoch 
2007 až 2010. Vo svojom príhovore zdôraznil, že úlohy, ktoré 
boli kladené na Veliteľstvo síl, výcviku a podpory boli plnené 
vždy na veľmi dobrej úrovni. 

Náčelník Generálneho štábu Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky generál 
poručík Milan Maxim, ako jeden zo za-
kladateľov a zároveň i ako prvý veliteľ síl 
výcviku a podpory, poďakoval plukovní-
kovi Martinovi Stoklasovi za jeho príhoo-

vor a podrobný prierez dvanásť-
ročnej činnosti Veliteľstva síl, vý-
cviku a podpory. Vo svojom prí-
hovore generál poručík Milan Ma-
xim spomenul začiatky činnosti 
veliteľstva a úlohy plnené počas 
jeho pôsobenia na pozícii veliteľa  
Veliteľstva síl, výcviku a podpory 
v rokoch 2002 až 2004. Na závere 

sa náčelník Generálneho štábu poďakoval zhromaždeným pro-
fesionálnym vojakom a zamestnancom za odvedenú prácu na 

plukovník Martin Stoklasa 

generálpručík Milan Maxim 

plukovník Martin Stoklasa prijíma ocenenie 
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svojich pozíciách na veliteľstve síl výcviku a podpory 
v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

V ďalšej časti progra-
mu boli udelené vybraným 
profesionálnym vojakom 
Veliteľstva síl, výcviku a 
podpory odznaky náčelní-
ka Generálneho štábu 
a pamätné odznaky velite-
ľa síl výcviku a podpory. 
Klub generálov Sloven-
skej republiky udelil veliteľovi Veliteľstva síl, výcviku a pod-
pory za prejavenú podporu klubu pamätnú „medailu Jána Go-
liana 2. stupňa“. 
           Záver slávnostného ceremoniálu bol umocnený aktom 
odovzdania štátnej zástavy Slovenskej republiky a kroniky 

Veliteľstva síl výcvi-
ku a podpory náčel-
níkovi Generálneho 
štábu Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, 
ako symbol ukon-
čenia činnosti Veli-
teľstva síl výcviku 
a podpory v štruktú-
rach Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky. 
Po skončení oficiálnej časti slávnostného zhromaždenia 

bol pre zhromaždených pripravený show-program príslušní-
kov Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 
koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky pred budovou Posádkového klubu v Trenčíne. 

vyznamenávanie profesionálnych vojakov 
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 Pre zopako-
vanie treba uviesť, 
že Veliteľstvo síl 
výcviku a podpory 
Ozbrojených síl 
Slovenskej republi-
ky vzniklo 1. júla 
2002 na základe 
zákona o Ozbroje-
ných silách Sloven-
skej republiky č. 321/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
ako jedna z troch základných operačných zložiek Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky.  

Hlavným poslaním Veliteľstva síl výcviku a podpory bo-
lo komplexné zabezpečenie doplnenia a mobilizačného rozvi-
nutia síl na plnenie úloh po vyhlásení vojnového stavu a v čase 
vojny, zabezpečenie vstupného a odborného výcviku vojakov 
a poddôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pod-
pora špecializovaného výcviku pred nasadením do operácií, 
logistická podpora Ozbrojených síl Slovenskej republiky, prí-
prava a poskytovanie logistických podporných prvkov pre 
operácie pozemných síl, komplexné zabezpečenie ochrany a 

obrany objektov osobitnej 
dôležitosti a ďalších dôle-
žitých objektov na území 
Slovenskej republiky, 
komplexné zabezpečenie 
prijatia spojeneckých síl 
v rámci operácie kolektív-
nej obrany na území Slo-
venskej republiky a prí-
prava a poskytovanie pod-

Čestná stráž Ozbrojených síl SR so svojím show - programom 

zľava – náčelník GŠ OZ SR M. Maxim a primátor Trenčína. R. Rybníček 
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porných prvkov mobilných, komunikačných a informačných 
systémov pre operácie.  

Na základe 54. doplnku k Nariadeniu náčelníka Gene-
rálneho štábu Ozbrojených Slovenskej republiky na vykonanie 
organizačných zmien v Ozbrojených silách Slovenskej repub-
liky Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky dňom 30. novembra 2014 ukončilo svoju 
činnosť v štruktúrach Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

www.vsvp.sk 30.10.2014 
pomocná evidencia 800/1/2014 

 
Mestská volebná komisia vyradila z kandidačnej listiny na 

poslanca mestského zastupiteľstva v tohoročných komunál-
nych voľbách v Trenčíne jediného nezávislého kandidáta. In-
formovala o tom zapisovateľka mestskej volebnej komisie 
Mgr. Iveta Plešová.  

Dôvodom vyradenia boli podľa nej chyby na hárkoch pod-
porujúcich kandidatúru záujemcu o poslanecké kreslo v zastu-
piteľstve, v dôsledku čoho klesol počet podpisov pod požado-
vaných 400. Vyradený kandidát podľa zapisovateľky rozhod-
nutie mestskej komisie akceptoval.  

V Trenčíne zabojuje v novembrových komunálnych voľ-
bách o primátorské kreslo pätica kandidátov. O 25 miest v 
trenčianskom mestskom zastupiteľstve má záujem 145 kandi-
dátov na poslancov.  

Úradujúci primátor, 45-ročný Mgr. Richard Rybníček, 
kandiduje ako nezávislý, podporu mu však vyjadrilo sedem 
stredopravých strán a hnutí (Kresťansko-demokratické hnutie, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Most-Híd, NOVA, Strana a Solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti a Občianska demokratická strana), ako 
aj strana Smer – Sociálna demokracia. Ďalšími tromi nezávis-
lými kandidátmi boli 57-ročná advokátka JUDr. Danica Bi-
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rošová, 34-ročný manažér Bc. Tomáš Vaňo a 60-ročný tech-
nik Ing. Jozef Žiška. Jediným politickým kandidátom je 41-
ročný podnikateľ Martin Žáčik kandidujúci za Ľudovú stranu 
Naše Slovensko. 

www.sme.sk 07.10.2014  
pomocná evidencia 666/1/2014 

 
Mesto Trenčín zverejnilo pre komunálne voľby dňa 15 no-

vembra 2014 mená občanov: 
a) kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva: 

1)  volebný obvod è. 1 – volí sa 6 poslancov 
- Oto Barborák, doc. Ing. CSc., univerzitný pedagóg, 

Smer – SD 
- Anton Beták, podnikateľ, nezávislý kandidát 
- Danica Birošová, JUDr. advokát, nezávislý kandidát 
- Patrik Burian, obchodný manažér, nezávislý kandidát 
- Vladimír Dobiáš, MUDr., lekár, nezávislý kandidát 
- Drahomír Drozd, podnikateľ, SDS, Národ a Solida-

rita 
- Juraj Gerlici, Mgr., riaditeľ úradu, Smer – sociálna 

demokracia 
- Juraj Guliš, podnikateľ, nezávislý kandidát  
- Vlasta Henčelová, Mgr., novinárka, nezávislý kandi-

dát 
- Roman Herman, Ing., manažér, Smer – sociálna de-

mokracia 
- Juraj Holúbek, antikvárnik, KDH, NOVA, SDKÚ -

DS, OKS, SaS, Most - Híd, OÅaNO 
- Jozef Hrubo, Dr., dôchodca, nezávislý kandidát 
- Viliam Hubínsky, Ing., CSc., živnostník, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS,  Most - Híd, OÅaNO 
- Ján Kanaba, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 
- Jiří Konečný, podnikateľ, nezávislý kandidát 
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- Emil Košút, Ing., riaditeľ, Smer – SD 
- Ján Krátky, Ing., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Ľudovít Kraus, manažér, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Pavel Kubečka, Ing., prednosta úradu, Smer – SD 
- Jozef Letko, Mgr., žurnalista - živnostník, nezávislý 

kandidát 
- Richard Medál, Mgr., riaditeľ CEA,  nezávislý kan-

didát 
- Peter Mikuš, Ing., finančný poradca, Smer – SD 
- Ľudmila Pafčugová, ekonómka, nezávislá kandidátka 
- Alena Petrovičová, Ing., ekonómka, nezávislý kandi-

dát 
- Peter Sedláček, Mgr., finančná správa, nezávislý 

kandidát  
- Ľubomír Slávik, vodič, SDS, Národ a Spravodlivosť 
- Eva Struhárová, riaditeľka, AZZP, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Richard Sčepko, Ing., konzulant IT, nezávislý kandi-

dát 
- Dagmar Šedivá, koordinátor PZ, nezávislý kandidát 
- Vladimír Škola, MBA, manažér regionálneho rozvo-

ja, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – 
Híd, OÅaNO 

- Zdenek Šťastný, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 
- Michal Urbánek, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 
- Ján Václav, expedícient, nezávislý kandidát 
- Alena Vaňková, podnikateľka, nezávislý kandidát 
- Michal Žitňanský, JUDr., právnik, nezávislý kandi-

dát 
spolu: 35 kandidátov 

2)  volebný obvod è. 2 – volí sa 7 poslancov 
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- Ján Babič, manažér kultúry, nezávislý kandidát 
- Miloš Blaško, Ing., hlavný radca, Smer – SD 
- Oľga Bočáková, doc., PhDr., PhD., univerzitný pe-

dagóg, Smer – SD 
- Norbert Brázda, informatik, nezávislý kandidát 
- Milan Čipka, publicista, Smer – SD 
- Ivan Eckmann, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 
- Eduard Filo, Bc., projektový manažér, nezávislý kan-

didát 
- Ján Forgáč, Mgr., vedúci útvaru MsÚ, nezávislý 

kandidát 
- Dominik Gabriel, pracovník s mládežou, nezávislý 

kandidát 
- Michaela Gallová, študent, KDH, NOVA, SDKÚ –  
    DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Lýdia Habánková, dôchodca, nezávislý kandidát 
- Anton Habermayer, Ing., dôchodca, SDS, Národ 

a spravodlivosť 
- Jana Hodulíková, MUDr., lekárka, nezávislý kandi-

dát 
- Peter Hošták, MBA, PhD., vysokoškolský pedagóg, 

nezávislý kandidát 
- Josef Hrdlička, Ing. Mgr., dôstojník v.v., KSS 
- Alojz Ježík, Ing., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Dušan Ježík, Mgr., právnik, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Martina Knappová, Ing., riaditeľka školy, nezávislý 

kandidát 
- Milada Kollárová, Ing., poverená riadením CSS, 

Smer –SD  
- Milan Kováčik, JUDr., právnik, nezávislý kandidát 
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- Ľuboslav Krasňan, Bc., podnikateľ, SDS, Národ 
a spravodlivosť 

- Alena Krchňavá, Ing., personalistka, Smer – SD 
- Vendelín Krivačka, obchodný zástupca, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Jozef Lauš, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 
- Marián Lenz, dôchodca, SDS, Národ a spravodlivosť 
- Branislav Mach, manažér, nezávislý kandidát 
- Žaneta Matúšová, Ing, Mgr., riaditeľka TNOS, Smer 

– SD 
- Erik Matušů, revízny technik, KDH, NOVA, SDKÚ 

– DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Marcel Meravý, obchodný riaditeľ, nezávislý kandi-

dát 
- Jana Mikulová, čašníčka, nezávislý kandidát 
- Slavomír Milan, Ing., športový manažér, KSS 
- Stanislav Pastva, MUDr., lekár, Smer – SD 
- Andrej Pavlík, informatik, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Lukáš Ronec, grafik, nezávislý kandidát 
- Miroslav Řádek, PhDr., vysokoškolský učiteľ, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Ján Vojtek, Mgr., stredoškolský pedagóg, nezávislý 

kandidát 
- Peter Želizňák, dôchodca, Náš kraj 
- Daniel Žabár, Bc., marketingový manažér, nezávislý 

kandidát 
- Martin Žáčik, podnikateľ, ĽSNS 
- Patrik Žák, B.S.B.A. vedúci prevádzky, nezávislý 

kandidát 
spolu: 40 kandidátov 

3) volebný obvod è. 3 – volí sa 8 poslancov 
- Dušan Ažaltoviè, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 
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- Miloslav Baco, riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandi-
dát 

- Juraj Bakoš, Mgr., prekladateľ, KDH, NOVA, 
SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Tomáš Balaj, Ing., lesný inžinier, KDH, NOVA, 
SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Vladimír Balaj, energetický editor, SIEŤ 
- Peter Bernát, Ing., energetický auditor, nezávislý 

kandidát 
- Marta Bláhová, dôchodkyňa, SDS, Národ 

a spravodlivosť 
- Kamil Bystrický, riaditeľ kultúrneho centra. nezávis-

lý kandidát 
- Ján Delinčák, PhDr., psychológ, Smer – SD 
- Vladimír Dobiáš, študent, nezávislý kandidát 
- Igor Durdík, projektový koordinátor, TIP 
- Oľga Dvořáková, RNDr., SZČO, nezávislý kandidát 
- Ivan Fabián, obchodný manažér, Smer – SD 
- Janka Fabová, riaditeľka, SDS, Národ a spravodli-

vosť 
- Monika Faltinková, manažérka, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Pavol Fiala, občiansky aktivista, nezávislý kandidát 
- Marta Filipová, Bc.,  vedúca odboru, Smer – SD 
- Elena Gabajová, Bc., dôchodkyňa, SDS, Národ a 

spravodlivosť 
- Vladimír Gavenda, živnostník, nezávislý kandidát 
- Elena Gogoláková, Mgr., právnička, nezávislý kan-

didát 
- Peter Hlucháň, Ing., novinár, SDS, Národ a spravo-

dlivosť 
- Ľubomír Horný, obchodný riaditeľ, Smer –SD 
- Michal Chlebana, SZČO, nezávislý kandidát 
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- Martin Jarábek, konateľ firmy, KDH, NOVA, 
SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Igor Klemens, marketingový manažér, nezávislý kan-
didát 

- František Koronczi, dôchodca, nezávislý kandidát 
- Ivan Kubica, Ing., špecialista IT, nezávislý kandidát 
- Rastislav Kudla, JUDr., právnik, Smer – SD 
- Igor Kulich, Ing., živnostník, Smer – SD 
- Alena Laborecká, PhDr., sociálny pracovník, nezá-

vislý kandidát 
- Róbert Lifka, Ing., hydraulik, nezávislý kandidát 
- Gabriel Martiška, dôchodca, SDS, Národ a spravod-

livosť 
- Ladislav Matejka, stavebný technik, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Renáta Mesárošová, MBA, štátna zamestnankyňa, 

Smer – SD 
- Miloš Mičega, Ing., stavebný technik, nezávislý kan-

didát 
- Peter Ondrejička, živnostník, nezávislý kandidát 
- Juraj Palatinus, gastronóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Dušan Paška, SZČO, nezávislý kandidát 
- Martin Petrík, materská dovolenka, nezávislý kandi-

dát 
- Anton Petrovský, Ing., stavebný technik, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Martina Poláčková, JUDr., právnik, nezávislý kan-

didát 
- Martin Smolka, JUDr., štátny zamestnanec, nezávis-

lý kandidát 
- Jaroslav Straka, prezident EUHA, EUHL, Smer – 

SD 
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- Dušan Šedivý, Mgr., policajt, nezávislý kandidát 
- Dušan Štrauss, PhDr., PhD., učiteľ, nezávislý kandi-

dát 
- Katarína Tkáčová, študentka, nezávislý kandidát 
- Jana Ujová, Mgr., vedúca odboru, Smer – SD 
- Roman Vaňo, Ing., manažér, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Zuzana Žitňanská, Ing., manažér, nezávislý kandidát 

spolu: 49 kandidátov 
 

4) volebný obvod è. 4 – volia sa 4 poslanci 
- Tomáš Bahno, Ing., stavebný inžinier, nezávislý kan-

didát 
- Martin Barčák, kultúrny pracovník. nezávislý kandi-

dát 
- Tomáš Bečár, Mgr., hudobník, SDS, Národ a Spra-

vodlivosť 
- Jozef Geleta, výsluhový dôchodca, SNS 
- Pavol Juríček, vedúci prevádzky, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Josef Kolář, Bc., vedúci prevádzky, Smer – SD 
- Vladimír Magál, Ing., nezamestnaný, SDS, Národ 

a Spravodlivosť 
- Adela Maxonová, Mgr., KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Zdenko Obdržal, Bc., kooperant, nezávislý kandidát 
- Jaroslav Oláh, podnikateľ, nezávislý kandidát 
- František Ország, Mgr., dispečer, SNS 
- Vladimír Poruban, Ing., projektový manažér, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
- Vladimír Poruban, živnostník, SDS, Národ a Spravo-

dlivosť 
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- Vladimír Rožník, Ing. arch., architekt, nezávislý 
kandidát 

- Ľuboš Sedlák, podnikateľ, Smer – SD 
- Martin Štefánik, Ing., vedúci strediska, Smer – SD 
- Juraj Štilicha, Mgr., Ing., štátny zamestnanec, nezá-

vislý kandidát 
- Juraj Tilesch, B.S.B.A., podnikateľ, TIP 
- Zdenka Tvrdá, Ing., riaditeľka, Smer – SD 
- Tomáš Vaňo, Bc., manažér, nezávislý kandidát 
- Rebeka Vaňová, študent, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 
spolu: 21 kandidátov 

vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín chce ešte viac posilniť komunikáciu a  spo-

luprácu s občanmi pri zlepšovaní prostredia a života v meste. 
Od 1. novembra 2014 pridalo k rubrike „Otázky a odpove-

de“ na www.trencin.sk a k portálu „Odkaz pre starostu“ novú 
službu „Ci-
ty Monitor“. 
Zatiaľ ide 
o skúšobnú 
prevádzku. 

Primárne je 
táto služba 
určená pre 

majiteľov 
smartfónov. 

Mobilná aplikácia potrebná pri jej využívaní je dostupná 
v AppStore a Google Play na bezplatné stiahnutie. Aplikácia 
umožňuje fotodokumentáciu a využíva lokalizačné služby. 
Hlásenie je tak podporené fotografiou a presnou adresou mies-
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ta odoslané a automaticky uložené na stránke www.city-
monitor.sk, kde ho príjme poverený pracovník mesta. 

Občan môže vo svojom smartfóne sledovať priebeh rieše-
nia problému od jeho nahlásenia až po jeho vyriešenie. Pra-
covníci samosprávy môžu všetky postrehy občanov okamžite 
.lokalizovať, prezerať, editovať a tiež evidovať postup prác na 
nich až po zavŕšenie. Tento obojstranne praktický prístup 
umožní samospráve rýchlejšie reagovať na krízové situácie. 
Ak takýto telefón občan nevlastní, môže službu využívať aj 
z počítača, cet web stránku www.citymonitor.sk 

Trenčianske noviny 24.11.2014 
Info Trenčín 28.11.2014 
pomocná evidencia 812/1/2014, 827/1/2014 
 
Dňa 5. novembra 2014  sa uskutočnila na prvom programe 

Slovenskej televízie o 21,00 h relácia, v ktorej sa predstavili  
kandidáti na primátora v meste Trenčín v tohoročných komu-
nálnych voľbách, v ktorej sa vyjadrili o svojich víziach, ktoré 
chcú vykonať v prospech občanov mesta v najbližšom  voleb-
nom období. V hodinovej televíznej relácii sa predstavili títo 

kandidáti na 
primátora: 

JUDr. Danica 
Bírošová, Bc. 
Tomáš Vaňo, 
Martin Žá-
čik, Ing. Jozef 
Žižka a súčas-
ný primátor 
Mgr. Richard 

Rybníček, 
ktorí mali možnosť spolu desať minút na oslovenie svojich vo-
ličov.  

zľava: JUDr. D. Birošová, Mgr. R. Rybníček, Bc. T. Vaňo, M. Žáčik, Ing. J. Žižka 
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Projekt „Demagog.SK“ overil obsah vystúpení diskutujú-
cich z mesta Trenčín a skonštatoval, že traja diskutujúci pou-
žívali korektné fakty a dvaja diskutujúci, nezávislý kandidát 
Ing. Jozef Žiška a nominant Ľudovej strany Naše Slovensko 
Martin Žáčik si pomohli aj zavádzajúcimi a nepravdivými vý-
rokmi. Konkrétne Ing. Jozef Žiška kritizoval investíciu AU 
Optronics, sľubujúca tritisíc zamestnancov, ktorá je dnes pod-
ľa jeho slov prázdna. Táto taiwanská firma skutočne plánovala 
vytvoriť do konca roku 2013 priamo 1300 a nepriamo 2000 
pracovných miest v Trenčíne, no nakoniec počet zamestnan-
cov obmedzila, naďalej zamestnáva 170 ľudí a priestory prie-
myselného parku dnes využívajú aj iné firmy. Na túto skutoč-
nosť ho počas diskusie upozornil súčasný primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček. Za nepravdivé bolo označené aj tvrdenie Ing. 
Jozefa Žišku, že Trenčín má dve vysoké školy, ale uplatnenie 
študentov z týchto vysokých škôl je prakticky nulové. Toto 
tvrdenie vyvrátila analýza INEKO, že medzi slovenskými vy-
sokými školami sa umiestnila Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka podľa miery nezamestnanosti absolventov na 18. 
mieste z 30 a Vysoká škola manažmentu ju nasledovala o dve 
priečky nižšie. V hodnotení podľa nezamestnanosti absolven-
tov po roku po skončení štúdia dokonca skončila na prvom 
mieste.  

Ďalší kandidát Martin Žáčik obvinil trenčianskeho primáto-
ra, že po svojom nástupe do funkcie nezverejnil vykonaný au-
dit. Primátor Mgr. Richard Rybníček nechal vypracovať eko-
nomický, procesný a právny audit, z toho výsledky prvých 
dvoch boli zverejnené na stránke mesta Trenčín v novembri 
2011. Právny audit nebol zverejnený, aby nepoškodil mesto 
Trenčín v prebiehajúcich súdnych sporoch.  

www.sme.sk 05.11.2014  
pomocná evidencia 764/1/2014 
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Asi 2,5 milióna slovenských občanov od 17. novembra 
2014 bude cestovať vlakmi zadarmo. Štát to bude stáť milióny 
eúr. Táto novota v cestovaní vlakmi sa dotkne: 

- žiakov a študentov denného štúdia; 
- dôchodcovia, ktorí dosiahli 62 rokov; 
- poberatelia dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne. 
Zvýhodnenie si nebudú môcť uplatniť výsluhoví dôchod-

covia do 62 rokov. 
 Od 17. novembra môžu cestovať vlakmi zadarmo deti, žiaci 

a študenti denného štúdia do 26 rokov, všetci poberatelia 
dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne a aj tí, čo ešte 
nemajú penziu, no už dovŕšili 62 rokov. 

 Na železnici im vydajú bezplatne nový preukaz a vytvoria 
špeciálne konto. 

 Na každú jazdu treba nulový lístok, bude platiť na konkrét-
ny čas a vlak. 

Nulové cestovné bude platiť pre druhú triedu v štátom doto-
vaných vlakoch. To sú rýchliky, osobné vlaky a zrýchlené 
vlaky. Platí to aj pre spoj z Bratislavy do Košíc súkromného 
dopravcu RegioJet. Neplatí to pre IC vlaky.  

Už dnes je jasné, že nulové cestovné bude stáť rozpočet viac 
ako avizovaných 13 miliónov eur. Pribudne totiž viac ako sto 
nových spojov.  

Štát pritom železničného dopravcu každý rok dotuje. Vlani 
to bolo sumou okolo 200 miliónov eur. ZSSK ešte eviduje po-
hľadávku zhruba 15 miliónov eur. 

Plné cestovné vlani štátnemu dopravcovi hradila asi pätina 
cestujúcich vlakom, teda okolo 10 miliónov cestujúcich. 

Aby nevznikol na železnici zmätok, do konca marca 2015 
bude platiť prechodné obdobie. Dovtedy by sa mal každý, kto 
chce cestovať zadarmo, musieť registrovať na železnici. Vy-
tvoria mu tam zákaznícke konto a vydajú preukaz. Konto má 
zabezpečiť, že si ten istý cestujúci nevypýta viac lístkov na-
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príklad na rôzne vlaky, ktoré idú v rovnakom čase. Počas pre-
chodného obdobia dostane jednorazový nulový lístok dôchod-
ca či študent aj bez registrácie. 

Železničiari už majú podľa našich informácií pokyny, ako 
sa správať k cestujúcim, ktorí nastúpia do vlaku aj bez nulo-
vého cestovného lístka. Aby nevznikali konflikty, do konca 
roka 2014 nemajú od cestujúcich pýtať vo vlaku prirážku za 
to, že nemajú nulový cestovný lístok, ale majú im vysvetľo-
vať, o čo ide. 

Hoci cestovanie vlakmi štát zvýhodňuje, autobusy zadarmo 
nebudú, lebo sú už sprivatizované. 

www.sme.sk 22.10.2014 
pomocná evidencia 693/1/2014 
 
Tak, ako každý rok, aj na jeseň 2014 pozval primátor Mgr. 

Richard Rybníček občanov 
na stretnutie do Mestskej špor-
tovej haly dňa 6. novembra 
2014, aby im predložil aktuál-
ny odpočet splnených úloh. 
Cca jednu hodinu trval jeho 
výpočet akcií, ktoré boli vyko-

nané v prospech občanov. Stretnutie prebehlo bez väčších 
emócií.  

www.trencin.sk 10.11.2014 
pomocná evidencia 765/1/2014  
 
Trenčiansky samosprávny kraj získal druhé miesto za elek-

tronické aukcie, v ktorých ušetril viac ako 70-tisíc eúr. Na 10. 
ročníku medzinárodnej konferencie eBF (www.ebizforum.sk), 
ktorá sa venuje aktuálnym otázkam problematiky verejného 
obstarávania a firemného nákupu, získal vo štvrtok 6. novem-
bra 2014 v Ostrave Trenčiansky samosprávny kraj 2. miesto 
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v kategórii „Start“ v súťaži „Fair Sourcing Award 2014“ za 
férový nákup a zavedenie elektronického obstarávania celo-
plošne aj pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (86 organizácií). 

Súťaž vyhlásila slovenská a česká asociácia poskytovateľov 
a užívateľov elektronických nástrojov pre verejné obstarávanie 
a firemný nákup (APUeN) v spolupráci s organizátormi eBF. 
Súťažilo sa v troch kategóriách, Start, Trend a Master. Prvá 
kategória bola určená eAukčným nováčikom a hodnotia sa vý-
sledky ich prvého roka s eAukciami.  

E-sourcing, teda realizácia výberových konaní elektronic-
kou cestou, je rešpektovaným a rýchlo rastúcim odborom, kto- 
rý očisťuje verejný priestor od korupčného správania a sú-
kromným firmám i verejným inštitúciám šetrí peniaze. Po 
tom, ako boli vyškolení všetci verejní obstarávatelia z podria-

dených organizácií, medzi 
nimi aj zamestnanci Úradu 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, kraj začal používať 
systém pre elektronické auk-
cie od augusta 2014.  

Originalita aukčného sys-
tému Trenčianskeho samo-
správneho kraja spočíva v 
tom, že komplexne zastrešuje 
všetky organizácie napojené 
na rozpočet Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, teda aj 
samotný Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Všetky 
jeho organizácie majú povin-

nosť robiť elektronické aukcie nad predpokladanú hodnotu je-
den tisíc eúr. 
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Podľa dostupných informácií je Trenčiansky samosprávny 
kraj prvý verejný obstarávateľ na Slovensku, ktorý využil  iný 
typ elektronickej aukcie, ako je bežné. Trenčiansky samo-
správny kraj zaviedol do užívania podriadenými organizácia-
mi i rôzne typy eAukcií, teda okrem klasickej eAukcie aj typy 
japonskej ticker eAukcie a holandskej eAukcie. 

Za krátky čas využívania elektronických aukcií Trenčian-
sky samo-správny kraj ušetril vyše 76-tisíc eúr, čo predstavu-
je  úsporu 11,81 %. Uskutočnilo sa 65 eAukcií (z toho 41 kla-
sického anglického typu, 19  eDopytov jednouchých elektro-
nizovaných dopytov a 5 NIPPONov).  Do týchto aukcií bolo 
pozvaných 338 uchádzačov. Reálne v eAukciách  súťažilo 159 
dodávateľských ponúk. V priemere teda bolo v jednej  eAukcii 
porovnávaných 2,45 ponúk. Tento výborný výsledok dokladu-
je zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania, zvýšenie 
súťaživosti a informovanosti dodávateľskej obce. 

NIPPON nie je štandardne používanou aukciou. Napriek 
tomu ju využila organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja – Centrum tradičnej kul-
túry v Myjave, na predmet zákazky, ktorou bola výroba meto-
dickej publikácie pre heligonkárov. Z cca 870 eúr po štyroch 
hodinách a desiatich minútach zostala cena na úrovni cca 375 
eúr. Paradoxom je, že nešlo o veľký objem zákazky. 

Elektronizácia procesov skrátila „obstarávacie“ doby jed-
notlivých verejných  obstarávateľov, zefektívnila vynaklada-
nie finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Takisto zvýšila možnosť dohľa-
dania prípadných chýb v procesoch a zvýšila možnosť štatis-
tických meraní. Zvýšenie transparentnosti Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja dosiahol prepojením aukčného portálu s 
webovými stránkami, kde má verejnosť možnosť „v priamom 
prenose“ sledovať vynakladanie finančných prostriedkov na 
chod organizácií v kraji. Zvýšil sa i priemerný počet dodávate-
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ľov v zákazkách. Zaškolením zamestnancov jednotlivých ve-
rejných obstarávateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja 
prispel k zvyšovaniu efektívnosti, hospodárnosti, transparen-
tnosti a rovnakého zaobchádzania. Pre zvýšenie efektívnosti 
pri predaji a prenájme nepotrebného majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sú takisto v určitých prípadoch využíva-
né elektronické aukcie, a to opätovne všetkými podriadenými 
organizáciami, ako aj Úradom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Zavedením tohto spôsobu predaja a prenájmu majetku 
boli prestavané zastarané zásady upravujúce predaj a prenájom 
majetku. 

www.tsk.sk  24. 11. 2014  
pomocná evidencia 825/1/2014 
 
Nové volebné obdobie 2014 – 2018 v Trenčianskom samo-

správnom kraji prinieslo zmeny v mnohých oblastiach.  
Transparentnejšie riadenie, šetrenie verejných prostriedkov, 
ľahší prístup k informáciám. To sú najmarkantnejšie zmeny, 
ktoré zaviedlo nové vedenie Trenčianskej župy. Viditeľné 
zmeny nastali v personálnej oblasti na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti.  

Vedúcich zamestnancov Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, riaditeľov škôl, kultúrnych, sociálnych a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorí boli v dôchodkovom veku, nahradili 
noví. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja im poďa-
koval za dlhoročnú náročnú a obetavú riadiacu činnosť 
v zodpovedných pozíciách. „Každý raz musí posunúť štafeto-
vý kolík ďalej. Dúfam, že vaši nasledovníci nadviažu na vaše 
dobré výsledky a že si časom budete môcť povedať, že zaria-
denia sa aj naďalej uberajú dobrým smerom,“ povedal ešte v 
máji t.r. Ing. Jaroslav Baška.  
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Organizačné zmeny v Úrade Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa uskutočnili v štyroch etapách. V minulom voleb-
nom období bolo na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja desať odborov. Ich postupným zlučovaním bolo v priebehu 
šiestich mesiacov vytvorených sedem odborov. Celkovo sa 
počet zamestnancov Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja znížil o 21 zamestnancov, ktorí odišli do starobného dô-
chodku. Ku dňu nástupu nového vedenia začiatkom decembra 
2013 bolo v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 182 
zamestnancov. Po nástupe nového vedenia a následných orga-
nizačných zmenách zostalo v Úrade Trenčianskeho samo-
správneho kraja 161 zamestnancov. Úrade Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja predpokladá úsporu mzdových nákladov 
v roku 2015 približne 219 tisíc eúr.   

Zlúčenie odborov a výmena riadiacich zamestnancov v dô-
chodkovom veku prispelo nielen k úspore rozpočtových pro-
striedkov, ale aj k „omladeniu“ inštitúcie. Bývalí vedúci za-
mestnanci mali v priemere 51,69 rokov, noví vedúci zamest-
nanci v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja majú 
v priemere 46,61 rokov.  

Aj kultúrne, sociálne, školské zariadenia a školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
pocítili výraznú zmenu v personálnej oblasti.  V stredných 
školách a školských zariadeniach skončilo funkčné obdobie   
28 riaditeľom. Ich priemerný vek bol 62,33 rokov, terajší ria-
diaci zamestnanci majú v priemere 49,20 rokov.  

V 25 sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol priemerný vek desia-
tich riaditeľov, ktorí odišli do starobného dôchodku 62,6 roka. 
Po personálnych zmenách je priemerný vek riadiacich zamest-
nancov 46,22 roka.  

Z 12 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja odišlo do starobného dô-
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chodku sedem riaditeľov v priemernom veku 61,86 roka. Noví 
riadiaci zamestnanci sú takmer o polovicu mladší – v priemere 
majú 38,29 rokov. Posledná zmena sa týkala Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V auguste 2014 bol zru-
šený model centrálneho nepriameho riadenia a vytvoril sa no-
vý model centrálneho priameho riadenia. Do dôchodku odišlo 
16 zamestnancov, pričom priemerný vek riadiacich zamest-
nancov je 51 rokov.   

„Omladenie“ inštitúcií prinieslo zmeny v oblasti riadenia, 
správy a fungovania zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Inovatívne projekty za-
vedené novými riadiacimi zamestnancami prispievajú k zvidi-
teľneniu kraja a skvalitneniu životných podmienok jeho oby-
vateľov v oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva a dopravy.  

Zmenami začína prechádzať aj oficiálna webová stránka 
Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk, ktorá sa 
v priemere za mesiac aktualizuje viac ako jednostokrát. Vše-
tci, ktorí majú záujem, sa môžu zaregistrovať a pohodlne do-
stávať informácie o aktuálnom dianí v Trenčianskom samo-
správnom kraji do svojej emailovej schránky. Skúšobne Tren-
čiansky samosprávny kraj v septembri tohto roku spustil aj 
Facebookovú stránku.  

www.tsk.sk 12. november 2014   
pomocná evidencia 772/1/2014 
 
Dňa 11. novembra 2014, presne o 11,11 h zazneli nad tren-

čianskym vojenským cintorínom pri kostnici srbských vojakov 
zo záznamu zvony z talianskeho mesta Rovereto a pieseň 
v anglickom originále o rozkvitnutých divých makoch pod ná-
zvom „Na flámskych poliach“, ktoré pokryli bývalé bojiská 
pri meste Ypres. K prítomným sa prihovoril primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček a vojenský duchovný. Po 
príhovoroch delegácia Mesta Trenčín delegácia veliteľstva 
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Pozemných síl Slovenskej republiky položila k pamätníku 
zomrelých vojakov v sprievode detí vence a na hroboch zapá-
lili sviečky. Spomienka sa uskutočnila pri príležitosti „Dňa 
vojenských veteránov“. 

vlastné poznámky 
 
Trenčianski voliči vo volebnú sobotu 15. novembra 2014 

prejavili dôveru opäť primátorovi Mgr. Richardovi Rybníč-
kovi (nezávislý). Podľa jeho slov prežíval vyhodnotenie vý-
sledkov pokojnejšie ako pred štyrmi rokmi. 

Bolo to spôsobené tým, že teraz už rozumiem problematike 
samosprávy Mesta Trenčín a detailne poznám jeho problémy. 
Občania mi dali dôveru a silný mandát na to, aby sme všetky 
rozbehnuté veci v meste dokončili,“ povedal novozvolený 
primátor. 

Druhý najvyšší počet hlasov 1.692 hlasov  získal nezávislý 
kandidát na primátora a poslanca Bc. Tomáš Vaňo. Podľa je-
ho slov bol rozdiel oproti víťazovi značný, no výsledok ho aj 

tak teší.  „Druhé miesto je 
pekný výsledok vzhľadom 
na to, že som bol naj-
mladší kandidát na primá-
tora,“ povedal Bc. Tomáš 
Vaňo. Svoj post poslanca 
mestského zastupiteľstva 
však obhájil. „Už druhý 
krát po sebe som získal 

ako poslanec najväčší počet hlasov. O mne je známe, že som 
bol v minulom volebnom období ako prvý opozičný poslanec 
voči primátorovi, no mojou prioritou je hľadať spoločné cie-
le.“  

radosť na  tvári Mgr. Richarda Rybníčka a manželky Lucie potvrdzuje úspeš-
nosť komunálnych volieb 
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Kandidátka na primátora JUDr. Danica Birošová (nezá-
vislá) získala 1.525 hlasov a má z volebných výsledkov dobrý 
pocit. Od druhého 
Bc. Tomáša Vaňa ju 
delilo len 167 hla-
sov. V novom  mest-
skom zastupiteľstve 
získala poslanecký 
mandát. „Bola to pre 
mňa úplne nová skú-
senosť, rozhodla som 
sa kandidovať náhle. 
Moja volebná kampaň trvala len štyri mesiace,“ povedala 
JUDr. Danica Birošová. Priebeh volebnej kampane kritizova-
la. „Keď sa človek uchádza o nejakú funkciu a začne sa zvidi-
teľňovať, nastanú problémy, má napríklad zamedzený prístup 
do organizácii alebo spoločností. Trenčín ako aj celé Sloven-
sko je nedemokratické,“ dodala. 

Ako štvrtý v poradí skončil kandidát na primátora Ing. Jo-
zef Žiška (nezávislý), keď získal 1.512 hlasov. Ako piaty 
a posledný v poradí skončil kandidát na primátora Martin Žá-
čik (Ľudová strana Naše Slovensko), ktorý získal 195 hlasov.   

Obyvatelia mesta Trenčín v sobotných komunálnych voľ-
bách dňa 15. novembra 2014 hlasovali za výraznú zmenu zlo-
ženia tamojšieho mestského zastupiteľstva. Z 25-členného 
poslaneckého zboru, ktorému končilo volebné obdobie, sa do 
mestského zastupiteľstva dostalo iba päť poslancov. Vyplýva 
to z informácií tamojšej mestskej volebnej komisie.  

Až dvadsať nezávislých poslancov získalo poslanecký 
mandát, štyri poslanecké kreslá obsadila stredopravá koalícia 
siedmich strán a hnutí (Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-
venská kresťanská demokratická únia – Demokratická strana, 
NOVA, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a Nezávislé 
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osobnosti, Most-Híd) a strana Smer - Sociálna demokracia bu-
de mať v mestskom zastupiteľstve jedného poslanca. 

Z minulého zastupiteľstva sa do poslaneckých lavíc vracia 
pätica nezávislých kandidátov JUDr. Ján Kanaba, Patrik 
Žák, Ing. Michal Urbánek, Bc. Tomáš Vaňo a Martin Bar-
čák. Tento počet nezávislých poslancov doplnili noví nezávis-
lí poslanci Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, 
JUDr. Danica Birošová, Peter Hošták MBA PhD, Bc. Edu-
ard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Lukáš Ronec, Mgr. Ján Vojtek, 
Dominik Gabriel, Ing. Miloš Mičega, Kamil Bystrický, 
Mgr. Martin Petrík, Miloslav Baco, JUDr. Martin Smolka 
a Ing. Tomáš Bahno.  

Stredopravú koalíciu budú v mestskom parlamente repre-
zentovať  Eva  Struhárová, Ladislav  Matejka,  Mgr.  Juraj 
Bakoš a Ing. Vladimír Poruban.  

Jediným poslancom za stranu Smer – Sociálna demokracia 
bude Ľubomír Horný.  

V tohoročných voľbách Trenčania zvolili do mestského za-
stupiteľstva dve ženy – JUDr. Danicu Bírešovú a Evu Strúha-
rovú. Oproti minulým voľbám nežné pohlavie zastupovala 
Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá sa však v polovici volebného 
obdobia vzdala mandátu, a tak bol Trenčín bez žien v zastupi-
teľstve. 

www.sme.sk 16.11.2014 
Trenčianske noviny 18.11.2014  
pomocná evidencia 791/1/2014, 796/1/2014 
 
Mesto Trenčín pripomenulo v pondelok 17. novembra 2014 

už 25. výročie pamätných 
udalostí z roku 1989. 

Program sa začal o 16.00 h 
vernisážou výstavy „Svieč-
ková manifestácia 25. mar-

PhDr. Leo Kužela Mgr. Peter Jašek 
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ca 1988“ v mestskej veži. Výstavu otvorila vedúca Útvaru 
kultúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. Janka Sedláčková, 
ktorá prítomných srdečne privítala. Po tomto úvode sa pred-
stavil folkový pesničkár Igor Cvacho s interpretáciou vlastnej 
piesne „Spomienka“, ktorou chcel priblížiť pamätné novem-
brové dni roka 1989. Po jeho vystúpení vystúpil poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Leo Kužela, kto-
rý zaspomínal na udalosti z novembra 1989 a ich vplyv na 
ďalší rozvoj našej spoločnosti.  Na jeho vystúpenie nadviazal 
pracovník  Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr. Peter Ja-
šek, PhD., ktorý priblížil prvé verejné vystúpenie občanov na 
Sviečkovej manifestácii v Bratislave proti vtedajšej štátnej 
moci.  

Po vernisáži výstavy pokračoval program vystúpením pos-
lanca PhDr. Lea Kuželu, folkového speváka Igora Cvachu. za-
vesením venca pod pamätnou tabulou na budove Mestského 

úradu v Trenčíne a občania si za-
pálením sviec si pripomenuli ne-
vinné obete bývalého režimu. 

Po pietnom akte prítomní ob-
čania sa zúčastnili svätej omše 
v Piaristickom kostole sv. Fran-
tiška Xaverského, na ktorej mod-
litbami  ďakovali za slobodu. 

Svätú omšu celebroval rektor Kolégia piaristov Stanislav 
Šimkovič, SchP. 

Spomienkový program uzavrelo premietanie českého do-
kumentárneho filmu o Marte Kubišovej „Magický hlas rebel-
ky“ v Artkine Metro, ktorú na filmovom plátne stvárnila reži-
sérka Oľga Sommerová. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 789/1/2014 
 

Igor Cvacho 
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Dňa 26. novembra 2014 sa uskutočnilo v budove Matice 
slovenskej v Martine, vyhodnotenie 8. ročníka súťaže „Slo-
venská kronika 2014“. Cieľom súťaže „Slovenská kronika 

2014“ bolo podnietiť a 
motivovať záujem 
o dôsledné uchovávanie 
nehmotného kultúrno-
spoločenského dedič-
stva formou tvorby kro-
ník, monografií obcí 
a miest.  

Slávnostné vyhodno-
tenie otvorila vedúca 
oddelenia vzdelávania 

Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Svetlana 
Chomová, PhD., ktorá všetkých prítomných a hostí privítala, 
zoznámila s programom podujatia. Potom sa postupne 
k prítomným prihovorili zástupcovia Združenia miest a obcí 
Slovenska, Slovenského národného múzea a nakoniec súťaž 
zhodnotil riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Ra-
doslav Ragač  PhD. Ako uviedol päťčlenná odborná porota 
pod jeho vedením posudzovala celkom 26 kroník a 58 mono-
grafií. Nehodnotilo sa deväť monografií, lebo nesplnili zá-
kladnú podmienku a to, že neboli vydané v roku 2013, ale vy-
šli v tomto roku 2014. Preto ich porota odporučila do ďalšieho 
ročníka súťaže.  

Výsledky súťaže Slovenská kronika 2014 
A) Kategória kroník: 

1) Kategória – Kronika obce do 1 000 obyvateľov: 
hlavnú cenu získali – obce Rakovo a Visolaje 

Kronika Mesta Trenčín bol ponúknutá k nahliadnutiu 
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2) Kategória – kronika obce 
nad 1 000 obyvateľov:  
hlavnú cenu získala – obec 
Toporec 

3) Kategória – kronika kraj-
ského mesta:  
hlavnú cenu získalo – Mesto 
Trenčín  

4) Kategória – kronika okres-
ného mesta:  
hlavnú cenu získalo – Mesto Prievidza 

5) Kategória – kronika občianskeho združenia, spolku, 
folklórneho súboru, skupiny, ľudovej, dychovej hud-
by, kronika školy a pod.  
- Cena za dokumentovanie športových aktivít obce – 

Kronika futbalu v Strážskom 
- Cena za dokumentovanie dejín cirkevného zboru –  Z 

dejín evanjelického a. v. cirkevného zboru v Krajnom  
- Cena za dokumentovanie života školy – Gymnázium 

Františka Švantnera v Novej Bani 
6) Mimoriadne ocenenie:  

- Za najdlhšie vedenú kroniku – Mesto Banská Bystri-
ca (od 16 storočia sústavne)  

- Za dlhoročné vedenie kroniky – Jurajovi Martinkovi 
z obce Visolaje (od roku 1968) 

B) Kategória monografie: 
 - Vedecko-popularizačná monografia: 

  Hlavná cena – obec Rejdová 
 -   Popularizačná a textovo-obrazová monografia: 

Hlavná cena – obec Jarok 

kronikár Mesta Trenčín Jozef  Čery po ocenení  
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- Cena za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedič-
stve regiónu: 
Hlavná cena – obec Bánov, obec Kocurany a obec Spiš-
ské Hanušovce  

- Monografia mesta alebo mestskej časti: 
Hlavná cena – Mesto Prievidza 

- Monografia mesta alebo mestskej časti: 
Hlavná cena – Mesto Kráľovský Chlmec a mestská časť 
Bratislava – Čunovo 

- Publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pa-
miatkach, pamiatkach ľudovej  architektúry, národ-
ných kultúrnych pamiatkach a pod. 
Hlavná cena – Mesto Trnava a Šuriansky cukrovar 

- Publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, 
tradičnej ľudovej strave a pod.: 
Hlavná cena – Ľudový  odev  Ilavskej  kotliny;  Kerami- 
kársky majster Rudolf Barčík 

- Monografie mapovanie obyčajov  regiónu: 
Hlavná cena – autorky: Mária Adamová, Zuzana Kollá-
rová, Terézia Kvapilová 

- Monografia o kultúrnom dedičstve regiónu: 
mimoriadne cena: 
Monografia –   „Rodom a srdcom z Oravy“ 
Monografia –  „Zabudnutí hrdinovia proti tureckých bo-

jov“ 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 824/1/2014 
 
Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 28. 

novembra 2014 sa skladalo z dvoch častí a to zo slávnostnej, 
ktorej sa zložením sľubu ujal funkcie staronový primátor Mgr. 
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Richard Rybníček a zložilo slávnostný sľub 25 novozvole-
ných poslancov.  

V druhej, pracovnej časti poslanci mestského zastupiteľstva  
potom odsúhlasili zloženie jednotlivých pracovných komisií 
mestského zastupiteľstva s tým, že tieto budú doplnené 

o odborníkov. Pos-
lanci zároveň prijali 
rozhodnutie, že ro-
kovania komisií bu-
dú verejné s výnim-
kou prípadov, ak by 
boli predmetom ro-
kovania informácie, 
alebo veci chránené 
podľa osobitných 
zákonov. Okrem to-

ho verejnosť bude mať právo vystúpiť na rokovaniach komisií 
za rovnakých podmienok, ako počas rokovaní mestského za-
stupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo schválilo zloženie komisií 
z poslancov:  
Finančná a majetková komisia: 

Peter Hošták – predseda, JUDr. Ján Kanaba, Vladimír 
Poruban, Juraj Bakoš, Ing. Richard Ščepko; 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územ-
ného plánovania: 

Miloš Mičega – predseda, Ing. Michal Urbánek, Ladi-
slav Matejka, Mgr. Richard Medal, Ing. Tomáš Bahno, 
Miloslav Baco; 

Komisia školstva:  
Mgr. Ján Vojtek – predseda, Patrik Žák, Mgr. Ján For-
gáč; 
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Komisia mládeže a športu:  
Ľubomír Horný – predseda, Dominik Gabriel, JUDr. 
Danica Birošová; 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: 
Eva Struhárová - predseda, Eduard Filo, Martin Smol-
ka, Martin Barčák; 

Komisia kultúry a cestovného ruchu:  
Mgr. Kamil Bystrický – predseda, Bc. Tomáš Vaňo, 
Martin Petrík, Lukáš Ronec; 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov.  

Martin Smolka – predseda, Juraj Bakoš, Ľubomír Hor-
ný ; 
vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín bude mať v nasledujúcom štvorročnom ob-

dobí jedného viceprimátora. Dňom 28. novembra 2014 bol 
bývalý vedúci trenčianskeho stavebného úradu Mgr. Ján 
Forgáč, ktorého v komunálnych voľbách dňa 15. novembra 
2014 zvolili Trenčania za poslanca mestského zastupiteľstva 
vymenovaný primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom do 
funkcie viceprimátora Mesta Trenčín.  

Mgr. Ján Forgáč vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Uni-
verzity Komenského v Bratislave - špecializáciu inžinierska 
geológia a hydrogeológia. Pred nástupom do funkcie vedúce-

ho stavebného úradu v roku 2011 sa venoval 
stavebníctvu, inžinierskym činnostiam, prá-
vam k nehnuteľnostiam v rámci realitných 
činností a stavebnej geodézie.  

Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka 
Mgr. Ján Forgáč, ako vedúci stavebného úra-

du riešil v posledných rokoch kľúčové otázky týkajúce sa 
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Trenčína. Či už to boli technické záležitosti súvisiace s mo-
dernizáciou železničnej trate, výstavbou druhého cestného 
mosta cez rieku Váh, príchod japonského investora Akebono, 
ale aj kauzu tzv. Cellerovej jamy, ktorá roky traumatizovala 
Trenčanov či reštrukturalizáciu stavebného úradu. 

Mgr. Ján Forgáč, ako viceprimátor bude mať v kompetencii 
dopravu, investície, stavebné záležitosti a majetok mesta. Sta-
vebný úrad  v Trenčíne bude dočasne riadiť doterajšia zástup-
kyňa Mgr. Jána Forgáča, Ing. Iveta Kubišová . 

www.sme.sk 29.11.2014  
pomocná evidencia 831/1/2014 
 
Dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie 

nového Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na programe 
ktorého bolo prerokovanie hlavne finančných otázok, perso-
nálnych otázok, činnosť  mestského kontrolóra za druhý pol-
rok 2014, správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva a schválenie harmonogramu zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 
a) schválilo odvolanie členov predstavenstva spoločnosti 

„Trenčianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – doc. Ota Bar-
boráka, CsC., JUDr. Milana Kováčika a Eduarda Har-
tmana; 

b) schválilo nových členov predstavenstva spoločnosti „Tren-
čianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – Ing. Jaroslava Pa-
gáča - predseda komisie, Ing. Benjamína Lisáčka a Ing. 
Ivetu Marčekovú; 

c) schválilo odvolanie členov dozornej rady spoločnosti 
„Trenčianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – PhDr. Lea 
Kuželu, Ing. Petra Gašparoviča a Mgr., Bc. Josefa Ko-
láøa; 
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d) schválilo nových členov dozornej rady spoločnosti „Tren-
čianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – JUDr. Jána Kana-
bu - predseda komisie, Ing. Tomáša Bahnu a Miloslava 
Bacu; 

e) zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
o sťažnostiach; 

f) schválilo členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne o sťažnostiach v tomto zložení – JUDr. Ján Kanaba - 
predseda komisie, Ing. Ladislava Matejka a Mgr. Mar-
tina Petríka; 

g) určilo mesačný plat primátorovi Mgr. Richardovi Rybníč-
kovi vo výške 3.944,- eúr  
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 848/1/2014, 849/1/2014, 850/1/2014  
 
Takmer dvojmesačná skúšobná doba ukázala, že „City 

Monitor“ sa neosvedčil. Otázky občanov boli v prevažnej 
väčšine duplicitné s tými, ktoré Mestu Trenčín adresovali cez 
„Otázky a odpovede“ alebo „Odkaz pre starostu“. Ďalšie otáz-
ky sa netýkali kompetencií mesta. Za týchto okolností by bolo 
neefektívne platiť za túto službu. Preto sa Mesto rozhodlo do 
projektu „City Monitor“ nezapojiť.   

Občania však i naďalej majú k dispozícii v komunikácii 
s Mestom Trenčín domácu rubriku „Otázky a odpovede“ a we-
bový portál „Odkaz pre starostu“. Samozrejme i naďalej sa 
môžu občania osobne kontaktovať s konkrétnymi zamestnan-
cami mestského úradu a tiež majú možnosť stretnúť sa priamo 
s primátorom Richardom Rybníčkom. 

Mesto Trenčín 07.01.2015 
 
Klientske centrum Mesta Trenčín predložilo štatistiku po-

hybu obyvateľstva od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014: 
Stav obyvateľstva k 01. januáru.2015  55.452 osôb 
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počet  úmrtí                  506 osôb 
počet narodených                  496 osôb 
počet odsťahovaných                  825 osôb 
počet prisťahovaných                 786 osôb 
stav k 31.12.2014                   55.493 osôb 
nárast obyvateľov                                    +49 osôb 

Najčastejšími chlapčenskými menami boli Jakub, Michal, 
Lukáš a dievčenskými menami Ema, Nina a Natália. 

V roku 2014 bolo zosobášených 291 párov, z toho 131 cir-
kevných a 160 občianskych sobášov. 
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Ekonomický život 
 
Spoločnosť Johnson Controls s viac ako 500 zamest-

nancami ukončila k 31. decembru 2013 organizačné náleži-
tosti v súvislosti s presťahovaním sa do priestorov AU Optro-
nics v priemyselnom parku a od 2. januára 2014 začala ofi-
ciálne činnosť v nových priestoroch. Zmenou lokality pôsob-
nosti Spoločnosti Johnson Controls z ulice Súvoz do priemy-
selného parku, pristúpilo Mesto Trenčín od 7. januára 2014 
pristúpilo k zmenám v mestskej hromadnej doprave tak, že do 
priemyselného parku budú ráno zachádzať niektoré spoje 
liniek číslo 5 a 6 a popoludní zase budú odtiaľto vychádzať 
niektoré spoje liniek 6 a 15. 

Spoločnosť Johnson Controls, ako jeden z najväčších dodá-
vateľov pre automobilky využil prázdne priestory taiwanskej 
spoločnosti AU Optronics a premiestnil sem svoje vývojové 
centrum. Do priestorov taiwanského investora by sa mala 
presťahovať aj spoločnosť AAF International z Nového Mesta 
nad Váhom s viac ako 114 zamestnancami, ktorá sa venuje 
výrobe klimatizačných zariadení. Ďalšie tri firmy - tnTEL, 
PrintAlliance a Agrotrend by si mali v priemyselnom parku 
svoje výrobné haly v priebehu roka 2014 postaviť. Print 
Alliance s výstavbou už začala. „V priebehu tohto roka 2014 
by mohlo v priemyselnom parku pracovať do 1.000 zamest-
nancov. Mesto Trenčín stále rokuje aj s japonskou spoločnos-
ťou Akebono, ktorá by mohla v prvej fáze priniesť do Tren-
čína 85 nových pracovných miest. 

www.sme.sk 07.01.2014  
pomocná evidencia 9/1/2014 
 

Projekt nájomného bývania vníma primátor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček už od začiatku svojho funkčného 
obdobia ako jednu zo svojich priorít. 
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Trenčín chce v budúcnosti riešiť nájomné bývanie 
prostredníctvom súkromných investorov. Od tých by si Mesto 
Trenčín byty buď odkúpilo alebo prenajalo. „Nič iné nám 
neostáva, len rýchlo začať rokovať so súkromníkmi, ktorí tu 
stavajú byty, že by sme časť bytov odkúpili alebo prenajali,“ 
predstavil svoje plány primátor. 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček chcel 
pôvodne použiť na výstavbu nájomných bytov dotácie zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania nechať a dva hektáre mest-
ských pozemkov v Mestskom hospodárstve a správe lesov. V 
rámci rozpočtu na rok 2014 zároveň plánoval vyčleniť 300-
tisíc eúr na výstavbu cestnej infraštruktúry v tejto lokalite. „Je 
lepšie, keď má mesto vlastné pozemky a stavia na nich, 
pričom mu na to prispeje štát,“ skonštatoval. Poslanci však 
finančné prostriedky rozdelili na iné akcie. 

Projekt nájomného bývania vníma primátor Rybníček už od 
začiatku svojho funkčného obdobia ako jednu zo svojich prio-
rít. Na začiatku svojho funkčného obdobia v roku 2011 ne-
dokázal presvedčiť poslancov o projekte „Idea Grade“, projekt 
zahrňujúci výstavbu takmer 700 nájomných bytov, pričom 225 
z nich by patrilo Mestu Trenčín. Chýbajúce nájomné byty sú 
podľa terajšieho primátora naďalej problémom Trenčína, ktorý 
bude musieť mesto v najbližšej budúcnosti riešiť. Vychá-
dzajúc z demografického vývoja obyvateľstva je nesporná 
skutočnosť, že mesto Trenčín rapídne starne, ľudia sa dožívajú 
vyššieho veku. Na to, aby zostávali mladí ľudia v Trenčíne a 
zakladali si tu rodiny, potrebujú vybudované zázemie, t.j. 
existenčné podmienky, v prvom rade prácu a bývanie. 

www.sme.sk 05.01.2014  
pomocná evidencia 10/1/2014 

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 
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mesiac január 2014 boli 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 pravi-
delnú údržbu približne na 114 kilometroch miestnych komu-
nikácií a približne na 156 kilometroch chodníkov. 

www.sme.sk 19.01.2014  
pomocná evidencia 39/1/2014 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška podpísal 
dňa 16. januára 2014 
Dohodu o spolupráci me-
dzi Trenčianskym samo-
správnym krajom a Juho-
moravským krajom, ktorý 
zastupoval hejtman Mi-
chal Hašek. K podpisu 
došlo na veľtrhoch ces-

tovného ruchu „Regiontour 2014“ a „GO 2014“ v Brne 
uskutočnené v dňoch 16. až 19. januára 2014 a zúčastnili sa ho 
aj predseda Vlády Českej republiky Jiří Rusnok, minister pre 
miestny rozvoj Českej republiky František Lukl, primátor 
štatutárneho Mesta Brno Roman Onderka, pražský arcibis-
kup Dominik kardinál Duka, generálny riaditeľ Czech 
Tourism Rostislav Vondruška a  ďalší významní hostia. 

podpis zmluvy zľava – hejtman JMK Michal Hašek, Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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Pri slávnostnom otvorení hejtman Michal Hašek povedal 
prítomným „Vítam vás v ex-
pozícii Juhomoravského 
kraja, na južnej Morave, v 
najkrajšej časti Českej 
republiky,“ prihovoril sa 
prítomným a vyjadril pote-
šenie, že môže s Trenčian-
skym samosprávnym kra-
jom spečatiť veľmi dobré 
vzťahy. „My už v praxi napĺňame heslo, že Európa je Európou 
regiónov a chceme, aby sa do budúcna táto regionálna 
dimenzia ešte viac prehlbovala,“ dodal hejtman druhého 
najnavštevovanejšieho kraja Českej republiky. Zmluva medzi 

oboma krajmi de-
klaruje spoluprácu 
pri organizovaní a 
koordinovaní predo-
všetkým prihranič-
ných aktivít podpo-
rujúcich ekonomic-
ké, kultúrne, vzde-
lávacie, humanitné, 
športové a ďalšie 

činnosti v prospech ďalšieho rozvoja slovensko – českej pri-
hraničnej oblasti. 

Za Trenčiansky samosprávny kraj prítomných hostí pozdra-
vil jeho predseda Ing. Jaroslav Baška, ktorý povedal, že „K 
dnešnému dňu naše kraje, mestá, obce a organizácie spolupra-
cujú na množstve projektov a verím, že po podpise tejto 
dohody bude spolupráca ešte lepšia. Je viac ako dôležité napl-
no využiť spolu s Juhomoravským krajom nové programo-
vacie obdobie rokov 2014-2020 na realizáciu čo najviac pro-

spečatenie zmluvy podaním ruky 
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jektov. Myslím tým najmä oblasti rozvoja infraštruktúry, 
vzdelávania, vedy, kultúry, výskumu a inovácií, cestovného 
ruchu a predovšetkým efektívne čerpanie prostriedkov z Eu-
rópskej únie,“ a všetkých pozval na návštevu Trenčianskeho 
kraja: „Príďte k nám objaviť nepoznané a to, čo už trošku 
poznáte, spoznajte ešte viac.“  

V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa následne 
predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kra-
ja stretol s novým ho-
norárnym konzulom 
Slovenskej republiky 
v Brne Jaroslavom 
Weiglom. Spoločne si 
prezreli kopaničiarsku 
expozíciu, ktorá tiež 

reprezentovala náš kraj v Českej republike. 
Veľtrh „Regiontour“ je nosným projektom na podporu 

domáceho cestovného ruchu a incomingu v Českej republike. 
Zúčastňujú sa ho kľúčové subjekty a osoby s rozhodovacími 
právomocami v cestovnom ruchu Českej republiky a jedno-
tlivých regiónov. Veľtrh „GO“ sa zameriava na výjazdovú tu-
ristiku. Okrem tuzemských cestovných kancelárii a agentúr sa 
ho zúčastnili poskytovatelia služieb cestovného ruchu 
v obľúbených zahraničných destináciách.  

www.tsk.sk 17.01.2014 
pomocná evidencia 40/1/2014 
 
Krajské mestá na Slovensku, teda ani mesto Trenčín 

predpisy na dane v roku 2014 neupravovali, k zmenám došlo 
skôr v ostatných mestách.  

Trenčiansky región výraznejšie zmeny zďaleka tento raz 
obišli. Trenčín, Nové Mesto, Bánovce, Myjava mali pre svo-
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jich obyvateľov dobré správy. Trenčania tento rok 2014 nemu-
seli mať obavy, lebo výška daní a poplatkov sa nemenila, 
informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. Napríklad 
za psa chovaného v byte v Trenčíne zaplatili občania opäť 30 
eúr. V prípade, že je pes v rodinnom dome, tak mesto vyrúbilo 
poplatok 12 eúr. Za byt bola určená sadzba sadzba 0,29 
eúr/m2. Túto skutočnosť ocenili občania.  

www.sme.sk 25.01.2014 
pomocná evidencia 75 /1/2014 
 
Vandalizmus v meste Trenčín neustále prekvapuje. Ako 

príklad sú uvádzane výťahy v podchode pri hoteli Elizabeth, 
ktoré počas Vianoc znečistili vandali, ktorí si tento priestor 
„pomýlili“ s verejnými toaletami. Zápach a špina vystrašili 
viacerých, ktorí tadiaľto prechádzali. Najmä rodiny s deťmi 
majú obavy aj o zdravie, nehovoriac o tom, že podchody sú 
súčasťou centra mesta, kadiaľ denne prechádzajú stovky ľudí 
a nielen Trenčanov. 

Viacerí občania sa sťažujú na stav výťahov, ktoré mnohí 
podľa vlastných 
slov radšej ani 
nevyužívajú. A tu je 
vyjadrenie jedného 
z nich, „Chodievam 
tadiaľ každý deň, 
ale výťahy už zá-
sadne nepoužívam“. 
Svoju skúsenosť 
z používania výťahu 

povedala Katka Ochránková. „Raz som mala tú česť ich 
vyskúšať. Keď sa otvorili dvere, vo vnútri výťahu bolo všetko, 
čo niekto pravdepodobne podvečer jedol.“ So svojou skúse-
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nosťou sa pridal Peter Krátky, ktorý po otvorení výťahu si 
myslel, že prišiel do záchodu. 

Mesto Trenčín však nemá veľa možností, ako zamedziť 
takýmto situáciám, lebo výťahy sú v podstate na mieste, ktoré 
nik nemá na očiach. Veď aj v uličkách pod hradom natrafím 
často na všeličo. Najhoršie je, že v noci niektorí využívajú 
takéto odľahlé miesta a netrápi ich, ako to bude ráno vyzerať.  
Otázne je aj to, ako by mestskí policajti postihovali napríklad 
bezdomovcov, ktorých 
by na mieste činu pris-
tihli. Možno by pomohlo, 
keby výťahy v noci ne-
fungovali. Mesto však ta-
kúto zmenu v prevádzko-
vaní výťahov neplánuje, 
keďže ich využívajú imo-
bilní i starší občania aj v 
nočných hodinách. 
A čo na to mesto? 

„Nedôstojné správanie niektorých ľudí nás zas a znova 
prekvapuje a zároveň veľmi mrzí,“ zareagovala hovorkyňa 
Mesta Trenčín Erika Ságová s tým, že kabínky oboch 
výťahov i celý podchod mesto po týchto nepríjemnostiach za 
pomoci aktivačných pracovníkov kompletne vyčistilo. 

Neustále problémy s používaním výťahov chce mesto 
najnovšie riešiť rozšírením kamerového systému, ktorý by mal 
vandalov pomôcť odhaliť. Mesto Trenčín na základe doteraj-
ších skúseností predpokladá, že znečistené výťahy nie sú die-
lom bezdomovcom, ale skôr mladistvých vandalov. 

Predpokladá sa, že do dvoch až troch týždňov budú namon-
tované do prístupových chodieb k výťahom a aj do výťahov. 
Zároveň na kamerový systém budú upozorňovať viaceré ozna-
my. Kamery osadené síce v podchode už sú. Umiestnili ich 
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tam nájomcovia stánkov v podchode, tie však snímajú len 
podchod, nie výťahy. 

Výťahy od svojho spustenia v októbri 2012 zažili množstvo 
problémov. Stač spomenúť, že ani nie tri mesiace po spustení 
dvaja mladíci vyradili výťah z prevádzky, poškodili panel 
vnútornej riadiacej jednotky i elektrický konventor.  Vtedy sa 
vďaka kamerám a zverejneniu záberov podarilo polícii mla-
dých páchateľov odhaliť. 

Aby Mesto Trenčín odhaľovalo takéto vyčíňanie, zvyšuje 
počet umiestnených kamier v centre každý rok. V súčasnosti 
je rozmiestnených 35 kamier a do roku 2016 plánuje v roz-
počte zvýšiť rozmiestnenie na 45 kamier.  

www. sme.sk 23.01.2014  

pomocná evidencia 76/1/2014 
 

Od 1. februára do 30. apríla 2014 zisťovali pracovníci Šta-
tistického úradu Slovenskej republiky údaje pre štatistiku 
rodinných účtov. Povinní sú preukázať sa osobitným pove-
rením, ktoré im umožňovala funkciu opytovateľa vykonávať.  

Účelom štatistického zisťovania bolo získať informácie 
o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb 
v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú 
na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického 
úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev 
a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na 
účely posudzovania sumy životného minima. 

Údaje pre štatistiku rodinných účtov zisťuje Štatistický 
úrad Slovenskej republiky pravidelne. Pre rok 2014 bolo na 
Slovensku do zisťovania vybraných viac ako 230 obcí, medzi 
nimi aj mesto Trenčín. Do zisťovania je zaradených takmer 2 
tisíc domácností, v Trenčíne prichádza do úvahy približne 
o 60 vybraných domácností. 
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Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti v rámci toh-
to zisťovania poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na 
štatistické účely. Za ochranu dôverných aj osobných údajov 
zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Nie je to 
jediné zisťovanie štatistických údajov v tomto roku. O ďalších 
zisťovaniach bude úrad obyvateľov priebežne informovať. 

Mesto Trenčín 06.02.2014 
pomocná evidencia 106/1/2014  
 

Miesto kotolne pre vykurovanie tritisíc bytov na tren-
čianskom sídlisku Juh viacerým ľuďom prekáža. Ak keď spo-
ločnosť zabezpečujúca sľúbila premiestniť kotolňu na inú uli-
cu, toto zatiaľ nevykonala.  

Obyvatelia najväčšieho sídliska v Trenčíne sa už dlhší čas 
sťažujú na splodiny a nečistoty z kotolne na Liptovskej ulici. 
Dožadujú sa jej presťahovania. Avšak spoločnosť sa vyjadrila, 
že tak nebude skôr ako na budúci rok. Problémy majú ľudia s 
usadzovaním menších čiastočiek nečistôt, ktoré unikajú z ko-
tolne, ako aj so smradom. 

Spoločnosť na svoju obhajobu uviedla, že v uplynulom 
období kotolňa prešla všetkými kontrolami škodlivých emisií. 
Vykonal ich Okresný úrad odboru životného prostredia 
v Trenčíne. Máme však informácie od občanov, že to nie je v 
súlade s realitou. „Popolček majú ľudia stále na oknách a 
parapetoch,“ povedal Mgr. Ján Forgáč, vedúci útvaru staveb-
ného, životného prostredia, dopravy a investícií Mestského 
úradu v Trenčíne. Ľuďom spôsobuje okrem nečistôt problémy 
aj hluk prevádzky v kotolni. Aj Úrad verejného zdravotníctva 
firme nariadil, aby do konca roka 2013 urobili opatrenia na 
zníženie hluku. Spoločnosť následne požiadala o predĺženie 
termínu do konca februára 2014,“ vysvetlil Mgr. Ján Forgáč a 
zároveň dodal, že úrad na konci mesiaca zhodnotí či firma 
hluk znížila.  
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Samotní obyvatelia sídliska si myslia, že niektorými kon-
trolami firma prešla priaznivo z dôvodu dostatku času na prí-
pravu. Kontroly sa však podľa odborníkov pravidelne nevy-
konávajú. „Keď k nám príde podnet, snažíme sa ho riešiť čo 

najrýchlejšie,“ po-
vedal Michal Fiala 
zo Slovenskej in-
špekcie životného 
prostredia. Inšpek-
tori by podľa neho 
zrejme odhalili, aj 
keby spoločnosť 
používala na spaľo-
vanie iný materiál. 
Túto možnosť však 

úplne nevylúčil. „Keby sme tam prišli na kontrolu a zbadali 
sme niečo, čo je rozpore so skutočnosťou, hneď by sme dali 
firme na mieste pokutu. Samozrejme, keď dáme spoločnosti 
dva dni dopredu vedieť, je možnosť, že zmenia médium 
kúrenia,“ dodal Fiala. 

Kotolňu prevádzkuje spoločnosť „Služby pre verejnosť“. 
Konateľ firmy Ing. Jozef Greňo upozornil, že najhoršie stavy 
z minulosti už vyriešili. Veď veľa sa do tejto kotolne investo-
valo vrátane filtrov a zmeny paliva, vysvetlil Ing. Jozef Greňo. 

Spoločnosť sa mala presťahovať do menej obývanej loka-
lity na Východnej ulici ešte v minulom roku 2013. Infor-
movala o tom ešte pri odkúpení pozemku na Liptovskej ulici. 
„Samotné sťahovanie ovplyvňuje napríklad aj postoj mesta. 
Vlani sa riešila otázka odpájania. Niektoré mestá na Slovensku 
podporujú centrálnu výrobu tepla, ale Mesto Trenčín nás v 
tomto smere nepodporuje. Musíme riešiť otázku odpájania 
existujúcich zdrojov tepla až potom sa rieši presun, povedal 
Ing. Jozef Greňo. 
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Na Východnej ulici má spoločnosť vlastný areál, ktorý je 
pripravený na uskladnenie paliva a vybudovalo sa logistické 
centrum. Postupnými krokmi pracujeme na tom, aby sme 
mohli premiestnenie uskutočniť približne v roku 2015,“ dodal 
Ing. Jozef Greňo. 

www.sme.sk 07.02.2014 
pomocná evidencia 107/1/2014 
 
Najväčšia výstava na Slovensku zameraná na lov kaprov 

modernými metódami sa po ôsmich rokoch sťahovala z 
Bratislavy na Považie. V poradí 9. ročník výstavy „Carp 
Show“ sa uskutočnil v dňoch 15 a 16. februára 2014 na tren-
čianskom výstavisku Expo Center. 

Organizátori tohtoročnej „Carp Show“ vymenili Bratislavu 
za Trenčín najmä z priestorových dôvodov. Trenčín im 
poskytol svoje priestory „Výstaviska Expo Center“. V tomto 
roku bol rozšírený „Carp Show“ aj o výstavu „Spinning Show 
Slovakia“ zameranú na lov rýb na prívlač“ 

Milovníci športového rybolovu našli počas víkendu v Tren-
číne doslova všetko, čo sa týka lovu kaprov a lovu na prívlač, 
t.j. rybárske prúty, navijaky, nástrahy, návnady, krmivá, rybár-
sku bižutériu, ale aj rybársky kempingový program, komplet 
oblečenie, sonary a iné technické pomôcky na lov kaprov a 
prívlač. 

Výstava „Carp Show“ sa stala už tradične miestom stret-
nutia renomovaných svetových rybárov. Ani na tomto ročníku 
nechýbal majster sveta v love kaprov Angličan Mitch Smith, 
jedna z najuznávanejších svetových kapacít v tvorbe nástrah 
pre lov kaprov Francúz Jean Marc Lebreton či vyznávač a 
propagátor extrémneho rybolovu Jakub Vágner. Ich pred-
nášky boli vrcholmi tohtoročnej výstavy. Najmä Jean Marc 
Lebreton si mimoriadne obľúbil Slovensko a chodí sem pra-
videlne. Zaujímavosťou je, že v rovnakom termíne sa koná v 
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Taliansku jedna z najväčších svetových výstav zameraných na 
lov kaprov a Lebreton dal pred touto výstavou prednosť Tren-
čínu. 

V prívlačovej časti výstavy nechýbali v sprievodnom pro-
grame prednášky a ukážky prívlače v podaní slovenských 
reprezentantov - majstrov sveta v tejto, pomerne novej ry-
bárskej disciplíne. Priamo pri bazéne ukazovali, ako fungujú 
nástrahy, aký výber prútov, navijakov a vlascov či šnúr je 
možno použiť pri tomto spôsobe rybolovu. 

www.sme.ak 15.02.2014  
pomocná evidencia 143/1/2014 
 
Trenčiansky samosprávny kraj sa v dňoch 20. – 23. fe-

bruára 2014 zúčastnil najvýznamnejšieho veľtrhu cestovného 
ruchu nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej Európe 
– „Holiday World 2014“. Holešovické Výstavisko v Prahe 

privítalo viac než 800 
vystavovateľov z 50 
krajín sveta. Oficiál-
nym partnerom 23. 
ročníka veľtrhu bolo 
Maroko a v rámci 
tohto podujatia bolo 
možné navštíviť aj 8. 
ročník gastronomic-
kého veľtrhu „Top 
Gastro & Hotel“  a 

19. ročník veľtrhu golfového vybavenia a turistiky  „Golf 
Show“. 

Vo vlastnej expozícii privítal kraj okrem množstva návštev-
níkov viacerých vzácnych hostí, pôsobiacich v zahraničí aj na 
Slovensku, ktorí s obľubou vyhľadávajú Trenčiansky samo-
správny kraj aj na výstavách v Čechách. Toto podujatie bolo 
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príležitosťou aj na opakované pracovné stretnutia a rokovania 
so zástupcami partnerských regiónov z Jihomoravského 
a Zlínskeho kraja. 

Veľtrh ponúkol možnosť prezentácie viacerých miest, 
zariadení a organizácií z nášho regiónu, upriamil pozornosť na 
naše kultúrne atrak-
tivity, zaujímavé 
služby a produkty, 
ktoré môžu priniesť 
skvalitnenie a ino-
vovanie ponuky v 
oblasti cestovného 
ruchu a oddychu. 
Návštevníkom výs-
tavy sme predstavi-
li Trenčiansky sa-
mosprávny kraj nielen ako kraj pohody, ale aj kraj význam-
ých osobností vďaka obľúbenému a vyhľadávanému kalen-
dáru, ktorý bol tento rok venovaný dvanástim významným 
osobnostiam kraja. 

www.tsk.sk 25.02.2014 
pomocná evidencia 171/1/2014 

 
Železnice Slovenskej republiky prichádzajú v jarnom 

období s novotou, 
ktorou sa každé 
železničné prie-
cestie bude ozna-
čené unikátnym 
kódom. Cieľom 
tejto úpravy bude 
v maximálnej mie-
re zabezpečiť rý-
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chlu a účinnú pomoc. Číslo na samolepiacej fólii bude umiest-
nené na stranu výstražného kríža. Svedkovia nehôd tak budú 
môcť polícií či záchrankám dať dôležité informácie o mieste 
nešťastia. 

Na priecestiach pretrvávajú problémy s bezpečnosťou. 
Dochádza k častým stretom účastníkov cestnej premávky s 
dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiál-
nymi škodami. Nový číselný kód pomôže v prípade nehody na 
priecestí či uviaznutia vozidla v oblasti nebezpečného pásma 
záchranným zložkám kolíziu vyriešiť.  

Vodič či okoloidúci tak môže zavolať na linku 112 či 158 a 
ohlásiť nehodu s uvedením kódu priecestia. Každý kód bude 
obsahovať všetky dôležité základné informácie pre policajný 
zásah či zásah záchraniek. „Telefónne číslo výpravcu a 
dispečera, názov traťového a definičného úseku, železničná 
poloha priecestia, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozem-
nej komunikácie, cestná poloha a cestné číslo križovania s tra-
ťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nad-
morská výška.“ To je základná databáza údajov.  

Na problémy s nehodovosťou poukazuje aj štatistika Že-
lezníc Slovenskej republiky. Za uplynulý rok 2013 na prie-
cestiach došlo k 46 nehodám, pri ktorých zomrelo desať ľudí a 
dvanásť sa ťažko zranilo. 

Na priecestiach dochádzalo za uplynulé obdobie k via-
cerým zmenám, ktoré smerovali k zvyšovaniu bezpečnosti. 
Minulý rok 2013 začali železnice zabezpečovať priecestia v 
okrajových lokalitách, kde nebola dostatočná signalizácia. V 
prípade, že pôjde o nezabezpečené priecestia, tak výstražné 
kríže nahradí zvuková a svetelná signalizácia v podobe 
červených blikajúcich svetiel a zvonením. Väčšie priecestia 
budú nahradené podjazdmi. Napríklad aj v Trenčíne. Pokiaľ 
nebudú podjazdy vybudované bezpečnosti pomôžu spomínané 
identifikačné kódy, ktoré označia priecestia v Trenčíne na 
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Vlárskej pri Bille či na Štefánikovej (vlečka do vojenského 
útvaru Kubra). 

www.sme.sk 12.03.2014  
pomocná evidencia 208/1/2014 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                

24. marca 2014 mestskí poslanci schválili predaj pozemkov 
pre prvú časť závodu japonskej spoločnosti „Akebono Brake 

Europe N. V.“ za 
962 tisíc eúr. Je to 
investícia, o ktorej 
sa rokovalo dva 
a pol roka. 

Na druhý deň 
25. marca 2014 bo-
la podpísaná kúpno 
– predajná zmluva 
medzi Mestom 

Trenčín v zastúpení jeho primátorom Mgr. Richardom 
Rybníčkom a spoločnosťou Akebono Brake Europe N. V. 
v zastúpení splnomocneným zástupcom Kimiya Nakaom.  
Podpisom zmluvy sa vytvorili podmienky pre realizáciu 
výstavby nového závodu, ktorý by mal ešte v tomto roku 2014 
spustiť výrobu brzdových komponentov pre automobilový 
priemysel. 

Mesto Trenčín zís-
kalo túto investíciu 
v konkurenčnom boji 
s priemyselnými par-
kami Nitre, v Českej 
republike, Maďarsku 
a Poľsku. Investor plá-
nuje v prvej fáze vyt-
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voriť desiatky nových pracovných miest. Vzhľadom na súčas-
nú situáciu na trhu práce budú tieto nové pracovné miesta 
prínosom pre Trenčín a jeho obyvateľov. Investor deklaroval 
záujem o rozšírenie výroby a ak sa mu bude dariť plánuje s 
rozšírením výroby a tým aj zväčšiť doterajšiu plochu 8 hek-
tárov na plochu až 12 hektárov. V nadväznosti na túto sku-
točnosť sa vytvorí niekoľko stoviek nových pracovných miest. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 234/1/2014 
 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                

24. marca 2014 poslanci odsúhlasili nové nájomné zmluvy pre 
Duklu a.s. aj Duklu, n.o., s výnimkou prenájmu ľadovej 
plochy a tiež priestorov - striedačiek, šatní, tribún, sociálnych 
zariadení a hľadiska. 

Trenčianskemu hokejovému klubu Dukla Trenčín sa končí 
nájomná zmluva na Zimnom štadióne Pavla Demitru na konci 
marca 2014. O prenájme ľadu na ďalšiu sezónu 2014/2015 
budú mestskí poslanci rokovať až na májovom zastupiteľstve, 
pretože schváleniu chýbal jeden poslanecký hlas. „Vnímam to 
veľmi zle, pretože do všetkého sme ich pustili, ale na ľad 
nemôžu. Urobíme všetko pre to, aby sme to vrátili v máji tam, 
kde treba,“ vyhlásil predseda najsilnejšieho poslaneckého 
klubu v trenčianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Da-
niel Beníček. 

Seniori Dukly už ukončili extraligovú sezónu, hokejisti sa 
vrátia na ľad až počas leta. Juniori však vo svojej lige stále 
bojujú. V prípade, že by to bolo potrebné, je pripravený klub 
zaplatiť za ľadovú plochu komerčný prenájom. Športový 
manažér Dukly Jozef Daňo dúfa, že v máji sa situácia vyrieši. 
„Bol by dosť veľký problém, keby sme ten prenájom nemali 
na ďalší rok. Určite budeme sedieť a riešiť to, uvidíme, čo 
bude,“ povedal. 
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Trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček nevníma 
neschválenú nájomnú zmluvu ako problém. „Pokiaľ viem, 
sezóna sa začína niekedy v júli, auguste, teraz sa skôr 
dohrávajú súťaže. To sa nechá dobehnúť a v máji sa to 
schváli. Ja si skôr myslím, že z toho vyznieva komicky 
zastupiteľstvo, že sa neboli schopní dohodnúť, aby takúto 
normálnu vec schválili a nazbierali dostatočný počet hlasov,“ 
okomentoval situáciu. 

Niektorí poslanci zase nesúhlasia so symbolickým prenáj-
mom zimného štadióna. Poslanec JUDr. Ján Kanaba navyše 
kritizuje svojich kolegov, že klubu odpustili úroky z 
omeškania. „My tu nemáme peniaze na to, aby sme látali 
cesty, robili strechy na školách a odpustíme dlh 35-tisíc eúr. 
Na jednej strane si myslím, že toto hraničí už s drzosťou a 
aroganciou, pretože ak niekto dostáva dotácie od mesta na 
prevádzku štadióna, že ich to prakticky nič nestojí, oni na tom 
zarábajú, pretože hrajú hokej a ani jeden zápas neodohrajú 
zadarmo, tak potom akým právom chcú ešte, aby sme im my 
ešte odpúšťali dlhy, za to, že neskoro zaplatia faktúry? To je 
nonsens,“ zhodnotil sa JUDr. Ján Kanaba. 

 www.sme.sk 25.03.2014  
pomocná evidencia 235/1/2014 
 
Zadlženosť Trenčína klesla za tri roky o polovicu. Kým na 

začiatku volebného obdobia Mesto 
Trenčín zdedilo dlh 714 eúr na 
obyvateľa, dnes je dlh vo výške 379 
eúr. „V roku 2010 zadlženosť mesta 
dosiahla výšku 39,7 milióna eúr, čo 
tvorilo takmer 130 % bežných príj-
mov roka 2009. Mesto Trenčín vý-
razným šetrením dlh skresalo o 47 
% na aktuálnych 21,1 milióna eúr,” 

Mgr. Richard Rybníček 
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konštatoval primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 
V súvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy sa do dlhovej služby od 1. januára 2014 
rátajú nielen bankové úvery, ale už aj investičné dodávateľské 
úvery. Aktuálny dlh Mesta Trenčín definovaný zákonom sa aj 
napriek šetreniu pohybuje na úrovni 56 % bežných príjmov 
mesta. Pre samosprávy je pritom zákonom stanovená hranica 
60 %. „Znižovanie dlhu hneď od začiatku funkčného obdobia 
bol zo strany Mesta Trenčín predvídavý krok. Ak by sme 
postupne hneď od začiatku výrazne nešetrili, dnes po zmene 
zákona, by sme boli s dlhmi nad zákonom stanovenou 
hranicou. To by bolo pre Trenčín určite likvidačné a vlastne 
neriešiteľné”, uviedol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček. Ako ďalej dodal primátor, na druhej strane sa štát 
správa, ako keby on šetriť nemusel, lebo “celkový dlh verejnej 
správy vzrástol od konca roka 2010 z 27 miliárd eúr na 
očakávaných 39 miliárd eúr ku koncu roka 2013. To je príklad 
toho, ako štát samosprávy aj pod hrozbou sankcií a bankrotu 
núti šetriť a on sám si veselo míňa ďalej, dodal.  

www.sita.sk  28.03.2014   
pomocná evidencia 252/1/2014 
 
Jedna z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej 

republiky smeruje do Trenčína. Spoločnosť „Akebono Brake 
Europe“ postaví v priemyselnom parku výrobný závod. 
Prípravné terénne práce na výstavbu závodu už začali. 

Mestskí poslanci odsúhlasili 24. marca 2014 predaj 
pozemkov  v trenčianskej priemyselnej zóne o výmere                        
41.856 m2 za celkovú kúpnu cenu  962.688 eúr pre spoločnosť 
Akebono Brake Europe, Belgicko. Ide o dcérsku spoločnosť 
Akebono Brake Industry Co., Japonsko, ktorá vybudovaním 
nového závodu v Trenčíne rozšíri svoje postavenie na trhu 
automobilového priemyslu v strednej Európe.  
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Predstaviteľ in-
vestora Kimiaa Na-
kao a primátor Tren-
čína Mgr. Richard 
Rybníček podpísali 
zmluvu     25. marca 
2014. „Týmto sa to 
neskončilo, ba nao-
pak, naša spolupráca 
sa začala. Od jesene 

2011 sme s investorom absolvovali maratón sériu veľmi ťaž-
kých rokovaní.  Túto investíciu sme získali v konkurenčnom 
boji s inými priemyselnými parkami v Nitre či Kechneci, ale 
aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Príchod spoloč-
nosti do Trenčína boli komunikované v súčinnosti so štátnou 
agentúrou SARIO a s Ministerstvom  hospodárstva Slovenskej 
republiky,“ uviedol primátor Trenčína Mgr. Richard Ryb-
níček. 

Pri vstupných rokovaniach Mesto Trenčín bolo vlastníkom 
len časti pozemkov v  lokalite priemyselnej zóny, ktoré 
potreboval investor pre investičný zámer. Zvyšnú časť 
pozemkov mesto majetkovoprávne vysporiadalo so štátom  – 
Slovenským pozemkovým fondom tak, aby boli pripravené 
v celosti pre od-
kúpenie a výs-
tavbu závodu.  

Investor plá-
nuje výstavbu 
haly na ploche 
asi 8.000 m2, no 
deklaroval svoj 
záujem v budúc-
nosti rozšíriť vý-
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robu až na plochu 12 hektárov. Japonská spoločnosť je dnes 
etablovaná hlavne na americkom a ázijskom trhu. Ide o 
svetového lídra vo vývoji a výrobe brzdových systémov pre 
automobily, motocykle, koľajové vozidlá a priemyselné stroje. 
V Trenčíne nepôjde len o montážny podnik. Bude v ňom i vý-
roba a časom aj vývoj a výskum.  

Do konca roka 2014 by mal závod začať s produkciou pr-
vých výrobkov. V priemyselnom parku je areál, kde bude 
závod stáť, už oplotený, v ktorom prebiehajú úpravy terénu 
pred výstavbou.  

Mesto Trenčín 04.04.2014 
pomocná evidencia 264/1/2014 
 
Americká spoločnosť Johnson Controls dňa 9. apríla 2014  

v priestoroch spoločnosti 
AU Optronics v trenčian-
skom priemyselnom parku 
otvorila „Technologické 
centrum“. Má rozlohu 11-
tisíc m2 a pracovať tu bude 
480 ľudí. Technologické 
centrum pôvodne sídlilo v 
priestoroch v blízkosti 

trenčianskeho výstaviska Expo Centrum a v budove tai-
wanskej spoločnosti AO Optroniks sú 
v prenájme.  

„V trenčianskom Technologic-
kom centre poskytujeme služby v 
oblasti vývoja, testovania a bench-
markingu kompletných sedadlových 
systémov a sedadlových komponen-
tov pre automobily, ako aj interiéro-
vých komponentov automobilov, ako viceprezident  Reiner  Schaab 
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sú napríklad prístrojové dosky, dverové panely, stredové kon-
zoly a stropné systémy. Technologické stredisko spoločnosti 
Johnson Controls v Trenčíne je dôležitou súčasťou globálnej 
výskumnej a vývojovej siete pre výrobky automobilových 
sedadiel a interiérov. Stredisko bolo založené v roku 2004 a je 
jedným zo 14 technologických stredísk pre vývoj automo-
bilových sedadiel a interiérov pre celý svet,“ povedal pri sláv-
nostnom otvorení viceprezident Engineering Complete Seat 
Europe obchodnej jednotky Automotive Seating spoločnosti 
Johnson Controls Rainer Schaab. 

Prítomných hostí pozdravil gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Johnson 
Controls Clemens Lowinski, ktorý 
v krátkom príhovore priblížil aktivity 
spoločnosti Johnson Controls ako 
jedného z najväčších zamestnávateľov 
na Slovensku, keď poskytuje prácu 
viac ako 5.500 zamestnancom. Okrem 
Technologického centra v Trenčíne 

má Johnson Controls prevádzky na Slovensku v ďalších 
ôsmych lokalitách: 
- Biznis Centrum v Bratislave podporuje spoločnosť v oblasti 

financií, informačných technológií, nákupu, predaja, ľud-
ských zdrojov a programového manažmentu; 

- Závod spoločnosti Johnson Controls v Bratislave vyrába 
kompletné sedadlové systémy pre Volswagen a Porsche; 

- V Žiline spoločnosť prevádzkuje až tri závody, z ktorých 
prvý závod vyrába kompletné systémy sedadiel pre spo-
ločnosť KIA, druhý závod produkuje látky a tretí závod 
vyrába interiérové komponenty  pre rôznych zákazníkov 
automobilového priemyslu; 

- Závod v Martine vyrába poťahy na sedačky; 

generálny riaditeľ Johnson Controls                           
Clemens Lowinski 
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- Závod v Lučenci vyrába opierky hlavy a penové diely pre 
automobilové sedačky; 

- Závod v Námestove vyrába dverné panely, stredové kon-
zoly a ďalšie automobilové interiérové komponenty. 
Pred auditóriom hostí vystúpila Jeho Excelencia 

veľvyslanec USA na Slovensku Theo-
dore Sedgwick, štátny tajomník Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky Branislav Ondruš, 
ktorý ocenil spoločnosť, že prispieva k 
zvýšeniu zamestnanosti v regióne. Potom 
vystúpil predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
ktorý ocenil aktivity spoločnosti Johnson Controls v tren-
čianskom regióne. Ďalej informoval o podpore vzdelávania 
stredoškolákov v náväznosti na spojenie s praxou v podni-
koch, ktorých výrobný program je úzko spojený s učebnými 
plánmi vzdelávania. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček 
Mesta Trenčín vo svojom príhovore kon-
štatoval, že do uvoľnených priestorov tai-
wanského investora AU Optroniks, ktoré-
mu pre nedostatok zákaziek z pôvodného 
plánu zamestnať 1.300 osôb, zostalo len 

malé servisné centrum sa presťahovala od 1. januára 2014 
spoločnosť AAF International z Nového Mesta nad Váhom s 
viac ako 114 zamestnancami, ktorá sa venuje výrobe klimati-
začných zariadení.  

Popri japonskej firme Akebono, ktorá tu začala rásť a 
ďalších dvoch firiem, ktoré v tomto priestore chcú stavať, sa 
priemyselný park veľmi výrazne oživí a v tejto chvíli je to 
miesto, kde už teraz robí niekoľko stoviek zamestnancov. 
V budúcnosti  by  malo  v  priemyselnom  parku  pracovať  do 

Theodore Sedgwick 

Mgr. Richard Rybníček 
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700 osôb.  
Dnešným dňom sa priemyselný park v Trenčíne oficiálne 

rozšíril o Firmu Johnson Controls, ktorá na slovenský trh 
vstúpila v roku 1993 a na Slovensku celkovo zamestnáva 
5.500 osôb. Spoločnosť má svoje pobočky aj v ďalších 
krajinách strednej a východnej Európy ako napríklad v 
Slovinsku, Poľsku, Rumunsku, Českej republike, Bulharsku či 
v Macedónsku. 

Vyvrcholením slávnostného otvorenia Technologického 
centra bolo prestrihnutiu symbolickej stuhy otvorenia a záver 
patril prehliadke prevádzkových priestorov. 

www.Johnson Controls.sk 09.04.2014 
pomocná evidencia 284/1/2014 
 
Nový dopravný režim začal platiť na križovatke ulíc 

Električná a Ku štvrtiam po Veľkej noci, pretože sa začala 
budovať nová okružná križovatka od soboty 12. apríla 2014. 
V tejto súvislosti  bola zrušená  svetelná signalizácia  vo všet- 

prestrihnutie stuhy – zľava Theodore Sedgwick, Clemens Lowinski, Branislav Ondruš 
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kých smeroch, obmedzili sa jazdné pruhy v križovatke. Úplne 
sa uzavrela vetva križovatky v smere na Juh (Ulica Ku 
štvrtiam) od Obchodného centra Laugarício, a to až po 
odbočenie ku Kauflandu a k čerpacej stanici pohonných hmôt 
Agip. Vznikla tak nová dopravná situácia, keď dopravné 
prostriedky sa mohli dostať len v priamom smere z Električnej 
ulice k Obchodnej zóne Belá a späť.  

Úsek cesty medzi okružnou križovatkou pri Baumaxe 
a Obchodným cen-
trom Kaufland bol 
zúžený len na 
jeden jazdný pruh. 
Vozidlá sa tadiaľto 
dostanú len do 
Kauflandu a na 
čerpaciu stanicu 
Agip, ale späť nie. 
Odtiaľ mohli ísť 

dopravné prostriedky len pripájacím pruhom na Električnú 
ulicu alebo cestou poza Kaufland na Inoveckú ulicu.  

Obchádzkové trasy pre nákladné automobily zostali  ulice 
Legionárska, Beckovská, Dlhé Hony a Inovecká. 
Obchádzkové trasy pre osobné automobily budú slúžiť ulice 
K dolnej stanici, Legionárska a Soblahovská. V smere od 
Laugarícia pôjde trasa pravým odbočením na križovatke 
Električná a Legionárska a následne po Legionárskej ulici 
okolo nemocnice až na okružnú križovatku so Soblahovskou 
ulicou.  

Zmeny nastali aj na svetelnej križovatke Električná – 
Legionárska, na ktorej sa upravilo radenie jazdných pruhov. 
V smere od Obchodného centra Laugarício zostane len jeden, 
jazdný pruh pre priamy smer a druhý jazdný pruh bude určený 
len pre pravé odbočenie na Legionársku ulicu.  
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Predpokladá sa, na konci mája 2014 by sa mohla používať 

nová okružná križovatka vo všetkých smeroch, aj keď práce 
na nej ešte nebudú celkom ukončené. Nová okružná 
križovatka súvisí s výstavbou druhého cestného mosta, 
ktorého investorom je Slovenská správa ciest.  

Mesto Trenčín 17.04.2014  
pomocná evidencia 305/1/2014  
 
Riaditeľ pobočky Štatistického úradu v Trenčíne Ing. 

Pavol Arpáš priniesol v polovici mesiaca apríl 2014 
štatistické výsledky z turistického ruchu v Trenčianskom kraji. 
Z jeho správy sme vybrali, že: 

organizácia dopravy počas výstavby kruhového objazdu pri Agipe 
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- v minulom roku 2013 sa ubytovalo v Trenčianskom kraji 
viac ako 230 tisíc turistov, z ktorých jedna štvrtina bola zo 
zahraničia; 

- na turistoch zarobili v roku 2013 hotely, motely a ubytovne 
v Trenčianskom kraji 23,9 milióna eúr, pričom priemerná 
cena za ubytovanie bola 24,62 eúr. Domáci návštevníci za 
ubytovanie zaplatili v priemere 22,90 eúr, zahraniční  
o 7,41 eúr menej; 

- najvyššia priemerná cena za ubytovanie bola v štvor-
hviezdičkových hoteloch v sume 39,80 eúr, najlacnejšie 
vyšlo ubytovanie v kempingoch a táboriskách v sume 
6,93 eúr.  
Ako ďalej doplnil, že na ubytovanie využívajú turisti 

prevažne hotely a penzióny. V kraji je spolu takmer 250 
ubytovacích zariadení so 4.781 izbami a 11.377 lôžkami, 
najviac ich je v okresoch Prievidza (83) a Trenčín (60). 

Trenčiansky kraj je naďalej atraktívny najmä pre našich 
susedov, najviac turistov prišlo z Českej republiky 44,3 %, 
ďalšou početnou skupinou boli návštevníci z Nemecka 14,2 
%, z Rakúska 6,5 % a z Poľska 5,6 %. Kým domáci 
návštevníci v zariadeniach prenocovali v priemere 4,2 krát, 
zahraniční návštevníci sa zdržali kratšie, prenocovali v 
priemere 3,8 krát. 

Oproti roku 2012 klesol  nielen počet zariadení, ale aj počet 
návštevníkov, o 5.697 osôb. Zariadenia zaznamenali medzi-
ročný pokles tržieb o 2,5 %. Priemerná cena za ubytovanie 
klesla o 0,85 eúr.“  

www.sme.sk 20.04.2014  
pomocná evidencia 309/1/2014  
 
Amfiteáter a stánky na Mierovom námestí dostanú nový 

šat. Mesto Trenčín ich zrenovuje do konca mesiaca máj 2014 
vo výške 20.000 eúr, ktoré poskytla Nadácia Slovenského 
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plynárenského priemyslu za úspešný projekt „Vráťme život 
do centra Trenčína“. 

Pred Vianocami roka  2013 sa podarilo za jedno euro 
získať 40 nových predajných stánkov. V roku 2014 sa 
obnovilo 20 ďalších predajných stánkov a obnovilo sa aj 
prekrytie amfiteátra. 
Oslavy Medzinárod-
ného dňa detí budú 
prvým mestským po-
dujatím, kedy budú 
všetky predajné stán-
ky obmenené.  

Za peniaze z gran-
tu pribudne aj drobný 
mobiliár, ktorý prispeje k väčšiemu komfortu podujatí. 

Trenčianske noviny 19.05.2014 
pomocná evidencia 369/1/2014 
 
Mesto Trenčín dňa 1. júla 2014 podalo trestné oznámenie 

na zamestnankyňu mestského úradu pre údajnú spreneveru 
finančných prostriedkov.  

Zamestnankyňa Mesta Trenčín zrejme už od roku 2007 
nezákonne narábala s peniazmi samosprávy, keď spreneverila 
niekoľko desiatok tisíc eúr. Na nezrovnalosti sa prišlo pri 
tvorbe rozpočtu na budúci kalendárny rok 2015. Požiadavka 
na správu bytov sa zdala byť neprimeraná, pretože v minulosti 
Mesto Trenčín množstvo bytov predalo, výška sumy na ich 
správu bola príliš vysoká. Ako náhle Mesto Trenčín prišlo na 
tieto nezrovnalosti, okamžite konalo a podalo trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa a s daným pracovníčkou sa 
dohodlo na rozviazaní pracovného pomeru. Polícia trestné 
oznámenie prijala a mala by rozhodnúť v zákonnej lehote.  
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Predpokladá sa, že zamestnankyňu  pravdepodobne obvinia 
z podvodu. „Pri trestnom čine podvodu, ak ide o značnú 
škodu, ktorou je suma presahujúca 26.600 eúr, páchateľovi v 
takomto prípade hrozí trest odňatia slobody na tri až desať 
rokov,“ povedal právnik JUDr. Ján Kanaba. 

 www.sme.sk 31.07.2014  
pomocná evidencia 512/1/2014 
 
Slovensko – čínska obchodná komora a China Council For 

The Promotion of international Trade provincie Shandong 
pripravili v Trenčíne dňa 2. júla 2014  a v Bratislave dňa 3.júla 
2014 obchodno – investičné fórum “Shandong Business 
Days in Slovakia”.  

Rokovania v Trenčíne prebehli v hoteli Elizabeth za 
prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava Bašku, ktorý čínskym podnikateľom pred-
stavil investičné možnosti v Trenčianskom samosprávnom 

kraji. Okrem iného 
konštatoval, že „sme 
pripravení aj za po-
moci vlády doviesť 
do kraja nových in-
vestorov. Čínskym 
spoločnostiam sme 
predstavili náš kraj, 
možnosti podnika-
nia aj na konkrét-
nom príklade čín-

skej spoločnosti MESNAC, ktorá tu úspešne investovala“. Ďa-
lej vyzdvihol klady nášho kraja, ako je významná poloha, do-
brá dopravná infraštruktúra, či kvalifikovaná pracovná sila. 
„Ponúkli sme im kvalitnú pracovnú silu, vzdelaných odbor-
níkov, ktorí študujú na stredných školách v zriaďovateľskej 
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pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podpora 
odborného školstva je našou prioritou.“ 

Generálny riaditeľ spoločnosti MERTC Ing. Karol Vanko, 
ktorá je dcérskou spoločnosťou čínskej firmy MESNAC, pred-
stavil prítomným konkrétne možnosti a príklady spolupráce 
v oblasti výskumu a vývoja. 

Rokovania s čínskymi podnikateľmi sa zúčastnili aj 
zástupcovia firiem pôsobiacich v Trenčianskom samospráv-
nom kraji, ktorí boli oslovení prostredníctvom Trenčianskej 
regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory.  

Delegáciu China Council For The Promotion of inter-
national Trade sprevádzalo viac ako 30 čínskych podnikateľov 

zastupujúcich shan-
dongské spoločnos-
ti v oblasti stro-
járskeho priemyslu, 
dopravy a logistiky, 
bankovníctva, ob-
chodu a služieb. 
Vedúci čínskej 
delegácie a pod-
predseda CCPIT 
Shandong Song 

Geping, vyzdvihol, že čínske firmy by chceli investovať na 
Slovensku v oblasti strojárstva, gumárenského priemyslu, po-
travinárstva, logistike či financiách. Ako uviedol: „Spoluprácu 
vidím najmä v troch oblastiach: v ekonomickej oblasti, 
v oblasti univerzitnej spolupráce a v oblasti kultúry, cestov-
ného ruchu a športu.“ 

Cieľom „Shandong Business Days in Slovakia“ bolo vyt-
voriť priestor na prezentáciu a bilaterálne rokovania slo-
venských a čínskych podnikateľov, predstavenie podnika-
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teľského prostredia a investičných možností. Návšteva čín-
skych podnikateľov v Trenčíne pokračovala prehliadkou 
Trenčianskeho hradu a prezentáciou stredovekej histórie a gas-
tronómie.  

V Bratislave 3. júla 2014 predstavitelia CCPIT Shandong a 
SCOK podpísali memorandum o porozumení, cieľom ktorého 
je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a výmeny informácií v 
oblasti obchodu a investícií.  

www.tsk 02.07.2014 
pomocná evidencia 464/1/2014 
 
Príspevok Mesta Trenčín na pokrytie straty za poskyto-

vanie služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej do-
prave sa za posledných osem rokov zvýšil o takmer 340 %. 
Kým v roku 2005 zaplatilo mesto prevádzkovateľovi mestskej 
hromadnej dopravy v Trenčíne ročne 528.000 eúr, v minulom 
roku 2013 to už bolo 3.311 milióna eúr. Podľa primátora 
Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka sa za posledných 
osem rokov znížil počet cestujúcich v mestskej hromadnej 
doprave o 22 %, počet najazdených kilometrov však stúpol o 
100.000 km. Prevádzka jedného kilometra vzrástla z 1,15 euro 
v roku 2005 na 2,71 euro v minulom roku 2013, čo je nárast o 

136 %. 
„Pokles počtu 

cestujúcich v 
mestskej hro-
madnej doprave je 

celospoločenský 
jav. Na jednej 
strane poklesol 
celkový počet 
obyvateľov v 
Trenčíne asi 
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o 1.300 osôb, na druhej strane sú pre ľudí osobné automobily 
dostupnejšie, ako tomu bolo ešte pred niekoľkými rokmi. 
Nehovoriac o tom, že poskytujú najmä časové pohodlie. 
Človek nie je odkázaný na to, aby sledoval odchody auto-
busov,“ skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček s tým, 
že mestskú hromadnú dopravu využívajú v najväčšej miere 
študenti a seniori, teda skupina obyvateľov so zľavou na 
cestovnom. Takýchto cestujúcich je v súčasnej dobe viac ako 
50 %, pričom až 15 % z nich sú cestujúci s bezplatnou 
prepravou, doplnil trenčiansky primátor. 

Cestujúcich v mestskej hromadnej doprave podľa neho 
najviac trápi málo spojov, drahé cestovné, súbeh spojov a fakt, 
že nemajú priame spojenie z niektorých okrajových častí 
mesta. Najväčšie sídliská Juh a Sihoť sú prepojené takmer so 
všetkými ostatnými časťami. Trenčín má, ale také geografické 
členenie, ktoré neposkytuje veľa možností na usporiadanie 
liniek mestskej hromadnej dopravy medzi jednotlivými 
časťami bez prestupov. Menšie miestne časti nie je možné 
navzájom poprepájať. Mestská hromadná doprava je 
hromadná doprava. Preto autobusy musia byť aspoň sčasti 
naplnené, inak je to neefektívne využívanie verejných pros-
triedkov na prevoz jednotlivcov, zdôraznil primátor Mgr. 
Richard Rybníček. 

Pre budúce obdobia sa bude v Trenčíne pracovať na tom, 
aby autobusová doprava, vykonávaná vo verejnom záujme, 
bola na území mesta integrovaná. Aby cestujúci pri prestupe z 
prímestskej dopravy na mestskú nemuseli vlastniť rôzne karty. 
Už v súčasnosti sa povolilo akceptovanie čipovej karty 
multicard aj v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, 
ktoré sa doteraz dali využívať len v prímestskej doprave. 
Nakoľko ide o integráciu autobusových dopráv, ktoré sú v 
pôsobnosti rôznych územných celkov, toto bude možné len v 
súčinnosti so samosprávnym krajom, uzavrel primátor. 
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www.sme.sk 17.07.2014 
pomocná evidencia 495/1/2014 
 
Dubnická firma TatraCom-Ferro, s. r. o., plánuje v Tren-

číne, v katastrálnom území Záblatie vybudovať závod na vý-
robu elektrickej energie z biomasy a odpadov v hodnote 6 mi-
liónov eúr. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila 
na posúdenie vplyvov investície na životné prostredie (EIA). 

Termickým spracovaním vstupných surovín dôjde k vývoju 
syntézneho plynu (tzv. syngas), respektíve pyrolýzneho plynu, 
ktorý sa následne použije na výrobu elektrickej energie v 
procese spaľovania v zariadení kogeneračnej jednotky. Elek-
trická energia generovaná v kogeneračnej jednotke sa bude 
následne distribuovať do verejnej siete, uvádza  spoločnosť v 
zámere. Pre technologickú linku sa v projekte uvažuje s 
nepretržitou trojsmennou prevádzkou s dvoma pracovníkmi v 
jednej smene. V prevádzke sa predpokladá minimum zamest-
nancov v trvalom pracovnom pomere, pričom sa uvažuje s 
maximálne 8 zamestnancami. 

Predpokladaným termínom začatia a aj ukončenia výstavby 
navrhovaného projektu je podľa zámeru 4. štvrťrok 2014. 
TatraCom-Ferro, s. r. o., Dubnica nad Váhom vznikla v 
novembri 1993. Predmetom jej činnosti je okrem iného pod-
nikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpa-
dom, ako aj výroba alternatívneho paliva. Firma eviduje zá-
kladné imanie vo výške 9.294 eúr. 

www.sme.sk 23.08.2014  
pomocná evidencia 553/1/2014 
 
V rokoch 2010 až 2013 dokázali vylepšiť svoje hospo-

dárenie viaceré mestá, medzi ktoré patrí aj Mesto Trenčín. 
Toto konštatovanie sa objavilo v aktuálnom hodnotení 
„Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy“, ktoré boli 



216 
 

zhotovené na základe prepočtov a údajov Ministerstva financií 
Slovenskej republiky. Po výrazne 
deficitných rokoch 2009 a 2010 
obce v roku 2011 dokázali 
stabilizovať svoje hospodárenie 
a v rokoch 2012 a 2013 obrat 
hospodárenia potvrdili ďalším 
zlepšení. 

Naše novinky 16.10.2014 
pomocná evidencia 681/1/2014 
 
Dňa 14. októbra 2014 sa začal jubilejný 20. ročník medzi-

národného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a 
telekomunikácií „ELO SYS 2014“. Súčasťou slávnostného 
otvorenia veľtrhu bolo vyhlásenie výsledkov súťaží „Elektro-
technický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, „Najús-
pešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“, „Konštruktér roka“, 
„Unikát roka“ a „Najlepšia expozícia veľtrhu ELO SYS“ a 
udelenie poďakovania zakladateľom tohto podujatia. 

A teraz konkrétne k oceneniam: 
- Ocenenie „Najúspešnejší exponát veľtrhu 2014“ získal 

„Elektrický pohon Smart“, Typ: MU 2-02 od firmy IFT 
InForm Technologies, a.s., Bratislava 
V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť „Čestné 
uznanie“, ktoré získal „Říadicí systém Tecomat Foxtrot“ 
od firmy Teco a.s., Kolín 

- Ocenenie „Ekologický počin roka 2014“ získala Kon-
tajnerová ošetrovňa s ostrovnou elektrárňou na báze 
obnoviteľných zdrojov energie ENIC-1C-Ambulance od 
firmy RMC s.r.o., Nová Dubnica a  Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

- Ocenenie „Konštruktér roka 2014“ bolo udelené kon-
štruktérovi  Ing. Martinovi Daříčkovi, PhD. z Ústavu 
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elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za 
„SkyBean váriometer“ 
V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť „Čestné uz-
nanie“ konštruktérovi Ing. Mariánovi Hrubošovi zo 
Žilinskej univerzity v Žiline za „Mobilnú meraciu 
platformu“ 

- Ocenenie „Unikát roka 2014“ výrobok „PO II G 
280V/40kA“ od firmy KIWA, spol. s r.o., Trnava  

- Ocenenie „Elektrotechnický výrobok roka 2014“ získali 
„Nízkostratové trojfázové olejové transformátory s Al 
vinutím, typ aTOHn, 50 – 1000 kVA, so stratami A0 Bk 
max., podľa požiadaviek Ekodizajnu“ od firmy 
Bratislavské energetické závody - transformátory, a.s., Bra-
tislava 

V tejto kategórii bolo udelené „Čestné uznanie“ výrobku 
„Vodou riediteľný impregnant Wasol 40“ od firmy 
VUKI a.s., Bratislava 

- Ocenenie „Najlepšia expozícia veľtrhu EloSys 2014“ 
získali: 
1.   miesto  Expozícia firmy: SRS Light Design s.r.o.,  

autor Róbert Sloboda SRS Light Design 
2.  miesto  Expozícia firmy: IFT InForm Technologies,  
     a.s., autor Gabriel Snovák 

ELCOM 
 3.  miesto   Expozícia   firmy „ABB,  

s.r.o.“,  autor  Libor Krejčí Topo-         
grafik, s.r.o. 

 
Za víťazov celoslovenského finále 

technickej súťaže mladých technikov, 
ktorú dňa 16. októbra 2014 v rámci 
veľtrhu ELO SYS 2014 organizovala 
Slovenská spoločnosť elektronikov Bra-
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tislava boli vyhlásení: 
1. miesto:  Andrej Bača 
2. miesto:  Filip Barna 
3. miesto:  Darius Krišta 
www.expocenter 17.10.2014 
pomocná evidencia 691/1/2014 
 

Spoločnosti Tatra Real 
Trade, ktorá chcela pri Po-
sádkovom klube v Trenčíne 
postaviť podzemné garáže s 
polyfunkčným objektom, 
musí Mesto Trenčín na 
základe rozhodnutia Kraj-
ského súdu v Trenčíne zo 
dňa 16. septembra 2014 vy-

platiť spolu 330.493 eúr, včítane deväťpercentného ročného 
úroku z omeškania za sedem rokov. Finančnú transakciu 
odobrili na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2014 poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zmenou rozpočtu. 

Spoločnosť Tatra Real Trade požadovala od Mesta Trenčín 
pôvodne odškodnenie 1,7 milióna eúr za údajne zmarenú 
investíciu, keď pri kopaní jamy pri Posádkovom klube objavili 
zvyšky starého múru, 
ktoré Ministerstvo kul-
túry Slovenskej repu-
bliky vyhlásilo za ná-
rodnú kultúrnu pamiat-
ku. Spoločnosť Tatra 
Real Trade preto od 
zámeru ustúpila a po 
výkopoch zostala jama, 
ktorú podľa vtedajšieho primátora Ing. Branislava Cellera 
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nazvali Trenčania „Cellerovou jamou“. Mesto Trenčín spomí-
nanú jamu, ktorá roky hyzdila širšie centrum mesta, na jeseň v 
roku 2012 zasypalo.  

Podľa predsedu finančnej komisie Mestského zastupiteľ-
stva Ing. Pavla Kubečku, ktorý zmenu rozpočtu predkladal. 

Krajský súd v Trenčíne nárok spo-
ločnosti Tatra Real Trade voči 
Mestu Trenčín zamietol s tým, že 
Mesto Trenčín škodu nespôsobilo. 
Krajský súd v Trenčíne však za-
viazal Mesto Trenčín zaplatiť Ta-
tra Real Trade zábezpeku, ktorú 

spoločnosť vyplatila Mestu Trenčín za pozemky na základe 
zmluvy z roku 2007. Tá sa stala podľa rozhodnutia súdu 
neplatnou. 

www.sme.sk 28.10.2014  
pomocná evidencia 703/1/2014 
 
Tretí ročník oceňovania historických hotelov, ktorý orga-

nizovala „Asociácia historických hotelov Európy“, ktorá zas-
trešuje takmer 500 historických hotelov v dvadsiatich európ-
skych krajinách sa uskutočnil v priestoroch hotela Elizabeth v 
Trenčíne dňa 28. októbra 2014. Na tomto stretnutí vyhlásili 
najlepšiu desiatku európskych historických hotelov, medzi 
ktorými bol ocenený aj trenčiansky hotel Elizabeth. Tento náš 
hotel patrí k hotelom s najlepšími službami pre zákazníka. 
„Ocenenie sme získali za dobré a kvalitné služby. O ocenení 
hlasovala široká verejnosť, ako aj predstavenstvo asociácie. 
Pre Slovensko je to výborná reklama, pretože o hotelierstve 
u nás, ako aj o samotnej krajine panujú stále predsudky,” 
povedal riaditeľ hotela Elizabeth Ján Svoboda. 
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Historické hotely Európy zastrešujú 15 členských asociácií 
po celej Európe. Sieť predstavujú hotely v zámkoch, palácoch, 

hradoch, opátstvach 
či iných historic-
kých budovách. 
Ocenené hotely 
stelesňujú vlastnosti 
a normy stanovené 
„Asociáciou histo-
rických hotelov“ 
Európy, ktorou chcú 
svoju vynikajúcu 

pohostinnosť s vášňou podeliť sa o svoje kultúrne dedičstvo 
prostredníctvom inovatívnych a autentických zážitkov,” ko-
mentovala oceňovanie predsedníčka predstavenstva asociácie 
Barbara Avdis. 

Okrem hotela Elizabeth v Trenčíne získalo ocenenie týchto 
deväť hotelov: 
- najlepším historickým hotelom sa stal Castle Leslie Estate z 

Írska,  
- hotel s najkrajšou prírodou Grandhotel Giessbach vo 

Švajčiarsku,  
- najlepší historický wellness hotel je Palazzo di Varignana v 

Taliansku,  
- najlepším hotelom s outdoorovými aktivitami sa stal Högbo 

Bruks Hotel vo Švédsku,  
- najromantickejší historický hotel je grécky Esperas 

Santorini,  
- najlepšiu reštauráciu majú v Lysebu v Nórsku,  
- najlepším reprezentantom historických hotelov Európy je 

rakúsky Hotel Schloss Leopoldskron,  
- cenu pre hotel s najlepším dedičstvom či historickým 

odkazom získal Hotel Portmeirion vo Walese, 
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- a hotel s najlepším historickým príbehom je Château de 
Rigny. 
Ocenený hotel Elizabeth patrí k dôležitým stavebným 

pamiatkam mesta Trenčín. Dal ho postaviť barón Armin 
Popper v roku 1901 v historizujúcom pseudobarokovom slohu 
s prvkami secesie. Nazval ho podľa manželky cisára Františka 
Jozefa Erzsébet (Alžbeta). V roku 1919 odkúpila hotel Tatra 
banka a o dva roky neskôr sa zmenil názov hotela na Tatra 
hotel. V roku 2011 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V 
septembri 2012 ho otvorili pod menom „Hotel Elizabeth“. 
Nachádza sa priamo pod Trenčianskym hradom a iba z priamo 
z hotela je možné vidieť známy rímsky nápis na trenčianskej 
hradnej skale z roku 179 n. l. 

www.sme.sk 28.10.2014  
pomocná evidencia 696/1/2014 
 
Kauza medzi Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami 

a Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou vyvolala 
u občanov mesta Trenčín nezodpovedané otázky najmä či to 
nebude mať vplyv na odber a cenu vody, alebo či obe firmy 
nebudú chcieť platby za odber vody.  Všetky tieto problémy 
vyplývali z vydaného predbežného opatrenia Okresným sú-
dom v Trenčíne, ktorým naďalej stanovila Trenčiansku vodo-
hospodársku spoločnosť aj naďalej za prevádzkovateľa vodá-
renskej a kanalizačnej siete.  

Ceny vodného a stočného sa nemenia. Aj napriek zmluvám 
o zmene prevádzkovateľa, ktoré niektorí Trenčania podpiso-
vali, sa od 1. novembra 2014 nemusia obávať dvojitej fak-
turácie ani prerušenia dodávok vody. Zdôraznila to riaditeľka 
Ing. Denisa Beníčková Trenčianskej vodohospodárskej spo-
ločnosti. „Občanom zabezpečíme služby v takej kvalite a 
rozsahu ako doteraz. Týka sa to teda aj ľudí, ktorí podpisovali 
zmluvy so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie,“ 
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vysvetlila generálna riaditeľka Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti Ing. Denisa Beníčková. Ľudia sa nemusia obávať 
ani toho, že by im prišli dve faktúry na zaplatenie vody, 
pretože tým, že Trenčianske vodárne a kanalizácie nebudú 
dodávať vodu, tak nemajú právo ani ju fakturovať. 

Množstvo pracovníkov z Trenčianskej vodohospodárskej 
spoločnosti prešlo do zamestnávateľskej pôsobnosti spoloč-
nosti Trenčianske vodárne a kanalizácie odliv týchto ľudí 
činnosť Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti neohrozí. 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť už má zapracova-
ných nových ľudí, ktorých sme prijali v rámci výpovednej 
lehoty zamestnancov, ktorí ich plnohodnotne zaškolili,“ doda-
la Ing. Denisa Beníčková. 

Okresný súd v Trenčíne má rozhodnúť o tom či zmluvný 
vzťah medzi Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou a 
Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami  trvá aj naďalej. 
„Okresný súd Trenčín vydal predbežné opatrenie, ktorým 
odporcovi uložil povinnosť strpieť výkon práv a povinností 
navrhovateľa a plniť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy o 
nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry v trenčian-
skom regióne a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvi-
siacich s nájmom a prevádzkou vodárenskej a kanalizačnej 
infraštruktúry v trenčianskom regióne zo dňa 30. januára 
2003,“  povedal Michal Turák z Krajského súdu v Trenčíne. 
Podľa  jeho slov súd  taktiež navrhovateľovi uložil povinnosť, 
aby v lehote 60 dní od doručenia uznesenia podal na stálom 
rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komore v Bratislave návrh na začatie konania o určenie či tu je 
právo alebo právny vzťah medzi účastníkmi z tejto zmluvy aj 
po dni  31. októbra 2014.  

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, ktorú tvorí 
56 miest a obcí z Trenčianskeho kraja, sa voči tomuto roz-
hodnutiu odvolali nasledovného znenia: 
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„Podávame sťažnosť na Okresný súd v Trenčíne na disc-
plinárne konanie a chceme, aby sa pozrelo aj na to, ako vzni-
klo toto rozhodnutie súdu.  Budeme sa, ale brániť aj proti 
šíreniu poplašných správ voči obyvateľom, takže sme už 
podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa  na 
Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a Úrad špeciálnej 
prokuratúry,“ povedal predseda predstavenstva Trenčianskych 
vodární a kanalizácií Mgr. Richard Rybníček. Ako ďalej 
informoval, toto predbežné opatrenie vydal súd v čase, keď 
súkromná Trenčianska vodohospodárska spoločnosť prestala 
platiť mestám a obciam zastúpeným v trenčianskych vodár-
ňach nájom. „V tejto chvíli nám súkromná spoločnosť, 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ktorá vznikla priva-
tizáciou v roku 1998, dlhuje takmer dva milióny eúr za prená-
jom nášho majetku, ktorý prevádzkuje,“ povedal Mgr. Richard 
Rybníček. Informoval, že opatrenie súdu nie je definitívny 
stav. 

„My sa budeme našim odvolaním, čo najskôr snažiť tento 
stav zvrátiť, pretože verím tomu, že aj súdy uznajú, že ide o 
verejný záujem. Pokiaľ by tento stav mal trvať niekoľko 
mesiacov alebo rokov, je možné, že Slovensko, respektíve 
spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie by mohli prísť 
o 60 miliónov eúr z kohéznych fondov, ktoré sa momentálne 
investujú do trenčianskeho regiónu na odkanalizovanie a 
vybudovanie vodovodov v regióne a rekonštrukciu a výstavbu 
čistiarní odpadových vôd,“ dodal Mgr. Richard Rybníček. 

Podľa slov Ing. Jozefa Trstenského, podpredsedu predsta-
venstva Trenčianske vodárne a kanalizácie, je rozhodnutie 
súdu ovplyvnené neúplnými informáciami. „Na strane miest a 
obcí je zákon, morálka a etika. Zastupujeme  ľudí, ktorí nám 
dali dôveru vo voľbách a nedovolíme, aby sa im ublížilo. 
Informoval, že stav sa pre ľudí počas platnosti predbežného 
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opatrenia nezmení, lebo cena vodného a stočného zostáva 
rovnaká. 

Trenčianske vodárne a kanalizácie získalo z eurofondov 60 
miliónov eúr na nové kanalizačné prípojky pre 11-tisíc ľudí, 
nové vodovody pre tritisíc obyvateľov a rekonštrukciu troch a 
výstavbu jednej čistiarne odpadových vôd pre 110 - tisíc ľudí. 

Podmienkou získania europeňazí bolo, že mestá a obce si 
budú prevádzkovať svoj vlastný majetok sami. To znamená, 
že podmienkou bolo vypovedať zmluvu súkromnej spoloč-
nosti Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. Tým by zisk 
približne 1,5 až 2 milióny eúr ročne prešiel z rúk súkromnej 
spoločnosti do spoločnej kasy miest a obcí zastúpených v spo-
ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na rozdiel od 
súkromnej Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti sú 
mestá a obce povinné investovať celý zisk do rekonštrukcie 
svojich vodovodov a kanalizácií.  

www.sme.sk 27.10.2014 
pomocná evidencia 697/1/2014 
 
Vznik samostatných Trenčianskych vodárni a kanalizácií 

a.s. bol podmienený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 
621 zo dňa 22. augusta 1995 a uznesením Národnej rady Slo-

venskej republiky č. 
192 zo dňa 13. 
septembra 1995.  Na 
základe týchto usta-
novení bol vypraco-
vaný privatizačný 
projekt schválený 
Ministerstvom pre 
správu a privatizáciu 
národného majetku 

Slovenskej republiky.  
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Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín 
je vlastníkom väčšiny vodovodnej a kanalizačnej siete v Tren-
čianskom regióne. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kana-
lizácie a.s. Trenčín je municipálna akciová spoločnosť, to zna-
mená, že akcionármi spoločnosti sú priamo obce a mestá z 
okresov Trenčín, Nové mesto nad Váhom a Myjava. Prioritou 
týchto obcí ako akcionárov spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. Trenčín je plynulá prevádzka vodárenskej 
infraštruktúry, preto spoločnosť Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. Trenčín svoj prípadný zisk investuje do 
obnovy a rozvoja svojej vodovodnej a kanalizačnej siete. 

Na základe vypovedania zmluvy o nájme vodárenskej a 
kanalizačnej infraštruktúry so súkromnou spoločnosťou Tren-
čianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. sa spoločnosť 
Trenianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín od 1. novembra 
2014 stala prevádzkovateľom svojej vlastnej siete.  

Dôvodom vytvorenia samostatnej spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín bola vyššia efektívnosť 
spravovania infraštruktúrneho majetku, vodovodov a kana-
lizácií získaných bezodplatným prevodom od štátu na mestá 
a obce. Odpojením sa od materskej spoločnosti Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, a.s. v Trenčíne sa naskytla spo-
ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín reál-
nejšia možnosť získavania finančných prostriedkov pre nutné 
opravy a rozvoj vodovodných a kanalizačných zariadení. 

V súvislosti 
s uvedenou zme-
nou prevádzko-
vateľa siete vo-
dovodov a kana-
lizácie musia od-
beratelia pod-

písať nové Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových 
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vôd so spoločnosťou Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 
Trenčín. Zmluvy budú odberateľom doručené do poštových 
schránok.  

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ohľadom zme-
ny prevádzkovateľa siete alebo uzatvorenia zmluvy o dodávke 
vody a odvádzaní odpadových vôd sa potenciálni odberatelia 
informovať osobne v Zákazníckom centre Trenčianske vodár-
ne a kanalizácie na Kožušníckej ulici č. 4 alebo telefonicky. 

V priebehu 
mesiacov od 
začiatku roka 
2014 sa z ini-
ciatívy poslan-
cov Smer – So-
ciálna demokra-
cia Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne rozprúdila diskusia, že túto reorga-
nizáciu Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. nezvládnu per-
sonálne a povedú k zdraženiu poplatkov za dodávku vody 
a odvádzanie odpadových vôd a všetku vinu zvalili na primá-
tora Mgr. Richarda Rybníčka, že včas neavizoval zmeny 
v poslaneckom zbore, ktoré nastanú pri zmene spravovateľa 
siete vodární a kanalizácií. 

Koniec týmto nejasnostiam, najmä v otázkach platieb dal 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako príslušný štátny 
orgán, ktorý vydal pre spoločnosť Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie a.s. rozhodnutie o cene vodného a stočného na 
obdobie od 1. novembra 2014 do 31. decembra 2016, že cena 
vody sa zmenou dodávateľa nemení, teda, že: 
- cena za dodávku pitnej vody je stanovená na 1,14 eúr/m3 

vrátane DPH; 
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je stanovená 

na 1,15 eúr/m3 vrátane DPH; 
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vlastné poznámky 
pomocná evidencia  674/1/2014 
 
Prvý ročník súťaže hrobárov v kopaní hrobových miest sa 

uskutočnil dňa 6. novembra 2014 na výstave „Funeral“ 
v Trenčíne. Táto odhalila 
návštevníkom výstavy 
postupy a samotnú ná-
ročnosť práce hrobárov. 
Súťaže sa zúčastnili štyri 
družstvá po dvoch pra-
covníkoch pohrebných 
služieb z krajín V4, teda z 
Maďarska, Česka,  Slo-

venska a Poľska. 
„Účasť týchto krajín na súťaži bol zámerná, keďže s týmito 

štátmi susedíme a dochádza medzi nimi k výmene a prejaz-
dom zomrelých,“ povedal podpredseda Slovenskej asociácie 
pohrebných a kremačných služieb Vladimír Ecker. Odborná 
päťčlenná porota zostavená z odborníkov všetkých štyroch 
štátov hodnotila súťažiacich vo viacerých kritériách. Súťažiaci 
museli rešpektovať rozmery hrobu, ktoré sú dané štátnym 
zákonom  o pohrebníc-
tve, čiže museli vyko-
pať jamu v hĺbke 165 
centimetrov, šírke 80 
centimetrov a v dĺžke 
dvoch metrov. Dôle-
žitý bol aj čas, za ktorý 
dokázali miesto hrobo-
vé vykopať, či samot-
ná estetika,“ vysvetlil Vladimír Ecker.  

súťaž hodnotila medzinárodná porota 

slovenské družstvo v boji o najvyššie vavríny 
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Člen slovenského družstva Pavol Herák prezradil, že 
najťažšie sa pracuje v zimnom období, keď je pôda zamrznutá. 
Pre členov pohrebnej služby, ktorí kopú hrobové miesta je 
veľakrát táto práca nebezpečná. Najviac sa pri práci obávajú 
závalu. Keďže kopeme až do hĺbky dvoch metrov, často sa 
stáva, že kopajúcich zasype hlina. Vždy nám, ale pomôže 
nejaký spolupracovník. 

Niektorí pracovníci však v zamestnaní zažijú aj kuriózne 
situácie. Jednu z úsmevných príhod spomenul zástupca 
poľského družstva Ján Šesták, keď pri obrade do otvoreného 
hrobu spadol farár. Bol blízko jamy a pošmykol sa. Bolo to 
spôsobené daždivým počasím, keď všade bolo blato. Nakoniec 
sme ho vytiahli a pohreb pokračoval ďalej. 

Podľa  člena českého 
družstva Petra Havla je 
práca hrobára ťažká pre 
nesmiernu zodpoved-
nosť. Všetko sa totiž dá 
opakovať, ale ak raz 
skazíte pohreb, tak je to 
skazené nastálo a robíte 
si vtedy zlú vizitku.  Mu-

sia sa teda zakaždým plniť všetky úlohy, ktoré treba a byť za 
každých okolností pripravený. Svoju prácu ale robím s láskou 
už jedenásť rokov. 
Porota súťaž družstiev v kopaní hrobových miest vyhod-
notila takto: 

1. miesto získalo družstvo Slovenska, 
2. miesto získalo družstvo z Poľska, 
3. miesto získalo družstvo z Čiech, 
4. miesto získalo družstvo z Maďarska. 
pomocná evidencia 781/1/2014 
 

víťazné družstvo s trofejou 
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Spomedzi členských štátov Európskej únie má Slovensko 
jeden z najnižších počtov bytov na 1000 obyvateľov a jeden z 
najvyšších podielov mladých do 35 rokov, ktorí žijú s rodičmi. 
V Trenčíne je evidovaných 151 žiadostí o nájomné bývanie 
a Mesto Trenčín disponuje len 122 bytmi.  

Z histórie desiatich predchádzajúcich rokov je známe, že 
bolo navrhnutých viacero projektov, ktoré zahŕňali aj výstavbu 
nájomných bytov v Trenčíne, ktoré neboli schválené aj 
mestským zastupiteľ-
stvom. Naposledy v ro-
ku 2012 sa nepodarilo 
dotiahnuť do konečnej 
fáze projekt „Idea 
Grande“, ktorý zahŕňal 
výstavbu takmer 700 
nájomných bytov, z 
ktorých malo 225 pr-
padnúť Mestu Trenčín. Podobne sa nepodarilo do konečnej 
fáze rovnako bytovú výstavbu 120 bytov v areáli mestského 
hospodárstva, z ktorých malo byť 27 pre nájomníkov rešti-
tuovaných bytov. Je zaujímavé, že poslanci najskôr podporili 
tento zámer schválením sumy, ktorá počítala aj s prípravou 
územia, vrátane komunikácie a sietí, no neskôr od tohto 
zámeru odstúpili a sumu naň určenú uvoľnili na iné investičné 
akcie. 

V súčasnej dobe Mesto Trenčín disponuje 77 bytmi na 
Východnej a Kasárenskej ulici, 45 bytov vlastní mesto v 
odpredaných bytových domoch a 10 bytov je v ubytovacom 
zariadení na Kasárenskej ulici. Spolu je to spolu 122 bytov a 
desať ubytovacích zariadení. 

Záujemcov o cenovo dostupné nájomné bývanie v Trenčíne 
je veľa. V súčasnom období je evidovaných na Mestskom 
úrade v Trenčíne 151 žiadostí o prenájom nájomného bytu. 
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Podmienkou na získanie bytu od mesta je, že žiadateľ musí 
mať trvalý pobyt v Trenčíne a nesmie vlastniť žiadnu 
nehnuteľnosť. Okrem toho musí žiadateľ zdokladovať príjem, 
ktorý ale nesmie presahovať trojnásobok životného minima. 
Situáciu s nájomnými bytmi v Trenčíne sa  chystá zlepšiť pro- 
jekt súkromného investora. Ten plánuje na Východnej ulici 
postaviť približne 90 bytov, z toho 27 ako náhradných bytov 
pre nájomníkov reštituovaných bytov. Ďalšie nájomné byty by 
mohli pribudnúť v areáli zrušeného mestského hospodárstva a 
v budúcnosti s výstavbou nájomných bytov sa uvažuje pri pri-
vádzači medzi Zlatovcami a Záblatím.  

Nedostupné bývanie zasahuje najmä mladých. Vedie ich k 
odkladaniu založenia rodiny a pre mnohých mladých je tiež 
dôvodom odchodu do zahraničia. Časť tých, ktorí nemajú ani 
túto šancu, to vedie k stavaniu nelegálnych chatrčí, aby mali 
kde bývať. Bytový dlh sa za posledné desaťročia prehĺbil. 

Cenovo dostupné verejné nájomné bývanie najúčinnejšie 
zabezpečuje prístup k bývaniu, ako k základnému ľudskému 
právu pre široké vrstvy obyvateľov. Bez naplnenia tohto práva 
sa deti nemôžu v pokoji vzdelávať, dospelí nemôžu na seba 
vziať občianske záväzky, úspešne sa uchádzať o prácu a 
sťahovať sa tam, kde sú pracovné príležitosti. Nevyhovujúce 
bývanie ovplyvňuje neprospievanie detí v škole a ich odchod 
zo školy bez získania kvalifikácie. To sú výsledky hodnotenia 
zainteresovaných inštitúcií. 

pomocná evidencia 793/1/2014 
 
Medzinárodná skupina „Synot“ dňa 3. decembra 2014 

získala ďalšie významné ocenenie prostredníctvom slovenskej 
spoločnosti Synot W, a. s. držiteľom ceny „Merkúr 2014“ od 
Finančnej správy a Ministerstva financií Slovenskej republiky 
ocenili spoločnosti, ktoré za uplynulé zdaňovacie obdobie 
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prejavili najväčšiu daňovú disciplínu a za minulý rok zaplatili 
najväčšie čiastky na dani z príjmu v jednotlivých krajoch.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 836/1/2014 

 

Trenčianska medovnikárka Mgr. Mária Muráriková opäť 
bodovala na svetovom gastronomickom fóre. So svojím me-

dovníkovým dielom s te-
matikou včely získala na 
svetovom pohári v Lu-
xemburgu striebornú me-
dailu v kategórii „cukrár-
ska artistika“. 

Tento projekt podporil 
sumou 1.500 eúr Tren-
čiansky samosprávny 

kraj. Dielo nazvané „SOS“, ktorého posolstvom je záchrana 
včiel, ocenila odborná porota striebornou medailou v 
konkurencii 200 súťažiacich. Jej tohtoročné ocenené dielo je 
vlastne zúfalým volaním 
o po-moc pri záchrane včiel. 
Au-torku inšpiroval citát 
Alberta Einsteina, že „ak 
vymrie včela, vymrie 
ľudstvo“. Vo svojom diele 
zloženom z troch častí 
autorka približuje zrod včely, 
jej život, ale aj varovanie, 
ako mnoho krásneho vie človek zničiť. Na diele vytvorenom 
výhradne z konzumných ingrediencií pracovala 330 hodín, 
nerátajúc čas na štúdium. Vystavená medovníková krása má 
hmotnosť asi 20 kilogramov a autorka na ňu spotrebovala 50 
ks vajec a tri kilogramy medu. 

Mgr. Mária Muráriková so svojím dielom 

detail stvárnenej včielky z medového cesta 
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www.tsk.sk 04.12.2014 
pomocná evidencia 838/1/2014 
 
Jediným merateľným údajom, ktorý súvisí s cestovným 

ruchom, je návštevnosť Kultúrno-informačného centra 
v Trenčíne. Priemerne počet fyzických návštev kultúrno-
informačného centra predstavuje ročne okolo 20.000 turistov. 
Porovnávajúc štatistiku rokov 2013 a 2014 bol zaznamenaný 
mierny pokles, kým v roku 2013 využilo služby Kultúrno-
informačného centra v Trenčíne 21.120 návštevníkov, tak v 
minulom roku 2014 jeho služby využilo 20.842 návštevníkov.  

Nepriamo úmerne s fyzickými návštevami kultúrno-
informačného centra sa zaznamenal rast využívania 
elektronických informácií (web, maily, sociálne siete). 
Najčastejšie turisti žiadajú informácie o Trenčianskom hrade a 
ostatných pamiatkach v Trenčíne, žiadajú informačné mate-
riály, suveníry a hľadajú ubytovanie. Okrem lokálnych 
turistických miest najčastejšie návštevníci žiadajú informácie 
o hradoch a výletoch do okolia, cyklotrasách a možnostiach 
kúpania. Nezvyčajnejšie sú pomerne často kladené otázky, aké 
stromy obkolesujú historické Mierové námestie. Ide o 
brestovec západný. 

Napriek poklesu počtu návštevníkov kultúrno-informač-
ného centra paradoxne vzrástol počet turistov, ktorí sa 
ubytovali v Trenčíne. Potvrdzuje to vyšší výber dane za 
ubytovanie. Kým v roku 2013 sa vybralo na dani za 
ubytovanie 39.329 eúr, tak v minulom roku 2014 zaplatili 
turisti 41.516 eur, t.j. o 2.000 eúr viac. 

www.sme.sk 16.02.2015 
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Kultúrno – spoločenský život 

Tradičným „Trojkráľovým koncertom“ dňa 6. januára 2014 
v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského vstúpili do 
nového roka 2014 mladí trenčianski hudobníci, speváci a ich 
pedagógovia z Trenčianskeho komorného orchestra Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne, Detského speváckeho zboru Zá-
kladnej umeleckej školy v Trenčíne a Školského speváckeho 
zboru Piarissimo z Piaristického gymnázia v Trenčíne. Už pol 
hodinu pred začiatkom koncertu boli všetky miesta na sedenie 
beznádejne obsadené a čím bližšie sa blížil začiatok koncertu, 
tým viac sa zapĺňali bočné lode kostola. 

Koncert otvorila orchestrálna skladba Jeana Sibelia „An-
dante festivo“ v podaní Komorného orchestra Základnej ume-
leckej školy v Trenčíne pod vedením Aleny Piatkovej. Popri 
starších žiakoch sa premiérovo predstavili aj nové mladé posi-
ly komorného telesa. Po orchestrálnom úvode patrili ďalšie 
dve skladby úpravám slovenských a poľských vianočných ko-
lied v podaní spojených speváckych, zborov v podaní ktorých 
sa odrazila práca dirigenta speváckeho zboru „Piarissimo“ 
Martina Holúbka. Poslucháči sa nechali uniesť speváckym 
výkonom dvoch mladých trenčianskych spevákov barytonistu 
Juliána Kupku a sopranistky Lucie Komorovskej a odmenili 
ich dlho trvajúcim aplauzom.  

Koledy a cirkevné skladby v sakrálnych priestoroch Piaris-
tického kostola vystriedala skladba E. Morriconeho „Vtedy na 
západe“. Pôvodný čisto orchestrálny aranžmán prešiel viace-
rými úpravami a ústredná melódia sa dostala do sopránového 
partu, čím vznikol priestor pre prezentáciu talentovanej Lucie 
Komorovskej. Publikum svojim potleskom si vynútilo prída-
vok, bez ktorého sa vianočné a novoročné koncerty nezaobídu. 
Kostolom zaznela pieseň „Tichá noc, svätá noc“, ktorú spieva-
li spoločne učinkujúci s publikom. 
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Keď dozneli posledné tóny najznámejšej vianočnej meló-
die, dirigent speváckeho zboru Piarissimo Martin Holúbek 
s dojatím v hlase poďakoval všetkým učinkujúcim a pedagó-
gom, ktorí sa podieľali na príprave „Trojkráľového koncertu“. 

Pardon 11.01.2014 
pomocná evidencia 14/1/2014 
 
Technický stav palubovky javiska v Kine Hviezda bol hna-

cím motorom, aby sa našli pro-
striedky na jej obnovenie, lebo 
hrozilo nebezpečenstvo úrazu 
pre osem tisíc hercov, osem tisíc 
nacvičujúcich. Keď bolo vyhlá-
sené grantové kolo „Prilož Top-
var k dielu“, vyhlásené Tren-
čianskou nadáciou v roku 2013 
podmienené internetovým hla-
sovaním vznikli optimálne 
podmienky na jej opravu. Pr-
vým krokom bolo podanie pri-
hlášky o grant vedúcou Tren-
čianskeho divadla Mgr. Zuza-

nou Mišákovou na Trenčiansku nadáciu, druhým krokom bo-
lo internetové hlasovanie 
občanov a priaznivcov di-
vadla, tretím krokom bolo 
radostné zoznámenie sa 
s výsledkami hlasovania, 
ktoré bolo úspešné, lebo 
zo všetkých 
24 prihlásených projektov 
získal projekt obnovy ja-
viska tretie miesto so 648 

stav pred rekonštrukciou palubovky 

prebiehajúca rekonštrukcia palubovky 
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hlasmi a tým aj získanie potrebných finančných prostriedkov 
na realizáciu projektu. 

Po získaní finančného krytia na realizáciu projektu bola 
práca zadaná stolárskej dielni Ľuba Kotrasa z Trenčína, ktorá 
vymenila starú palubovku za novú a natrela ju špeciálne zdra-
votne bezpečným lakom a bez nároku na honorár a darovala ju 
všetkým učinkujúcim z divadiel.  

  Nové divadelné dosky si po prvýkrát vyskúšalo Mestské 
divadlo Trenčín v sobotu 24. januára 2014, kedy uviedlo 
v Kine Hviezda najnovšie predstavenie zo svojej ponuky 
„Svadba“ A. P. Čechova. 

A tak zadreté triesky a iné nebezpečenstvo úrazu pre účin-
kujúcich sa stali minulosťou.  

Info Trenčín 31.01.2014 
pomocná evidencia 133/1/2014  
 
Dňa 31. januára 2014 predstavila historička a spisovateľka 

Daniela Dvořáková 
za prítomnosti jej 
manžela Pavla Dvo-
řáka svoju novú 
knihu „Stopy dávnej 
minulosti 6. diel – 
Čierna kráľovná 
Barbora Celjská“, 
ktorou priblížila ži-
votné osudy druhej 

manželky uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Podu-
jatie moderované Mgr. Petrom Martinákom sa uskutočnilo 
v Trenčianskom múzeu. Bližšie poznatky osobnosti Barbory 
Celjskej priblížila vo svojom vystúpení Daniela Dvořáková. 
„Barbora vstúpila ako jedna z mála historických postáv aj do 
povestí  a legiend. V slovinskom, chorvátskom  a maďarskom 
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 povedomí prežila s prívlastkom Čierna kráľovná, ako zlá že-
na, ktorá sa venovala čiernej mágii a svojím milencom, pričom 
sa nezastavila pred vraždením a násilím. Tento negatívny ob-
raz vytvorili historici. V skutočnosti to bola to bola výnimočná 
žena napriek tomu, že stredoveká spoločnosť bola nepriateľ-
ská voči ženám, presadila sa v spoločnosti dovtedy, kým ju 
chránil manžel.“  

V ďalšom štúdiu his-
torických prameňov mala 
možnosť detailne sledo-
vať jej osudy po smrti 
manžela a vzbudila vo 
mne ľútosť až hnev voči 
tým, ktorí je prenasledo-
vali.  

Hovorí sa všeobecne medzi ľudom, že Žigmund Luxem-
burský dal postaviť na Trenčianskom hrade palác. Skutočnosť 
je, ale taká, že všetky stavby, ktoré sa realizovali na Barbori-

ných majetkoch si 
organizovala a fi-
nancovala ona sama, 
lebo Žigmund bol 
večne zadĺžený 
a neprítomný.  Bar-
bora sa zdržiavala 
na Trenčianskom 
hrade dosť často 
a jej pobyt možno 

doložiť len listinou zo 6. mája 1434, ktorou darovala županovi 
Ladislavovi z Necpál Budatínsky zámok pri Žiline. 

Nová kniha o Barbore Celjskej charakterizuje medziľudské 
vzťahy v najvyššej spoločnosti vtedajšej doby, v ktorej domi-
novali sprisahania, intrigy a bratovraždy. Jej život možno pri-
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rovnať ku kolesu šťastia, alebo hojdačke, keď život obdivova-
nej, bohatej a mocnej kráľovnej sa intrigami zmenil na istý čas 
na zajatkyňu, ktorá nevedela či si zachráni aspoň život. 

Trenčianske noviny 10.02.2014 
pomocná evidencia 127/1/2014, 119/1/2014 
 
Dňa 3. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 
pod názvom „Maľba, kresba, grafika a batika“, ktorou sa 
prezentovala výtvarná tvorba dospelých občanov tvoriacich 
pri Súkromnej základnej umeleckej škole Trenčín, Gagarinova 
ul. Výtvarné diela svojich starších žiakov predstavil ich učiteľ 
a kurátor výstavy Mgr. Jozef Švikruha.  

Súkromná základná umelecká škola v Trenčíne na Gagari-
novej ulici vo svojej  organizačnej štruktúre vzdelávania má 

prípravný ročník 
pre deti od                
4 rokov, základné 
štúdium prvého 
stupňa pre 6-14 
ročné deti, zá-
kladné štúdium 
druhého stupňa pre 
žiakov od 14-18 
rokov a štúdium 
pre dospelých nad 

18 rokov bez obmedzenia veku. 
 V štúdiu pre dospelých sú dámy a  páni rôznych profesií 

a seniori, ktorí si svoje tvorivé umelecké ambície nemohli 
uskutočniť v detstve a mladosti, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť 
svoje umelecké vzdelávanie, ktorí zo záľuby, kvôli sebareali-
zácii vo voľnom čase alebo kvôli náhrade nedostatku tvorivos-
ti v pracovnom zaradení chcú výtvarnou činnosťou kultivovať 

Eva Čankyová – Zimná krajina 
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svoju osobnosť. Časťou zo svojej tvorby na vyučovaní sa na 
dnešnej výstave predstavujú svojimi kresbami, maľbami, gra-
fikou a voskovou batikou osemnásti autori. Výtvarníci sú rôz-
neho veku od 35 do 87 rokov, z ktorých niekto z nich má rád 
maľbu, iný kresbu, iný inklinuje viac ku grafike či dekoratív-
nej tvorbe, iný zas k modelovaniu, niekto má pokojný rukopis, 
niekto zas expresívny, 
u niekoho dominuje lí-
nia, u iného je zas naj-
dôležitejšia farba, no 
všetci majú jedno spo-
ločné – tešia sa každému 
pondelku či každej stre-
de v týždni, kedy si rea-
lizujú svoje záľuby 
a kultivujú svoj výtvarný talent.  

Mgr. Jozef Švikruha a vlastné poznámky  
pomocná evidencia 104/1/2014, 83/1/2014 
 
Dňa 5. februára 2014 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne prezentácia knihy „Náš zápas 
o samostatnosť Slovenska“ približujúcej životné osudy býva-

lého politického väzňa 
Ivana Štelcera, žijú-
ceho v Trenčíne. Táto 
tristo stránková kniha 
vznikla v spolupráci 
jej hlavným protago-
nistom a historikom 
Ústavu pamäti národa 
Martinom Lackom.  

Memoáre sú sub-
jektívnou výpoveďou 

zľava – Ivan Štelcer, Martin Lacko 
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Ivana Štelcera, ktorý takmer celý život zápasil o samostatné 
Slovensko. Napriek tomu, že čitateľ publikácie sa možno ne-
stotožní s obsahom jeho myšlienok, ponúka mu zaujímavý 
prierez nezachyteného osudu známeho Trenčana. Čo povedať 
o Ivanovi Štelcerovi? Mal súkromné vydavateľstvo, publiko-
val knihy, ktoré boli pred 1989 rokom zakázané. 

Základ knihy tvoria memoáre, ktoré si Ivan Štelcer vytlačil 
pre vlastnú potrebu v počte jedenásť kusov. Za ilegálnu čin-
nosť bol odsúdený na doživotie. V 50. rokoch rozširoval letá-
ky, posielal memorandá ambasádam západných mocností 
s požiadavkou Slovenskej republiky nastolenia demokratické-
ho systému. Štátna bezpečnosť vyvíjala na neho tlak o spolu-
prácu, ale neuspela. Jeho život bol pestrý, v ktorom sa vystrie-
dalo prenasledovanie, skonfiškovanie majetku, strata strechy 
nad hlavou a trinásť ročné väznenie. Ani tieto útrapy nedoká-
zali v ňom zničiť vieru v samostatné Slovensko a odpor voči 
prenasledovaniu Slovákov v povojnovom Československu.  

Kniha je doplnená okrem písomných materiálov aj množ-
stvom fotografií zo súkromnej zbierky Ivana Štelcera. Zaují-
mavou časťou tejto knihy je opis väzníc v Československu, 
ktorých umocňuje 
pestrý menoslov väz-
ňov, s ktorými mal 
možnosť sa stretnúť. 
Spomína si na parti-
zánskeho veliteľa Jo-
zefa Brunovského, 
ľudáckeho funkcio-
nára  bývalého Slo-
venského štátu Ale-
xandra Macha, ko-
munistu Gustáva Husáka, katolíckych biskupov Gojdiča 
a Vojtaššáka a ďalších. Až rok 1968 znamenal koniec krutým 

gramiáda 
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výsluchom, šikanovaniu, kedy boli politickým väzňom odpus-
tené tresty v rámci amnestie. No ani amnestia nezmenila život 
Ivana Štelcera. Kádrový posudok ho dlho prenasledoval mno-
ho rokov na slobode. Ocenenia zo strany Slovenskej republiky 
sa nedostal, iba Ústav pamäti národa mu priznal v roku 2007 
štatút účastníka proti komunisstického odboja. 

Trenčianskeho noviny 03.02.2014 
pomocná evidencia 104/1/2014, 94/1/2014 
 
Dňa 3. februára 2014 predstavila rozhlasová a televízna 

moderátorka Adela Banášová v kníhkupectve „Panta Rey“ 
v obchodnom centre Laugarício svoju knižku pod názvom 
„Zabudnuté slovenské rozprávky“, ktorú venovala svojej 
mame pred desiatimi rokmi. Podujatie sa uskutočnilo za účasti 
detí.  

Zábavné príbehy pre deti 
vybavila presvedčivým rodo-
kmeňom a vlastnými ilustrá-
ciami. V starej slovenčine ma-
li príbehy názov „Poviedanky 
starjeho baču a jeho príhody“. 
Hlavnými hrdinami rozprávok 
boli traja bryndzovníci. Keďže 

sú z bryndze, tak sú mäkkí a majú aj mäkké srdce. Bryndzové 
postavičky stretávajú počas pú-
te po Slovensku rôzne a nielen 
rozprávkové bytosti. Príbehy 
boli uvoľnené a vtipne pouka-
zujú na viaceré spoločenské ne-
duhy. Napríklad v malej hor-
skej dedinke „Klebetné Kydy“, 
bryndzovníci zisťujú, že väčši-



241 
 

na ľudí celé dni klebetí a ohovára tých, ktorí práve nie sú 
v dosahu.  

Trenčianske noviny 10.02.2014 
pomocná evidencia 129/1/2014, 117/1/2014 
 
Obľúbená koncertná kapela  „Puding Pani Elvisovej“ vy-

stúpila na koncerte dňa 7. februára 2014 v Steps Clube v Tren-
číne. V koncerte ju 
podporili ďalší umelci - 
vibrafonista Stroon a 
streetartista Animo.   

Kapela získala tri 
roky po sebe cenu „Ra-
dio Head Awards“ ako 
Najlepšia koncertná 
kapela. Koncert pred-

skakoval multi inštrumentálny hudobník Stroon s live act na 
vibrafóne. Kapela „Puding Pani Elvisovej“ je kapela, ktorá u 
nás preslávila hudobný štýl takzvaného wonky-popu. Skupina, 
ktorá začínala v jednej košickej obývačke,  má za takmer dve 
desaťročia na konte viacero chytľavých hitov. V marci 2003 
nahrali svoj debutový dlhohrajúci album „Automati“, ku kto-
rému pridali ďalšie dva albumy „Play/Pause“ a „Eject“, ktoré 
boli ocenené a cenami „Radio_Head Awards“. Kapela „Pu-
ding Pani Elvisovej“ má za sebou vystúpenia na domácich i 
zahraničných festivaloch a desiatkach koncertov na Sloven-
sku, v Česku a v Maďarsku.  

www.sme.sk 28.01.2014 
pomocná evidencia 73/1/2014 

 
Výstavné prostory Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

14. februára 2014 boli miestom vernisáže prehliadky súčasnej 
umeleckej tvorby v maliarstve  6. ročníka „Medzinárodného 
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bienále pastelu“, ktoré bolo najdôležitejšou udalosťou projek-
tu „Európsky Festival Malopoľska“. 

Po otvorení vý-
stavy 
vedú-

cou od-
boru 

kultúry 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing. Martou Šaj-
bidorovou sa 

k prítomným návštevníkom prihovoril riaditeľ Malopoľského 
centra kultúry Sokol Antoni Malczak, ktorý 
uviedol, že Medzinárodné bienále je súťaž, 
ktorá sa organizuje od roku 1987 pre profesio-
nálnych umelcov Poľska i zo zahraničia, ktorej 
cieľom je ukázať širokej verejnosti možnosti 
súčasnej umeleckej tvorby v maliarstve a kon-
frontovať diela umelcov z rôznych krajín a kultúr. Tento roč-
ník súťaže prekonal očakávania organizátorov. Zúčastnilo sa 
ho rekordný počet 425 umelcov z 30 krajín, ktorí prezentovali 
viac ako 1.200 diel. To je absolútny rekord oproti minulým 

ročníkom. Pre organizáto-
rov bol jasným zname-
ním, že bienále pastelu 
má budúcnosť. Odbornú 
porotu tvorili významné 
osobnosti umenia z Poľ-
ska, Ukrajiny, Holandska, 
dokonca aj prof. Ľudovít 
Hološko prorektor Aka-
démie umení v Banskej 

zľava : V. Zvalený J. Masárová, M. Šajbidorová, A. Malczak, Krzysztof Kuliś 

Ing. M. Šajbidorová 

Antoni Malczak 
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Bystrici. 
Vďaka finančnej podpore Európskej únie bolo možné za-

bezpečiť celý rad veľmi zaujímavých podujatí. V hlavnom 
meste poľskej kultúry v Krakove organizátori predstavili ko-
lekciu súčasného poľského pastelu zo zbierok múzea Nowy 
Sącz. V meste Nowy Sącz sa konal aj dvojtýždňový plenér pre 
výtvarníkov – pastelistov i fotografov z Poľska a zahraničia. 
Vytvorené práce boli prezentované i na výstave diel z tohto-
ročnej súťaže. Ďalšími výstavami organizovanými v rámci 
podujatia boli: výstava „Stopy na papieri“, výstava „Majstrov-
ské diela pastelu“, výstava „Wyczolkowski – Wyspiariski – 
Weiss – Witkacy“ a „výstava „Marka Andału“, víťaza Grand 
Prix 5. ročníka „Medzinárodného bienále pastelu“. Ďalšie 
aktivity spojené s ďalším osudom bienále pastelu odzneli aj v 
uskutočnenej medzinárodnej diskusii o histórii pastelovej 
techniky na prelome 19. a 20. storočia a moderných úlohách 
tohto média maľby.  

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v 
rámci Regionálneho operačného programu Malopoľska na ob-
dobie 2007 – 2013. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 140/1/2014 
 
„Baby kino“ funguje v Trenčíne v kine Metro od konca 

minulého roku 2013, kedy ho zdigitalizovali a za dva mesiace 
ho navštívila viac ako stovka mamičiek s ratolesťami. Aktív-
nejšie trávenie voľného času mamičiek na materskej dovolen-
ke v dopoludňajších hodinách bol hlavným cieľom nového 
projektu Art kina Metro v Trenčíne.  

Podľa konateľa občianskeho združenia prevádzkujúceho 
Art kino Metro Mgr. Branislava Hollého, projekcie „Baby 
kina“ sú určené pre mamičky s malými deťmi, ktoré ešte nie 
sú schopné vnímať filmové predstavenia ani pre tých najmen-
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ších. Kým mamičky sledujú film, ich ratolesti sa hrajú buď 
priamo v kinosále, alebo v predsieni kina, kde sa im venuje 
babysitterka. K dispozícií je aj prebaľovací pult a hračky pre 
deti. Počas samotnej projekcie sa v kinosále čiastočne svieti, je 
tak pološero, aby sa deti nebáli, primerane bola aj znížená hla-
dina zvuku. Je to postavené aj na tolerancii mamičiek. Keď sa 
deti hrajú, pobehujú po sále, prípadne sú hlučnejšie, mamičky 
sú k ním zhovievavé. Tým, že „Baby kino“ premieta raz za 
dva týždne, každé predstavenie navštívi desať až pätnásť ma-
mičiek. 

Podľa Mgr. Branislava Hollého by zvládli aj väčší nápor 
návštevníkov, ale filmové predstavenie by však už nebolo také 
komfortné ako teraz. Vstupné je porovnateľné ako pri normál-
nych predstaveniach, zvýšené náklady sú na babysitterku, kto-
rú si mamičky hradia z vlastných prostriedkov, alebo využíva-
jú služby dobrovoľníkov. 

www.sme.sk 14.02.2014  
pomocná evidencia 142/1/2014 
 

Dňa 20. februára 2014 sa uskutočni-
la vo výstavných priestoroch Trenčian-
skeho múzea vernisáž výstavy fotogra-
fií „V krajine protikladov“. Prítom-
ných návštevníkov výstavy a autorky 
vystavených fotografií privítala riadi-
teľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová. Ako v úvode príhovoru povedala „táto výstava bola 
zostavená z fotografií, ktoré vznikli počas troch návštev Číny 
v priebehu troch rokov 2009 až 2011. Jednou z príležitostí na 
fotografovanie bola aj možnosť zúčastniť sa na 22. generálnej 
konferencii spolu s 25. generálnym zhromaždením ICOM 
v čínskom Šanghaji, ktorej sa zúčastnili pracovníčky Vlasti-
vedného múzea v Považskej Bystrici RNDr. Daniela Dúb-

zľava Katarína Babičová, Ing. Katarína 
Kačudová 
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ravková, PhD. a PhDr. Viera Praženicová, ktoré sa zúčast-
nili konferencie ako členky sekcie regionálnych múzeí. Stret-
nutie sa konalo v dňoch 7. – 11. novembra 2010. Ríša stredu – 
tak nazývajú Čínu jej obyvatelia. Je najľudnatejšou krajinou 
na svete, obrovská, prastará, neustále sa rozvíjajúca, plná pro-
tikladov a prekvapujúca na každom kroku. Pred vašimi očami 
sa prelína bohatá minulosť s modernou prítomnosťou. Z rý-
chlovlaku, ktorý premáva rýchlosťou 335 km/h pasažier sledu-
je roľníka pracujúceho na svojom políčku s vodným byvolom 
a dreveným pluhom. Vedľa moderného hotela sa krčia staré 
čínske štvrte „hutongy“ a pri luxusnej reštaurácii pouličný stá-
nok, kde vám na počkanie upečú čerstvú placku či inú lahôd-
ku. Celkom určite 
vás vyvedie z mie-
ry reč a elegantné 
písmo a nechá-
pavosť Číňanov, 
prečo im nerozu-
miete. S úžasom 
sa pozeráte na de-
duškov púšťajú-
cich si šarkanov 
v parku, skupinky 
hrajúce domino alebo karty na ulici, cvičiace babky a tan-
cujúce páriky na námestí, ku ktorým sa po chvíli prizerania 
pridáte aj vy. 

Počtom účastníkov a celkovou veľkoleposťou určite pred-
stihlo všetky predchádzajúce konferencie. Z vyše tritisícpäťsto 
účastníkov konferencie bolo asi tisíc účastníkov z Číny, takže 
i v jednotlivých sekciách tvorili čínski múzejníci podstatnú 
časť auditória. Pri tejto príležitosti v rámci sprievodného prog-
ramu navštívili Šanghajské múzeum, v ktorom moderná expo-
zícia vo veľkorysých priestoroch predstavovala jedinečné ex-
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ponáty z rôznych umeleckých odborov a materiálov ako sú ke-
ramika, sklo, textil, kaligrafia, drevorezby, nábytok atď. Mú-
zeum QingPu, ktoré sa nachádza v rovnomennom regióne 
provincie Šanghaj, mestečko Zhujiajiao a múzeum Suzhou, 
ktoré prekvapilo modernou architektúrou a vzácnymi expo-
nátmi – jedinečnými skvostami.  

So svojimi zážitkami z ciest po Číne sa podelila s prí-
tomnými návštevníkmi tiež pracovníčka Vlastivedného múzea 
v Považskej Bystrici Ing. Katarína Kočudáková, ktorá si 

zamilovala Čínu, keď ju 
navštívila v roku 2002, 
preto sa rozhodla navští-
viť znova. V roku 2009 to 
bolo hlavné mesto Pe-
king, Veľký čínsky múr, 
starobylý Sian s ohromu-
júcou Hlinenou armádou 
prvého cisára, jaskyne 
Luoyang, kláštor Šao-
lin, hory Huašan a Wutai-
šan. Pri ďalšej ceste 

v roku 2011 navštívila moderný Šanghaj s najvyššími čínsky-
mi budovami, kamenný les Šilin, staré mesto Lijiang a kmene 
žijúce v okolí, roklinu Tigrí skok, riečku Li ozdobenú vápen-
covými vežami a možno najobľúbenejšiu čínsku horu Huan-
gšan. 

V závere príhovoru Ing. Katarína Kočudáková konštatova-
la, že fotografie nemajú veľkú umeleckú hodnotu, ale pre 
účastníčky pobytu v Číne sú zdrojom obnovovania spomienok 
z ich návštev z veľkej krajiny. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 165/1/2014 
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Uskutočnenie fašiangov v netradičnom prostredí v areáli 
Trenčianskeho hradu prilákali v sobotu dňa 1. marca 2014 na 
Trenčiansky hrad veľa návštevníkov. Tomuto podujatiu pred-
chádzalo pozvanie v médiách a krátko pred desiatou hodinou 
dopoludnia v deň podujatia aj bubnovaním pozýval bubeník 
občanov k návšteve Trenčianskeho hradu. 

V amfiteátri Trenčianskeho hradu sa v programe predstavili 
so svojím umením šermiari zo skupiny historického šermu 
Wagus so sokoliarmi z Falconarie z Považskej Bystrice. No 

bolo tu však aj niečo nie-
len pre oči, ale aj pre 
brušká malých i veľ-
kých, keď dobová ku-
chyňa pripravila niekoľ-
ko jedál typických pre 
fašiangy ako napríklad 
žoldnierska kapustnica, 
fánky, alebo mäsový 
chlebík podľa receptu 

z doby Karola 4., v ktorom okrem mäska z prepelíc bolo suše-
né ovocie s orechmi a plnkou z prepeličích vajíčok. Základom 
fašiangových jedál však bolo najmä bravčové mäso.  

Okrem toho ľudia koštovali šišky i rôzne oškvarkové či 
bryndzové pagáče. Na otázku, či bol rozdiel medzi jedlami 
pánov a poddaných aj 
na fašiangy treba do-
dať, že poddaní jedli 
skôr rôzne kaše, plac-
ky, obilniny, lebo toho 
mäsa mali menej. Ale 
práve na fašiangy si aj 
chudobnejší dopriali 
mäso. Dlhé   rady  pred 
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dobovou kuchyňou potvrdilo skutočnosť, že uvarené jedlo bo-
lo dobré, že všetkým chutilo.   

Pri vystúpení sovy Ester, vyzvala mladá sokoliarka deti, 
aby si ju pohladkali, lebo sa hovorí, že kto ju pohladí, tak 
zmúdrie.  

www.sme.sk 02.03.2014  
pomocná evidencia 177/1/2014 
 
Vizuálna prednáška v Trenčianskom múzeu predstavila ľu-

ďom históriu Váhu, povodní v Trenčíne či vývoj budovania 
hrádzí.  

Prezentácia o histórii najdlhšej rieky na Slovensku dňa                
27. februára 2014 pritiahla pozornosť mnohých Trenčanov. 
Historička PhDr. Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea 
ponúkla prierez nielen dejinami rozbúreného Váhu, no zaobe-
rala sa aj históriou budovania mostov a zaujímavosťami z his-
torického miestopisu.  

Spomienky na Váh začala v období stredoveku. „V roku 
1271 sa prvý raz spomína takzvané mokré mýto. Išlo o brod 
na Váhu pri hornej mestskej bráne,“ vysvetlila PhDr. Janka 
Karlíková. Tok rieky Váh menili povodne. Tie väčšie a niči-
vejšie sa objavovali s cyklickou pravidelnosťou každých 25 až 
30 rokov. Počas obrovskej povodne v roku 1813 Váh tiekol 
popod hradnú skalu a Trenčanov ohrozovala až päťstoročná 
voda. Na porovnanie, v súčasnosti preteká cez Váh približne 
142 m3/s, vtedy to bolo až takmer 4000 m3/s.. 

Ničivú povodeň pripomína aj pamätná tabuľa na Palackého 
ulici. Je tam latinský nápis „Potiaľto siahali osudné vlny Váhu 
25. augusta 1813. Táto hrozná udalosť sa viaže aj k príhode 
známeho historika Františka Palackého. Ten sa mal ubytovať 
pôvodne v hostinci na Sihoti, ktorý zmietol rozbúrený Váh. 
No ešte predtým našťastie sa stretol so spolužiakom ten ho po-
zval k ním, do domu na Farskej ulici, čo mu zachránilo život. 
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Rozbúrený Váh zanechal veľa spúšte a búral aj mosty. Pre 
veľkú vodu boli drevené mosty prvou a najľahšou prekážkou. 
O ne sa celé stáročia v Trenčíne starali mlynári. Boli veľmi 
zručnými tesármi, preto ich mesto využívalo pri náročných op-
ravách. Prvý most s oceľovou konštrukciou bol postavený až v 
roku 1883 počas výstavby Považskej železnice a cestný most 
bol postavený o štrnásť rokov neskôr. Tento most už nezničili 
vody Váhu, ale až ustupujúce nemecké vojská. 

O vývoji toku Váhu, snahách o reguláciu rieky, vojenskom 
mapovaní, generálnom projekte na úpravu toku Váhu, budo-
vaní hrádzí, ako i o prítokoch rieky na území veľkého Trenčí-
na, prednášal geograf RNDr. Ján Hanušin. „Zaujímavé je 
napríklad to, ako sa Váh kedysi vetvil v severnej časti mesta. 
Teda v okolí Zamaroviec, Kubrej. V strede mesta, v priestore 
približne medzi dnešnými mostami, bol Váh v posledných sto-
ročiach pokojnejší,“ vysvetlil RNDr. Ján Hanušin. 

Prednášky organizoval Ján Žovinec, ktorý za realizáciu 
myšlienky vďačí Jánovi Lacikovi, autorovi známych cestopis-
ných publikácií o Slovensku, ktorý prednášal pred časom aj v 
Trenčíne. 

www.sme.sk 09.03.2014 
pomocná evidencia 202/1/2014, 204/1/2014 
 
Dňa 4. marca 2014 sa uskutočnila v priestoroch Verejnej 

knižnice M. Rešetku v Trenčíne be-
seda s Branislavom Ladickým o 
histórii a súčasnosti Detského mes-
tečka Trenčín – Zlatovce, ktorá bo-
la spojená s prezentáciou knihy 
„Rodinné príbehy bez rodín“, 
zostavenej pri príležitosti 40. výro-
čia Detského mestečka na základe 
autentických výpovedí odchovan-
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cov, vychovávateľov a ďalších zainteresovaných ľudí. Poduja-
tie je organizované v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“. 
Kniha je výpoveďou detí o časti ich života, ktoré prežili v Det-
skom mestečku Zlatovce. Kniha o tom, čo všetko im do života 
dal tento pobyt, ale i o pocitoch krivdy, bolestiach i hneve, 
keď po „transformá-
cii“ zariadenia prišli 
o svoj domov a o 
svojich blízkych. Je 
to aj kniha o dvoch 
skupinách dospe-
lých. Na jednej stra-
ne o tých, ktorí tam 
s deťmi žili vo svo-
jich rodinách i o 
tých, ktorí s Detským mestečkom nejako spolupracovali. Na 
druhej strane nepriamo i o tých, ktorí sa rozhodli Detské mes-
tečko zrušiť. Na besede sa zúčastnili aj zaujímaví hostia ako 
napríklad doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., ktorý viac ako 
20 rokov pracoval v oblasti inštitucionálnej náhradnej výcho-
vy ako liečebný pedagóg, vychovávateľ a riaditeľ., hudobný 
skladateľ a pedagóg prof. Juraj Hatrík, ktorý bol rokoch 
1976 - 2003 pravidelným hosťom v Detskom mestečku, kde 
viedol hudobný krúžok, organizoval a uvádzal koncerty mno-
hých významných interpretov, skladateľov, súborov i orches-
trov. V rokoch 1995 - 2003 pripravil a uviedol 8 veľkých hu-
dobno-dramatických projektov s deťmi, vychovávateľmi a pe-
dagógmi, ktoré každoročne vyvrcholili vystúpením v Posád-
kovom klube v Trenčíne; PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., 
ktorá pravidelne navštevovala Detské mestečko s Jurajom Hat-
rikom a bývalý riaditeľ Detského mestečka PhDr. Vladimír 
Vachalík, CSc. 

vkmr.sk 05.03.2014 
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pomocná evidencia 213/1/2014 
 
Dňa 11. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 29. ročníka 
výstavy  „Stretnutie – Setkání“. V jeho úvode vystúpili žiaci 
Základnej umeleckej školy 
Karola Pádivého v Tren-
číne Hana Vakošová  
s Mariánom Husličkom 
s interpretáciou skladby 
dueto huslí B. Handla „Vý-
berová suita“ a potom mo-
derátorka podujatia Mgr. 
Janka Masárová poďako-
vala interprétom za ich vystúpenie, privítala prítomných na 
vernisáži výstavy a požiadala vedúcu odboru kultúry Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú 
o vystúpenie. V úvode svojho vystúpenia srdečne privítala 
všetkých prítomných na vernisáži, osobitne umelcov – výtvar-
níkov a fotografov vystavujúcich na vernisáži 29. ročníka vý-
stavy „Stretnutie – Setkání“. Ocenila početnú účasť priateľov 

z Uherského Hradišťa 
a poďakovala pracovní-
kom Trenčianskeho os-
vetového strediska, ktorí 
sa podieľali na inštalácii 
výtvarných diel vo vý-
stavnom priestore.  

Vystavujúcich umel-
cov a návštevníkov vý-
stavy pozdravil riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 
a vyjadril spokojnosť, že výstava sa uskutočnila, lebo po via-

zľava –Ing. M. Šajbidorová, Mgr. V. Zvalený, Mgr. J. Masárová,                            
Mgr. Art P. Baroňová 
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cerých rokovaniach sa podarilo zjednotiť názor pre a proti jej 
uskutočneniu. 

Za spolu vystavovateľov z Uherského Hradišťa pozdravila 
prítomných Mgr. Art. Petra Baroňová, ktorá predstavila vý-
tvarníkov, ktorí vystavovali svoje umelecké diela na tohoroč-
nom 29. ročníku „Stretnutie – Setkání“, menovite Lenku Ju-
ríčkovú, Martu Koníčkovú, Arnošta Kafka, Janu Horákovú, 
Františka Pavlica, Mirka 
Bystřického, Jána Boteka 
a ďalších umelcov. Po-
ďakovala Trenčianskemu 
osvetovému stredisku, že 
moravskí umelci mohli 
ukázať Trenčanom svoje 
práce a zároveň pozvala 
všetkých prítomných na 
reprízu tejto výstavy 
v Uherskom Hradišti, ktorá sa uskutoční dňa 12. apríla 2014.  

Oficiálnu časť otvorenia výstavy uzavrelo vystúpenie Mgr. 
Janky Masárovej, ktorá predstavila vystavujúcich z Trenčína 
– Jozefa Švikruhu, Izabelu Bulkovú, Jána Tluku, Pavla Obsta, 
Janku Horňákovú, Igora Meška, Jána Meška, Lýdie Ivaňovej, 
Jozefa Syrového a ďalších umelcov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 214/1/2014 
 
Rada Mesta Trenčín dňa 11. marca 2014 vzala na vedomie 

svojím uznesením č. 520 návrh na vykonanie zápisu do kroni-
ky Mesta Trenčín za rok 2013. 

pomocná evidencia 230/1/2014  
 
Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Ba-

zovského dňa 15. marca 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
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diel výtvarníka Jozefa Bajusa „Vzdialené volania“. Náv-
števníkov vernisáže privítala riaditeľka Galérie M. A. Bazov-
ského PhDr. Danica Lovíšková, ktorá v úvode konštatovala, 
že dnešná výstava je prvou v roku 2014. Vyjadrila sa, že je ra-
da z ich prítomnosti, keď prijali pozvanie na výstavu. 

Ako povedala, že realizácii tejto výstavy predchádzala po-
nuka riaditeľa Galé-
rie Mesta Bratisla-
vy PhDr. Ivana 
Jančára, na pôde 
ktorej bola inštalo-
vaná výstava Jozefa 
Bajusa od 14. no-
vembra 2013 do 19. 
januára 2014 či by 
po reinštalácii vý-

stavy Jozefa Bajusa nechcela túto výstavu sprístupniť v Galérii 
M. A. Bazovského. Bola to zaujímavá ponuka najmä po tom, 
keď  dielo Jozefa Bajusa spoznala v roku 1997, keď vystavo-
val v Trenčíne so svojou manželkou a chcela vedieť, ako sa 
posunul jeho výtvarný program a umelecký príbeh. A ešte pri 
tejto autorskej výstave bolo zaujímavé, že sa uskutočňovala za 
podpory firmy  „Henkel Slo-
vensko” a po tretie celoživot-
ným programom Jozefa Baju-
sa je práce s papierom, ktorý 
je krehkým a zraniteľným ma-
teriálom a výrazovo veľmi čis-
tým a krásnym, s ktorým sa 
autor hrá.  

Po takomto úvode, v kto-
rom PhDr. Danica Lovíšková 
vyjadrila svoje pohnútky, prečo prijala ponuku uskutočniť vý-

zľava – PhDr. D. Lovíšková, prof. Jozef Bajus 
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stavu Jozefa Bajusa v Trenčíne. Medzi hosťami privítala aka-
demického maliara prof. Jozefa Bajusa, ktorý do Trenčína pri-
šiel z amerického Bufala, ďalej generálneho riaditeľa firmy 
„Henkel Slovensko” Mgr. Rudolfa Schwegera a riaditeľa 
Galérie Mesta Bratislavy PhDr. Ivana Jančára.  

V rámci ďalšieho programu 
vernisáže sa k prítomným prihovo-
ril generálny riaditeľ „Henkel Slo-
vensko” Mgr. Rudolf Shwenger, 
ktorý vyjadril radosť, že jeho firma 
mohla podporiť aktivity akademic-
kého maliara Jozefa Bajusa v pora-
dí už štrnásteho slovenského vý-
tvarníka. Na jeho slová nadviazal 
kurátor výstavy PhDr. Jozef Jančár, 

keď povedal, že Jozefa Bajusa pozná od roku 1985, teda od 
času kedy začalo akési oteplenie pri vystavovaní výtvarných 
diel. V tom čase vystupuje do popredia skupina mladých vý-
tvarníkov združených v Galéria 
mladých, medzi nimi aj Jozef Ba-
jus, ktorí hneď po ukončení štúdií 
bol jedným  popredných predstavi-
teľov postmoderny. V roku 1988 sa 
mu podarilo vyhral hlavnú cenu na 
Bienále v Budapešti, čo ho potom 
ďalej posunulo, lebo ho začali po-
zývať na medzinárodné výstavy 
mladých umelcov. V roku 2008 
získal cenu „Esprit de Corps“ v ka-
tegórii umelec (Burchfield – Pen-
ney Art Center Buffalo). Jozef Ba-
jus vystavuje po celom svete, stačí spomenúť Poľsko, Maďar-
sko, Írsko Veľká Británia, Japonsko, Kórea, USA a Kanada. 

Mgr. Rudolf Schwenger 

Modlitba za Oľgu 
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V tom istom roku sa predstavil v Collectors Galérii v Buffale 
samostatnou výstavou pod názvom „The Combing Wave – 
Recent Works“. Viedol textilné workschopy v roku 2001 
American Craft Museum 
v New Yorku a ďalších mes-
tách sveta. Pri organizovaní 
výstav nezabudol vystavovať 
na Slovensku a to v roku 2006 
v Galérii Kolomana Sokola 
v Liptovskom Mikuláši a dnes 
vystavuje v Trenčíne. 

Napokon sa k prítomným 
prihovoril vystavujúci Jozef 
Bajus. Poďakoval všetkým, že si prišli pozrieť jeho výstavu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 216/1/2014 
 
Veľkonočný jarmok v Trenčíne, ktorý sa uskutočnil od 

stredy 9. apríla do soboty 12. apríla 2014 a ponúkol okrem 
remeselných vý-
robkov aj tradičné 
slovenské jedlá. V 
sobotu 12. apríla 
2014 jarmok vyvr-
cholil s malým kul-
túrnym programom, 
v ktorom o 10:00 h 
vystúpil „Detský 
folklórny súbor Ra-

dosť“ a o 11:30 h „Folklórna skupina Kubra“. 
Počas jarmoku svoje práce prezentovali drotári, výrobcovia 

kraslíc, keramikári, košikári. Návštevníci našli v stánkoch 
veľkonočné dekorácie, výrobky z dreva, voňavé bylinkové 
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vrecúška či liečivé vankúše plnené obilím. Stánok mali aj ob-
čianske združenia, ktoré prezentovali svoju činnosť a ponúkali 
výrobky svojich klientov. Novinkou jarmoku bola koliba, v 
ktorej sa podávali tradičné slovenské jedlá, ako napríklad stra-
pačky alebo živánska.  

Okrem toho treba spomenúť, že na jarmoku bola ponúkaná  
dobrá káva, tradičné domáce koláče ako napríklad štrúdle, 
medovníky či skalický trdelník. Nechýbali slané kysnuté pod-
plamenníky pečené v starodávnej peci a údeniny od dvoch 
slovenských výrobcov. V pracovné dni jarmok trval od 10:00 
do 18:00 h a v sobotu od 10:00 do 16:00 h. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 276/1/2014 
 
Dňa 1. apríla 2014 informoval Vladimír Kulíšek z Klubu 

priateľov vážnej hudby, ktorá podujatie spoluorganizuje, tento 
ročník „Trenčianskej hudobnej jari“ prepojili aj s hudobnou 
jeseňou. Tento rok sa urobil trochu iný model, ide o model 
dvojfestivalu, ktorý ma spoločný názov „Festival jarné kve-
ty, jesenné plody“. Trenčianska hudobná jar odštartovala                     
dňa 13. apríla 2014 koncertom detských virtuózov. Boli to ví-
ťazi všetkých možných detských súťaží z minulého obdobia. 
Počas piatich nedeľných koncertov vážnej hudby predstavia 
svoj talent najmä mladšie talenty.  

Na jar sa predstavili skôr mladí umelci, začínajúci a per-
spektívni a na jeseň sa predstavili tí, ktorí už majú niečo za se-
bou. 

Záverečný komorný koncert sa uskutočnil dňa 11. mája 
2014, v ktorom zaznela aj slovenská premiéra skladby Frede-
rika Chopina klavírny koncert e-mol, op. 11. 

Z celkovo piatich koncertov sa uskutočnia štyri koncerty v 
Galérií M. A. Bazovského, jeden vokálny koncert sa uskutoční  
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v Refektári Piaristického gymnázia. Začiatok každého koncer-
tu bol o 18:00. 

Organizátorom tradičného podujatia Trenčianskej hudobnej 
jari, zameraného na vážnu hudbu je Klub priateľov vážnej 
hudby v spolupráci s mestom Trenčín za podpory Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky. 

 www.sme.sk 01.04.2014 
pomocná evidencia 258/1/2014 
 
Historická dominanta Trenčína i celého Považia Trenčian-

sky hrad ožila dňa 14. apríla 2014 džavotom detí. Pod záštitou 
predsedu Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja Ing.  Jaro-
slava Bašku sa na 
Trenčianskom hrade 
konal Deň otvore-
ných dverí s pred-
stavením a uvede-
ním do života „Tu-
ristického denníč-
ka“. 

Na podujatie ok-
rem iných záujemcov zavítalo 1.385 detí základných škôl z ce-
lého Trenčianskeho kraja, ktoré privítalo ich divadielko „Du-
najka“ s dvoma roztopašnými šašami, hudobná skupina „Level 
Fun“ z trenčianskej Základnej umeleckej školy K. Pádivého a 
výbornú atmosféru navodila aj známa tanečná skupina „Goo-
nies Girls“. Slávnostná chvíľa nastala o 10,00 h, kedy predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška za 
prítomnosti autorov publikácie slávnostne uviedol do života 
nový propagačný materiál Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja „Turistický denníček“ (alebo detský sprievodca po Tren-
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čianskom kraji), určený predovšetkým žiakom 4. a 5. ročníkov 
základných škôl. Pri tejto príležitosti predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška povedal, že „som 
veľmi rád, že tu medzi vami môžem „Turistický denníček“ 
uviesť do života s nálepkami, ktoré do neho budete postupne 
vlepovať pri potulkách po našom kraji“  a hneď deťom položil 
niekoľko otázok z histórie. Niekoľko šťastlivcov si za správne 
odpovede odnieslo pekné ceny. Žiaci si potom v skupinkách 
spolu so svojimi učiteľmi a sprievodcami prezreli Trenčiansky 
hrad, načerpali nové vedomosti i publikačné materiály v stán-
ku Trenčianskeho samosprávneho kraja, zakúpili si drobnosti 
od remeselníkov a spoznali tak jednu z krásnych pamiatok, 

ktorú skrýva „Tu-
ristický denní-
ček“. 

Novú propa-
gačnú publikáciu, 
ktorú Trenčiansky 
samosprávny kraj 
vydal začiatkom 
tohoročnej letnej 
turistickej sezóny, 
dostanú deti zdar-
ma. Nájdu v ňom 
28 zaujímavých 

a dôležitých miest v kraji. Každej pamiatke je určená v „Turis-
tickom denníčku“ dvojstrana. Prvá strana patrí fotografii zau-
jímavého miesta alebo historického objektu s jeho stručnou 
históriou a druhá strana má vyhradené miesto pre vlepenie ná-
lepky navštíveného zaujímavého miesta či historickej pamiat-
ky. Každá nálepka skrýva súťažnú otázku a odpoveď na ňu 
zapíšu deti do tajničky na konci „Turistického denníčka“. Vy-
plnenú tajničku možno zaslať na adresu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja do 1. decembra 2014. Vyžrebovaní súťažiaci 
môžu vyhrať hodnotné ceny, ako napríklad: 
- celodenný ski pas na Fačkovské sedlo,  
- wellness pobyt pre celú rodinu v Park hoteli Baračka či v 

Hoteli Flóra,  
- čestná vstupenka pre celú rodinu na podujatie v Bojnickom 

zámku,  
- voľný vstup celej triedy na prehliadku Bojnického zámku, 
- voľný vstup na pre-

hliadku na Trenčian-
skeho hradu,  

- obed pre celú rodinu 
na salaši Kľak  

- a ďalšie zaujímavé 
ceny.  
Žrebovanie sa usku-

toční dňa 8. decembra 
2014.  

Prvé „Turistické denníčky“ si deti prevzali na „Dni otvore-
ných dverí“ Trenčianskeho hradu a pre ostatné školy Tren-
čiansky samosprávny kraj zabezpečí distribúciu po Veľkonoč-
ných sviatkoch, kedy budú k dispozícii aj nálepky na jednotli-
vých pamiatkach. 

www.tsk.sk 14.04.2014 
pomocná evidencia 291/1/2014 
 
Amatérsky výtvarník Ľubomír Ježo vystavoval v mestskej 

veži v Trenčíne svoje výtvarné diela, ktorých vernisáž sa 
uskutočnila dňa 14. apríla 2014. Vystavujúceho umelca pred-
stavila pracovníčka Útvaru kultúrnych a informačných služieb 
Mestského úradu v Trenčíne Jarka Blašková. Výtvarník po-
chádza z obce Ladce. Je amatérskym výtvarníkom, často insit-
ným, ktorý tvorí zo srdca a pre radosť. Kráse kameňa a príro-
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dy sa venuje viac než 20 rokov, ale až v roku 2011 sa rozhodol 
predstaviť svoje diela verejnosti. Na báze kameňa sú vytvore-
né všetky obrazy, ktoré sú v 3D verzii vhodné aj pre divákov 
používajúcich Braillovo písmo. O svojej tvorbe Ľubomír Ježo 
hovorí, že svojej tvorbe dáva do kontrastu, ale i porovnávam 
dielo stvorené s dielom dotvoreným ľudskými rukami. Väčšia 
časť práce, celý materiál je k dispozícii v prírode. Menšia časť 
ľudskej práce spočíva v jeho opracovaní, vytriedení, uložení a 
upevnení tak, aby to bolo vkusné, estetické, či aspoň zaujíma-
vé.“ 

V jeho takmer stovke diel maľovaných „kameňom na ka-
meň“ je paleta farieb desiatok krásnych polodrahokamov, 
napr. achátu, citrínu, krištáľu, ruženínu, ktoré sú vo forme tzv. 
tromlovaných kameňov v rôznych veľkostiach a tvaroch. Plát-
nom umelca sa stáva vysokoleštený ónyx, práve ten je v Biblii 
spomínaný ako obradný kameň, a jeho dekoratívna hodnota sa 
využíva i v dnešných časoch pre jeho osobitú štruktúru. Té-
mou autorových výtvorov je výlučne tematika spojená s vý-
javmi zo Starého i Nového zákona, a vystavované diela majú 
spravidla nielen svoju myšlienku, ale tvoria celý príbeh a roz-
právajú o udalostiach pre mnohých ľudí už dávno zabudnu-
tých. 

Zaujímavé sú tiež použité inovatívne techniky tvorby obra-
zov. Jednou z nich je kryštalizácia, kedy sa tvoria čiary a plo-
chy na obraze, ďalej tvorba obrazov drveným dekoratívnym 
prírodným materiálom na monofrakcie. Tretím netradičným 
materiálom sú viaceré druhy fosílií, ktoré tvoria obrazové ko-
láže s biblickou tematikou. 
vlastné poznámky 

pomocná evidencia 304/1/2014 
 
Dňa 23. apríla  2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 
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krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie Amfo 2014 
Trenčianskeho kraja. 

Hostí a súťažiacich privítala pracovníčka Trenčianskeho 
osvetového strediska Mgr. Janka Masárová a potom vyzvala 
riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra 
Zvaleného o slávnostné otvorenie vernisáže výstavy, v ktorej 

osobitne privítal 
členov odbornej po-
roty v čele s jej 
predsedom Mgr. 
Františkom Tomí-
kom a člena kultúr-
nej komisie Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja Ing. 
Júliusa Homolu. 

Mgr. Janka Masárová konštatovala, že súťaž amatérskej 
fotografickej súťaže „Amfo“ je jednou z najstarších súťaží, 
ktoré má svoje postupové kolá od regionálneho a krajského 
kola a ich víťazi postúpia do celoštátneho kola, ktoré sa 
v tomto roku uskutoční v Leviciach. Potom vyzvala predsedu 
odbornej poroty Mgr. Františka Tomíka, ktorá hodnotila sú-
ťažné fotografie, aby zhodnotil úroveň súťaže. Úvodné slovo 
začal citátom z ka-
talógu fotografickej 
súťaže trenčianskej 
skupiny Méta z roku 
1980, ktorej autor te-
oretik fotografie, his-
torika, publicista 
a historik PhDr. Ma-
rián Pauer konšta-
toval, že „dobrý ob-

zľava – Mgr. Janka Masárová, Mgr. František Tomík, Mgr, Vladimír Zvalený 

zľava – Mgr. Vladimír Zvalený blahoželá Štefanovi Majtánovi 
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raz je permanentná premiéra“. 
Dnešná výstava „Amfo 2014“ je permanentne dobrým ob-

razom trenčianskej fotografie. Od doby spomínaného citátu 
v roku 198 aj dnes tu vystavujú viacerí autori. Svojimi práca-
mi nezaostávajú za nastupujúcou strednou a najmladšou gene-
ráciou, ktorá je pokračovateľkou tradície trenčianskych foto-
grafov. Inak sa to dá povedať, ako generačnej premene 
v plynutí času. Kvalitné fotografie zostávajú a menia sa len 
mená. Čas priniesol aj ďalšiu premenu, t.j. technickú 
a vyjadrovaciu. Klasická fotografia založená na princípe nega-
tív-pozitív sa zmenila na digitálnu fotografiu, čo prinieslo so 
sebou nové postupy a výraz tvorby. Fotograf a objekt jeho zá-
ujmu postupujú ruka k ruke pri uplatňovaní moderných tech-
nických a a technologických postupov. Trenčín bol a je rodi-
skom významných slovenských fotografov. Bol a je Mekkou 

fotografie. Cennou skúsenosťou je zá-
ujem mladých autorov o fotografiu, 
ktorí sú študentmi stredných umelec-
kých škôl. To všetko cítiť 
z vystavených fotografií. 

Mgr. Janka Masárová predniesla 
štatistické údaje o uplynulom ročníku 
súťaže 18. ročníka „Amfo Trenčian-
skeho kraja“, do ktorého sa prihlásilo 

97 autorov a do všetkých kategórií bolo doručených 406 foto-
grafií a 4 multimediálne prezentácie 

Odborná porota pod vedením Mgr. Františka Tomíka odpo-
ručila vystaviť 201 fotografií a 4 multimediálne prezentácie od 
87 autorov a navrhla 14 cien a 19 čestných uznaní. 
Skupina 1. – autori  vo veku do 16 rokov: 
- Kategória – čiernobiela fotografia 

Cena   Viktória Witkovská, Nitrianske Pravno, 
Čestné uznanie neudelené 
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- Kategória – farebná fotografia 
Cena   Beata Svedková, Horné Srnie 
Čestné uznanie Lucia Heráková, Nové Mesto n/V., 
    Marcus Oliver Obert, Prievidza 

Skupina 2. – autori  vo veku do 21 rokov: 
- Kategória – čiernobiela fotografia 

Cena   Lucia Kšiňanová, Bánovce n/B. 
Čestné uznanie Ivan Kadlečík, Cigeľ 
    Ivana Kanianská, Handlová 
    Dominika Nagyová, Kanianka 

- Kategória – farebná fotografia 
Cena   Nina Nagyová, Partizánske 
Čestné uznanie Karolína Kvočíková, Kanianka 
    Ján Nemec, Trenčianska Teplá 

- Kategória – čiernobiela fotografia 
1. cena – Mária Melicherčíková, Prievidza 
2. cena – doc. Ing. Jozef Poláček, PhD., Trenčín 
3. cena – Mgr. Tomáš Fidrich, Myjava  
Čestné uznanie Martin Brojo, Považská Bystrica 
 Igor Gašparík, Trenčín 
 Rastislav Hustý, Chvojnica 
 Jana Pagáčová, Pruské 

- Kategória – farebná fotografia 
Cena bez  Rastislav Hustý, Chvojnica 
určenia poradia Dušan Madaj, Prievidza 
    Jana Pagáčová, Pruské 

- Kategória – multimediálna prezentácia 
Cena   JUDr. Štefan Majtán, Trenčín 

- Tematická kategória – Voda 
Cena bez Nikola Kotrasová, Trenčín 
určenia poradia JUDr. Štefan Majtán, Trenčín 
 Jana Pagáčová, Pruské 
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Čestné uznanie doc. Ing. Jozef Poláček, Trenčín 
 Jana Veresová, Trenčín 
 MUDr. Eleonóra Žurková, Trenčín 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 316/1/2014  
 
S ambíciou založiť novú tradíciu farmárskych trhov na 

Mierovom námestí v Trenčíne oslovilo mesto farmárov z ce-
lého Slovenska, aby prišli do Trenčína ponúknuť svoju pro-
dukciu. Farmári sa budú môcť rozložiť na námestí v tomto ro-
ku 2014 celkom šesťkrát. Prvý ročník „Farmárskeho jarmo-
ku“ sa uskutočnil dňa 1. mája 2014, ako súčasť „Tren-
čianskeho  majálesu“. Farmári  poskytli  návštevníkom nakú- 
piť priesady kvetín a zeleniny do ich záhrad a kvalitné produk-
ty zo slovenských fariem. Okrem celodenného programu ich 
bude čakala aj ponuka dobrého jedla a nápojov od 10.00 do 
18.00 h.  

Ďalšie farmár-
ske jarmoky sa 
uskutočnili každú 
prvú sobotu v me-
siaci až do mesiaca 
október 2014 v ča-
se od 8.00 do 12.00 
h. Farmársky jar-
mok, ktorý bol dňa 
13. septembra 2014  

bol súčasťou festivalu „Pri trenčianskej bráne“.  
Mesto Trenčín 16.04.2014 
pomocná evidencia 302/1/2014 
 
Vernisáž 18. ročníka súťaže „Výtvarné spektrum Tren-

čianskeho kraja“ sa uskutočnila dňa 1. mája 2014 v trenčian- 
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skej synagóge. Do súťaže sa prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 
268 prác. Odborná porota v zložení – Mgr. art. Miriam Kas-
perkevičová, výtvarníčka a pedagogička, Bojnice; PaedDr. 
Elena Porubänová – kurátorka, Galéria M. A. Bazovského 
Trenčín; Ing. Jozef Vydrnák – výtvarník, Dubnica nad Vá-
hom odporučila zaradiť 
do výstavnej kolekcie 
165 diel od 87 autorov. 

Odborná komora na-
vrhla udeliť nasledovné 
ocenenia: 
Hlavnú cenu udelila po-
rota Veronike Mikovej 
z Ilavy  
Kategória A) – ocenení autori vo veku do 25 rokov  
Ceny bez určenia poradia: 

- Jana Ficová, Prievidza  
- Ivana Paučeková, Pažiť 
- Sandra Popaďáková, Trenčín 

 Čestné uznanie: neudelené 
 Kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Ceny bez určenia poradia: 

- Juraj Ferianec, Oslany  
- Marcel Mušák (Elian Rof), Pú-

chov  
- Anita Šebíková, Dubnica n/V.   

 Čestné uznanie: 
- Ján Balaj, Mníchova Lehota  
- Michal Barta, Bystričany 
- Katarína  Kubicová, Považská 

Bystrica  
- Eva Kulhánková, Trenčín  

hlavnú cenu udelila porota Veronike Mikovej z Ilavy 
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- Katarína Markovičová, Dolná 
Mariková 

Kategória C) – autori vo veku nad 60 rokov 
Ceny bez určenia poradia: 

- Jana Kazičková, Brezová p/B. 
Edita Škárová, Trenčín 

Čestné uznanie: 
- Anna Balajová, Trenčín  
- Izabela Bulková, Trenčín  
- Mária Duhárová, Trenčín  
- Mária Milanovič, Dubnica n/V. 

 
Kategória D) – insita 
Cena:  

- Jaroslav Svetlík, Trenčín 
Čestné uznanie: 

- Ján Nedorost, Trenčín  
- Kamil Znamenák, Poluvsie 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 326/1/2014 
 
Výstavou pod názvom „VL“ na vernisáži dňa 2. mája 2014 

sa predstavil akademický maliar Marek Ormandík v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. „Marek Ormandík 
patrí k najvýraznejším maliarom súčasnej slovenskej výtvarnej 
scény. Je veľký provokatér, ktorý netradične a smelo stvárňuje 
klasické témy. Je bravúrny v tom, ako dokáže farbou a ener-
gickým maliarskym gestom vyjadriť vášne, zápasy a premeny 
človeka. Prináša nám strhujúcu drámu na plátne,” zhodnotila 
jeho tvorbu kurátorka výstavy PhDr. Danica Lovišková. 

 Jeho  maľby  sú vyzývavé, provokujúce, strhujúce. Vkladá 
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 do nich humor a iróniu, hoci skúma temné zákutia ľudskej 
duše a rúca biblické mýty. Vystavené mal obrazy, ktoré vytvo-
ril za posledných päť rokov a nimi bilancoval svoju tvorbu, 
ktorú vystihuje aj jej názov - rímska číslica VL totiž slúži ako 
symbol autorovho veku. Na veľkých i komor-ných plátnach 
Marek Ormandík svojim nezameniteľným rukopisom farieb 
objavuje, skúma a premieňa kresťanské i mytologické výjavy. 
Na trenčianskej 
výstave predstavil 
diela z cyklov 
Klietka, Očistec, 
Svätí za dedinou, 
Čierne duše, Ma-
donna a pieta, 
Láska k blížnemu 
či Kalvária. 
Z jeho obrazov sa 
na novo vynárajú 
Madona s dieťaťom, Minotaurus kúpajúci sa vo vani, modliaci 
sa ľudkovia, svätci s čiernou aurou či anjeli pribití na kríži. 
Rúca klasické ikony, sníma ich z piedestálu a dáva im súčasný 
význam. Ale blízke sú mu aj svetské motívy lásky, erotiky či 
vzťahových labyrintov, ktoré nás sprevádzajú životom.  

Vystavujúci autor Marek Ormandík hovorí, že nemá rád 
trendy a módy v maľbe. Mojou hlavnou témou je mix biblie a 
mýtov hlavne pre pokus o nadčasovosť. Napríklad v sérii ma-
lieb Očistec sa nechal inšpiroval Danteho Božskou komédiou 
a otázkami sebaspytovania, v cykle Svätí za dedinou pridal 
kľačiacemu mužovi čiernu svätožiaru. „Pokora, prosba, ospra-
vedlnenie, poddajnosť, otroctvo, odovzdanie, vzývanie, zbož-
ňovanie, žiadosť, očistenie..., to všetko som tam cítil. Neskôr 
som pridal čiernu auru, ktorá má spochybniť jednoznačnosť 
výkladu motívu. Je to svätý a možno je to úplný darebák,“ vy-
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svetľuje Marek Ormandík. V sérii „ikonických“ hláv s otvo-
renými ústami Chorus zas nie je jasné, či ide o bolestný výkrik 
alebo zborový spev. A na obrazoch z cyklu Klietka divák ne-
tuší, kto je za a kto pred mrežami. „Bavia ma veľké emócie, 
hlavne v momente, keď sú také vypäté, že nie je jasné, či sú 
kladné, alebo záporné,“ dodáva maliar.  

„Odvážne nastoľuje aj otázky smrti, trestu, nenávisti a ľud-
skej zvrátenosti. Nelichotí, nezakrýva, ba skôr odkrýva temné 
zákutia našej duše, aby upozornil a vyprovokoval naše svedo-
mie a aby narušil bariéry našej mlčanlivosti a pokrytectva,” 
dodáva kurátorka.  

Prostredníctvom monumentálnej dva a pol metrovej plasti-
ky Slávo Poprosič je na výstave zastúpená aj autorova sochár-
ska tvorba. 

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987-1993 
štúdium na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave  
- odbor voľná grafika 
a knižná tvorba. Jeho tvorba 
siaha od veľkorozmerných a 
komorných malieb, cez ilu-
stráciu, kresbu, grafický di-
zajn až po sochárske diela. Na 
konte má viaceré významné 
ocenenia, jeho diela sa za dve 
desaťročia aktívnej umeleckej 
práce dostali na desiatky samostatných výstav. Okrem sused-
ných krajín už vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, 
Nemecku, Rusku či Slovinsku. Výber z tvorby posledných 
piatich rokov odprezentuje Marek Ormandík paralelne s Tren-
čínom aj v chorvátskej Rijeke na vernisáži v galérii Kortil na 
výstave s rovnomenným názvom, dňa 20. mája 2014.  

Galéria M. A. Bazovského 02.05.2014 
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pomocná evidencia 338/1/2014 
 
Výstava pod názvom „5 minút za mestom“ ponúka  tema-

ticky ucelený, ale neustále o nové diela dopĺňaný  projekt 
mladých výtvarných umelcov  Jany Hlavenkovej Prekopo-
vej a Tomáša Hlavenku. Obaja autori, zároveň životní part-
neri, ktorí žijú a tvoria v Brne, sa v trenčianskej galérii pred-
stavili na vernisáži dňa 2. mája 2014.  Na výstave nevážnou, 
ľahko humornou a odľahčenou formou, ale často s ironickým 
podtextom grotesky, predstavujú nielen  maľby, ale aj fotogra-
fie a priestorové objekty. V akejsi kaleidoskopickej rôznoro-
dosti a až surreálno-iluzívnej autentičnosti tak vytvárajú neča-
kane  podivný priestor, zložený z mozaiky recyklovaných zá-
žitkov z potuliek prírodou i z obdobia špecifickej ľudovej 
tvorby 60. – 80. rokov 20. storočia z prostredia záhradkár-
skych a chatárskych kolónií. V nových asociáciách a netradič-
ných spojeniach  umeleckého videnia  autori tlmočia svoje 
tvorivé ambície, ale predovšetkým  intenzívny záujem o prí-
rodu a krajinu, nachádzajúcu sa často len niekoľko minút za 
mestom. 

Jana Hlavenková Prekopová, absolventka Ateliéru maľby 
na Fakulty výtvarného umenia Vysokého učení technického 
v Brne, je maliarkou s výbornou pozorovacou schopnosťou 
a nápaditými postupmi svojho umeleckého vyjadrenia. V jej 
tvorbe nájdeme ironické citácie   na svetovo známe obrazy, 
diela parodujúce témy socialistického realizmu  (jedno z jej 
veľkoformátových diel sa stalo aj majetkom Národnej galérie 
v Prahe), ale aj industriálne motívy komponované do orna-
mentálnej rytmiky. V projekte v priestore trenčianskej galérie 
sa sústredila na zážitky, ktoré v nej rezonujú a s ktorými bola 
osobne konfrontovaná v minulosti. Sú to spomienky  na det-
stvo neďaleko Trenčína, ale i na chalupárčenie, záhradníčenie 
i ľudovú tvorbu súvisiacu s týmto fenoménom. V jej farebne 
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výrazných maľbách sa objavujú ako kolážovité fragmenty, ako 
záblesky spomienok, súvisiace s týmto obdobím. Na zväčša 
veľkoformátových plátnach ich niekedy sarkasticky konfron-
tuje so súčasnou realitou, kde sa v pozadí mihajú útržky nápi-
sov všadeprítomných  reklamných plôch či akési balansovanie 
zobrazovaných objektov na hrane neistoty dnešnej doby. V jej 
výtvarnom programe tak banálne, vyprázdnené a dokonca až 
gýčovité námety získavajú punc nového zaujímavého spraco-
vania, hodného pozornosti. 

Maliarsky priestor dopĺňa Tomáš Hlavenka o vlastné maľ-
by, fotografie, ale predovšetkým sochársky často iluzívne ver-
ne  vytvorené  objekty, inšpirované   zážitkami  z tichého pu-
tovania krajinou. Ako absolvent Ateliéru  konceptuálnych ten-
dencií a enviromentu na Fakulty výtvarného umenia Vysokého 
učení technického v Brne sa prírodným témam venuje prog-
ramovo a dlhodobo. Krajina ho už od detstva fascinuje  svojou 
 atmosférou, ale aj vzrušujúcou možnosťou  hľadania a nachá-
dzania v nej - nielen námetov pre svoju tvorbu, ale tiež   húb, 
konárov, kostí a ďalších zaujímavých objektov, ktoré potom 
ďalej spracováva, recykluje a vdychuje im nové významy 
a ďalšiu výpovednú hodnotu. Vo svojich dielach upozorňuje 
na hlboké súvislosti medzi človekom a prírodou, ale i na ľud-
ské hľadačstvo a zberačstvo. Výraznými znakmi jeho umelec-
kého vyjadrenia  je hravosť, irónia, často až úsmevná recyklá-
cia gýča. Popri iných objektoch predstavuje na výstave najmä 
sériu húb z kameňov, kostí, ale i spáleného dreva, ktoré pre-
cíznym opracovaním evokujú ilúziu skutočnej reality nachá-
dzajúcej sa v prírode. Podobne v jeho tvorbe nájdeme z liatiny 
odliate stromy, kríky či korene, ktoré, osadené v reálnej kraji-
ne vyvolali  živú, kontroverznú reakciu. A tak Hlavenka 
z prírody nielen čerpá, ale svojím osobitým humorom do nej aj 
pridáva  a „vylepšuje“ ju po svojom, napr. zámenou organic-
kej a anorganickej hmoty, čím vyjadruje symboliku nikdy ne-
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končiaceho rastu a zániku. Spoločná autorská prezentácia tak 
vytvára podivne záhadný zväzok, v akomsi odľahčenom ka-
leidoskopickom panoptiku absurdnosti, nadhľadu a humoru, 
ktoré ponúka aj  iný, ako len vážny pohľad na vizualizáciu a 
prezentáciu výtvarných objektov. 

Galéria M. A. Bazovského 02.05.2014 
pomocná evidencia 340/1/2014 

 
Trenčín opäť zasvietil na nočnej mape literárnych miest. 

Známe osobnosti tu aj tento rok tradične upozornili na význam 
čítania. Pointa podujatia spočívala v netradičných miestach ich 
uskutočnenia.  

Po vlaňajšej premiére prilákala „Noc literatúry“ do Tren-
čína ďalšiu zohratú dvojicu Jozefa Banáša a Rasťa Piška. 

Ôsmy ročník tohto 
medzinárodného pro-
jektu začal v ich spo-
ločnosti ešte pred zá-
padom slnka dňa              
14. mája 2014 a ne-
typická literárna noc 
ani na chvíľu nestratila 
zvláštnu moc.  

Organizátorom na-
rušilo pôvodný scenár nepriaznivé počasie, keď Trenčianska 
knižnica s mestom Trenčín upustili z čítania na balkóne Po-
sádkového klubu, resp. pri morovom stĺpe na Mierovom ná-
mestí a program presunuli do snack baru bývalého Posádko-
vého klubu.  

Čítajúce osobnosti najprv publikum zoznámili so závereč-
nou časťou denníkov Ali Rachmanovovej „Mliekarka z Otta-
kringu“ a potom s knihou Víťa Staviarskeho „Kale topánky“.  

Okrem čítania úryvkov z textov kolegov spisovateľov zos-
tal literárnym hosťom priestor i na prezentáciu vlastnej tvorby. 

zľava – Jozef Banáš, Rasťo Piško 
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Známy slovenský humorista a herec Rasťo Piško v armádnom 
objekte symbolicky predstavil svoj debutový román „Hača-
va“, v ktorom priblížil spomienky na základnú vojenskú služ-
bu medzi príslušníkmi pohraničnej stráže. Hačava bolo územie 
na bývalom československo-rakúskom pomedzí, na mieste, 
kde sa končil socialistický svet a začínal kapitalistický, ohra-
ničený vysokým plotom nabitý elektrickým prúdom. V okolí 
žili vojaci, roľníci, drevorubači a prekvapujúco aj ženy, ktoré 
patrili k vojakom. 

Podľa neho knižka vystihuje reálny život vtedajšej doby. 
Úsmevné príhody vojenského života sa v nej striedajú s tragé-
diami. Vojenský život v oblasti Hačavy mu vniesol pochyb-
nosti o socializme a snažil sa hľadať odpoveď na otázku, pre-
čo ľudia zo socialistického raja utekajú a naopak k nám zo zlej 
kapitalistickej cudziny nikto. 

V tejto súvislosti spomenul jednu príhodu, keď na hranici 
chytili jedného človeka, ktorý sa pokúšal dostať z Rakúska do 
Československa. Zakrátko pri vyšetrovaní sa zistilo, že to bol 
pacient z neďalekej psychiatrickej kliniky, ktorý odtiaľ utekal 
pravidelne na jar. 

Celovečerné podujatie popretkávané skladbami pesničkára 
Igora Cvacha zavŕšila beseda o jednej z najdiskutovanejších 
slovenských kníh súčasnosti Jozefa Banáša „Kód 1“, ktorý 
lámal rekordy v predajnosti od prvých mesiacov po vydaní. 
Podľa autora jednotka v názve symbolizuje jednotu a dokona-
losť, pričom v kresťanskej civilizácii je najlepšie personifiko-
vaná Ježišom Kristom. „Ježiša som v príbehu takpovediac sňal 
z imaginárnych nebies medzi nás, pretože tu ho potrebujeme 
viac. My ľudia síce máme radi morálne vzory, ale pokiaľ sú 
ďalej od nás,“ načrtol Jozef Banáš a vzápätí odmietol názor, že 
rúca dogmy katolíckej cirkvi. 

Dogmatická teológia postavila jeho učenie na hlavu. Som 
hlboko veriaci, človek hľadajúci pravdu, ktorý nikomu svoje 
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názory nevnucuje, len sa pýta, ako je možné, že Ježiš Kristus v 
evanjeliách hovorí, rozdaj svoj majetok chudobným a nasleduj 
ma, ale pre cirkev to neplatí. Prečo sú slovenské kostoly za-
tvorené mimo času liturgií? Odpoveď je veľmi jednoduchá, 
lebo sa tu kradne. 

Ale v tejto súvislosti sa zamýšľa autor či potrebujú kresťa-
nia na komunikáciu s Bohom v kostole zlaté monštrancie a 
drahé obrazy? Za príklad uvádza islamské mešity, ktoré sú 
otvorené nonstop, kde sa nemá čo ukradnúť . 

www.sme.sk 25.05.2014 
pomocná evidencia 382/1/2014 
 
Dňa 15. mája 2014 zavítal do Tren-

čína slávny švajčiarsky spisovateľ a 
záhadológ Erich von Däniken v rám-
ci tohtoročného československého tur-
né. Pred zaplnenou Posádkového klu-
bu v Trenčíne vystúpil s prednáškou 
„Tajomný Egypt a iné záhady staro-
veku“. Po prednáške sa rozprúdila živá debata s návštevníkmi. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 338/1/2014 
 
V Galérii M. A. Bazovského sa dňa 15. mája 2014 usku-

točnil 14. ročník umeleckého slova a koncertu mladých umel-
cov Trenčianskeho kraja pod 
názvom „Vyznanie jari“, 
ktoré tradične poriada Únia 
žien Slovenska v spolupráci 
s Trenčianskym osvetovým 
strediskom a Základnými 
umeleckými školami v Tren-
číne a v Bánovciach n/B. 
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V úvode vystúpila žiačka Základnej umeleckej školy 
v Bánovciach n/B. Katarína Košťálová so skladbou pre kla-
vír „Prebúdzanie jari“ od F. E. Bacha. 

Potom vystúpila moderátorka podujatia Mgr. Zuzana Mi-
šáková, prítomným povedala, že dnešný koncert hudby 
a slova je venovaný Dňu matiek, medzinárodnému dňu rodiny             
a 100. výročiu Pavla Horova. Na jej vystúpenie nadviazala só-
lovým spevom študentka Konzervatória v Banskej Bystrici 
Adriana Pružincová zaspievaním upravených ľudových 
skladieb „Oliva, oliva“ a „Hore Hronom“. 

Program pokračoval vystú-
pením Janky Polákovej, ktorá 
predniesla „Nočné úvahy“ od 
Pavla Horova. Potom opäť 
prišla rada na upravené ľudo-
vé piesne „Nesedaj slavíček“ 
od M. S. Trnavského a „A 
okolo Prešova“ v úprave B. 

Urbanca v interpretácii Adriany Pružincovej. 
Osobnosť a tvorbu Pavla Horova priblížila vo svojom vy-

stúpení PhDr. Mária Jana Jablonská.  
Po živom slove vystúpila žiačka Základnej umeleckej školy 

K. Pádivého v Trenčíne Viktória Lukáčová skladby „Habane-
ra“ od Borna, Janka Poláková predniesla ukážku z novej 
zbierky PhDr. Márie Jany Jablonskej „Dimenzie slobody“ 
a vystúpenie zakončil žiak Základnej umeleckej školy K. Pá-
divého v Trenčíne Michal Záhradníček skladbu „Ave Mária“ 
od G. Cacciniho. 

Dnešný koncert sa konal aj v slávnostnej atmosfére, keď 
predsedníčka Slovenskej únie žien MUDr. Irena Belohorská, 
PhD. ocenila PhDr. Rudolfu Novotnú za jej aktívnu prácu 
v regióne Bánoviec n/B., ako aj v Krajskej organizácii Únie 
žien. 

Katarína Košťálová 

Adriana Pružincová  
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Posledné slovo 
vydareného koncer-
tu patrilo vystúpe-
niu žiačke Základ-
nej umeleckej ško-
ly K. Pádivého 
v Trenčíne Katarí-
ne Činčalovej, 
ktorá na vysokej 
umeleckej úrovni 
zahrala skladbu Ch. A. de Bériota „Koncert č. 9 – časť Ron-
do“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 349/1/2014 
 
Podujatie „Noc múzeí a galérií“ v Galérii Miloša Alexan-

dra Bazovského a na Trenčianskom hrade dňa 17. mája 2014 
prelomila rekord v návštevnosti. Kým pred rokom chýbali Ga-
lérii M. A. Bazov-
ského k magickej 
tisícke len traja 
návštevníci, tak v 
tomto roku prešlo v 
sobotu bránou galé-
rie spolu 1072 náv-
števníkov. Tren-
čiansky hrad, Kar-
ner sv. Michala 
a Katov dom navštívilo cca 6000 návštevníkov, čo je približne 
rovnako ako v minulom roku. 

Podobne ako v minulých rokoch si mohli návštevníci mohli 
prezrieť za vstupné jedno euro okrem Galérie M. A. Bazov-
ského, Trenčianskeho hradu, Katovho domu, Karnera sv. Mi-

ocenenie PhDr. Rudolfy Novotnej 

odovzdanie ocenenia PhDr. Rudolfe Novotnej 
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chala aj Mestskú vežu a priestory Piaristického gymnázia Jo-
zefa Braneckého. Priestory spomenutých inštitúcií boli pre ve-
rejnosť otvorené do neskorých večerných hodín. „Bol to pre 
nás veľký zážitok, vyjsť si za kultúrou takto večer,“ komento-
val svoje dojmy jeden z večerných návštevníkov. Trenčianska 
galéria sa v tento deň premenila na multikultúrne centrum. Vo 
výstavných priestoroch sa predstavili Marek Ormandík 
a Tomáš a Jana Hlavenkovci. Svoj priestor si tu našiel film, 
hudba i bábkové divadlo Teatro Galerio hrou „O troch prasiat-
kach“, z ktorého mali radosť najmä deti. Dospelí návštevníci 
dali prednosť sledovaniu študentských filmov či večernému 
koncertu meditačnej hudby.  

Na Trenčianskom hrade sa návštevníci zaujímali o nový 
objekt hradných kasární a o nové vystavené exponáty. 

V Piaristickom 
gymnáziu sa záujem 
návštevníkov sústre-
dil na prehliadku 
pamätnej izby spiso-
vateľa pátra Jozefa 
Braneckého, refektár 
Kolegia piaristov 
a pohľady na Tren-
čín z veže gymnázia. 

V mestskej veži si návštevníci prezreli výstavu Jany Vozá-
rikovej a z jej balkóna si prezreli mesto.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 385/1/2014 
 
Vyše tristo spoločenských hier a vedomostná hra s piatimi 

stanovišťami v historickom centra mesta Trenčín prilákali 
v sobotu 24. mája 2014 stovky nadšencov zábavy. Historické 
miesta patrili priaznivcom logiky, inteligencie, dobrých nápa-



277 
 

dov, súťaživého ducha a permanentného úsmevu. O víťazstvo 
vo „Veľkej hre“ sa bojovalo pri Katovom dome, na nádvorí 
Trenčianskeho hradu pri Mórovom stĺpe a v Art Centre syna-
góga. 

Päť stanovíšť s množstvom vedomostných otázok a požia-
davkami na umelecké či manuálne schopnosti  museli absol-
vovať účastníci Veľkej hry. Náročné otázky z histórie, zeme-
pisu či schopnosť preložiť texty do rôznych jazykov dali za-
brať viac ako 150 súťažiacim všetkých vekových kategórií. 

Centrom spoločenských hier bola ArtCentrum synagóga, 
kde sa vystriedalo na stovky záujemcov z celého kraja. Najpo-
četnejšiu kategóriu hrajúcich tvorili deti. Za jedným stolom sa 
mohli sledovať deti, starí rodičia i prastarí rodičia. No skrátka 
celé podujatie sprevádzala priaznivá atmosféra. 

Trenčianske noviny 02.06.2014 
pomocná evidencia 403/1/2014 

 
Dňa 28. mája 

2014 v kongreso-
vej sále Trenčian-
skeho samospráv-
neho kraja usku-
točnilo Trenčian-
ske osvetové stre-
disko a Verejná 
knižnica Michala 
Rešetku v spolu-

práci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska predsta-
venie ďalšej publikácie spisovateľa Rudolfa Dobiáša 
„Triedni nepriatelia –  4. diel“. Úvod podujatia patril vystú-
peniu gitaristu Daniela Paleníka so skladbou „Sonáta“ od              
J. S. Bacha a privítaním spisovateľa Rudolfa Dobiáša a jeho 
hostí Gabriely Smolíkovej z vydavateľstva Michala Vašku, 

zľava R. Dobiáš, F. Mikloško, G. Smolíková, M. Cipár, J. Poláková 
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akademic kého maliara Miroslava Cipára a politika  Fran-
tiška Mikloška a riaditeľa Trenčianskeho osvetového stredi-
ska Mgr. Vladimíra Zvaleného.  

Podujatie moderovala Janka Poláková, ktorá priblížila 
prierez literárnej tvorby a zoznámila s najvyššími oceneniami 
za literárnu tvorbu spisovateľa Rudolfa Dobiaša. Potom vy-
zvala pozvaných hostí, ktorí prispeli každý svojím spôsobom 
k vydaniu najnovšieho literárneho diela svojím slovom. 

Ako prvý vystúpil akademický maliar Miroslav Cipár 
a poďakoval spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi za pozvanie 
na dnešné podujatie. Vo svojom vystúpení vyjadril svoj oso-
bitný vzťah k mestu Trenčín, lebo ako povedal viažu s k nemu 
osobné spomienky, keď jeho otecko robil na finančnej správe, 
on v kasárňach slú-
žil dva roky zá-
kladnú vojenskú 
službu a počas nej 
bol členom združe-
nia „Kontra“ a na 
okruhovom kole 
Armádnej súťaže 
armádnej tvorivosti 
sa stretol s hercom 
Ivanom Krajíčkom. Počas pobytu v Trenčíne sa zoznámil so 
sestrou Kornela Földváriho (za vydata Lifkovou), ktorá praco-
vala v kníhkupectve. Konštatoval, že jeho účasť pri vydaní 
diela Rudolfa Dobiáša bola veľmi malá a spočívala skôr 
v odborných radách Gabriele Smolíkovej. O vydavateľstve 
Gabriely Smolíkovej citoval slová Františka Mikloška, že to 
nie je „vydavateľstvo, ale kultúrny stánok.“ 

Na príhovor Miroslava Cipára nadviazala Gabriela Smolí-
ková z vydavateľstva Michala Vaška. Prv než sa dostala 
k slovu  Janka Poláková s konštatovala, že toto  vydavateľstvo   

krst novej knihy Rudolfa Dobiaša 
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 bolo ocenené „Cenou Dominika Tatarka“ za vydanie knihy 
„Zločiny Komunizmu na Slovensku“ v roku 2002. Vydavateľ-
stvo Michala Vaška veľmi aktívne spolupracovalo za odbornej 
pomoci výtvarníka Miroslava Cipára.  

Veľmi emotívne bolo vystúpenie Františka Mikloška, ktorý 
ocenil všetkých ľudí, ako je Rudolf Dobiáš, ktorí svoje zážitky 
minulého obdobia pretavili do literárnej podoby a z ktorej mô-
že čerpať najmä mladá generácia. 

Na záver poduja-
tia vystúpil spisova-
teľ Rudolf Dobiáš, 
ktorý poďakoval 
najmä Gabriele 
Smolíkovej, ale aj 
ostatným prizvaným 
hosťom, že prispeli 
svojou aktivitou 
k vydaniu knihy. 

vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.06.2014 
pomocná evidencia 391/1/2014, 404/1/2014 
 
V predposledný májový deň 30. mája 2014 bol vyhodnote-

ný 12. ročník literárnej súťaže žiakov základných škôl a osem-
ročných gymnázií Trenčianskeho kraja s názvom „Píšem, pí-
šeš, píšeme“. Trojčlenná porota v zložení Silvia Havelková, 
Beatrice Kolatková, Nora Hlubinová zhodnotila 300 prác z 
37 prihlásených škôl. 

Petra Motyčková z úseku literatúry pre deti a mládež Ve-
rejnej knižnice M. Rešetku konštatovala, že záujem o súťaž 
každým rokom rastie. Je to úspechom učiteľov, ktorí vedú 
svojich žiakov k tomu, aby pokúšali svoju fantáziu,“ povedala.  
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Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií. Žia-
ci prvého stupňa mohli posielať aj kolektívne práce. V tejto 
vekovej kategórii zvíťazila Základná škola v Selci. Predsed-
níčka poroty spisovateľka Silvia Havelková po vyhodnotení 
konštatovala, že má rada číta detské práce, lebo sa z nich veľa 
naučí a zoznamuje so svetom, ktorý je jej trošku vzdialený i 
napriek tomu, 
že má doma 
štvrtáčku a 
šiestaka. V po-
rovnaní s mi-
nulosťou boli 
tohtoročné prá-
ce originálnej-
šie. Prekážali 
jej však zásahy 
učiteliek a rodičov do písania detí. Detská tvorba tak strácala 
zmysel.  

V tomto roku sa objavil jeden mimoriadny talent, ktorý nás 
doslova dostal do vytrženia, keď povedala Havelková. Bol 
ním piatak Janko Plachý z Prievidze, ktorý suverénne ovlá-
dol poéziu aj prózu v kategórii mladších žiakov. Hlavnú úlohu 
v jeho príspevkoch hrali mačky. Janko okrem pozitívnej témy 
upútal fantastickými slovnými spojeniami a vymýšľaním no-
vých názvov, ako napríklad „Chvostobus“, „Loď Mačko polo 
11“, „Myšiar von Dezorientovaný“, či „Planéta Fúzania“, do-
plnila uznanlivo Havelková. 

Ocenení žiaci v literárnej súťaži Trenčianskeho „Píšem, pí-
šeš, píšeme 2014“: 
Poézia  
-  kategória mladších žiakov 

1.  Ján Plachý – „Básne o mačkách“, Základná škola Ma-
riánska ul., Prievidza (5.A)  
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2. Romana Vašková – „Autobus“, Základná škola Brezová 
pod Bradlom (5.A)  

3. Adriana Havlíčková – „Čudná zima“, Základná škola 
Brezová pod Bradlom (5.A)  

-  kategória starších žiakov  
1.  Simona Čaklošová – „Slovenská reč“, Základná škola 

s Materskou školou Melčice-Lieskové (7. ročník)  
2. Terézia Babirádová – „Život“, Základná škola Veľko-

moravská , Trenčín (8. ročník)  
3. Alexandra Hoštáková – „Neplač Adelka“, Základná ško-

la Novomeského, Trenčín (9. ročník)  
Próza  
kategória mladší žiaci  

1.  Ján Plachý – „V ústrety fúzanii“, Základná škola Ma-
riánska, Prievidza (5.A)  

2.  Mikuláš Krátky – „Z Dušanovho denníka“, Základná 
škola s Materskou školou Soblahov (5. ročník)  

3.  Martina Kostolná – „Moje neobyčajné dobrodružstvo 
v Trenčíne“, Základná škola Trenčianske. Teplice (5. 
ročník)  

kategória starší žiaci  
1.  Viktória Karvačková – „O žralokovi vegetariánovi“, Zá-

kladná škola s Materskou školou Ráztočno  
2.  Natália Kobydová – „Náramky“, Základná škola Goraz-

dova, Bánovce nad Bebravou  
3. Dominik Lehotský – „Mesačný muž“, Základná škola 

s Materskou školou Drietoma (9. ročník)  
3. Tereza Šinská – „Sestry a čo viac chceš od života“, Zá-

kladná škola Gorazdova, Bánovce n/B. (9. ročník)  
víťazná kolektívna práca:  
Základná škola s Materskou školou Selec  

-  
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špeciálna cena 
- Ivana Fodorová – „Pavúk“, Základná škola Trenčianske 

Teplice  
- Mária Lučanská – „Farebné baby“   
- Simona Breznická – „Kniha poznania“, Základná škola 

s Materskou školou Drietoma (9. ročník) 
Trenčianske noviny 02.06.2014 
pomocná evidencia 406/1/2014 
 
Orchester L´Unie musicale de Cran – Gevrier je amatérske 

hudobné združenie hráčov na dychové nástroje z partnerského 
Mesta Trenčín vo Francúzsku, ktoré v roku 2012 zorganizova-
lo sériu spoločných koncertov s Komorným orchestrom Tren-
čín v Cran Gevrier, Annecy, Chamonix a inde. 

V dňoch 29. mája až 1. júna 2014 navštívili Francúzi Mesto 
Trenčín, aby spoločne nacvičený repertoár s Trenčanmi pred-

viedli divákom v Tren-
číne a jeho okolí. V deň 
príchodu do Trenčína 
bol hosťujúci orchester 
prijatý primátorom 
Mgr. Richardom 
Rybníčkom a v po-
obedňajších hodinách 
po spoločnom nácviku 
bol spoločný koncert 

v Trenčianskych Tepliciach. V sobotu 31. mája 2014 vyvrcho-
lil pobyt partnerského komorného orchestra koncertom na 
Mierovom námestí a spoločenským večerom v Kultúrnom 
stredisku v Trenčín - Kubra. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 395/1/2014 
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Výstavné priestory „Art Centra synagóga“ v Trenčíne boli 
dňa 1. júna 2014 miestom vernisáže súťažnej prehliadky vý-
tvarníkov 18. ročníka „Výtvarné spektrum Trenčianskeho 
kraja 2014“. Do súťaže sa prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 
268 prác. Odborná porota v zložení Mgr. art. Miriam Kas-
perkevičová, výtvarníčka a pedagogička, z Bojníc, PaedDr. 
Elena Porubänová – kurátorka, z Galérie M. A. Bazovského 
Trenčín; Jozef Vydrnák – výtvarník z Dubnice nad Váhom 
odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 165 diel od 87 auto-
rov. 

V jednotlivých kategóriách navrhla udeliť nasledovné oce-
nenia: 
- hlavnú cenu získala Veronika Miková, Ilava  
- kategória A) – autori vo veku do 25 rokov  

bez určenia poradia: 
- Jana Ficová, Prievidza 
- Ivana Paučeková, Pažiť 
- Sandra Popaďáková, Trenčín 

- kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov  
  bez určenia poradia: 
- Juraj Ferianec, Oslany 
- Marcel Mušák (Elian Rof), Púchov  
- Anita Šebíková, Dubnica nad Váhom       

čestné uznanie: 
- Ján Balaj, Mníchova Lehota 
- Michal Barta, Bystričany 
- Katarína  Kubicová, Považská Bystrica 
- Eva Kulhánková, Trenčín 
- Katarína Markovičová, Dolná Mariková 

- kategória C) – autori vo veku nad 60 rokov  
 bez určenia poradia: 
- Jana Kazičková, Brezová pod Bradlom 
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- Edita Škárová, Trenčín 
čestné uznanie: 

- Anna Balajová, Trenčín 
- Izabela Bulková, Trenčín 
- Mária Duhárová, Trenčín 
- Mária Milanovič, Dubnica nad Váhom 

- kategória D) – insita 
cena   

- Jaroslav Svetlík, Trenčín 
čestné uznanie 

- Ján Nedorost, Trenčín 
- Kamil Znamenák, Poluvsie 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 398/1/2014 
 
„Týždeň súčasného umenia“ začal dňa 2. júna 2014 

v priestoroch bývalej trenčianskej textilnej továrne Merina 
a vyvrcholil sobotným multižánrovým podujatím, ktorý sa 
niesol v duchu hudobných tanečno-divadelných, módnych  
a iných kreácií za účasti viac ako 700 návštevníkov. 

Mladí tvorcovia prezentovali svoju tvorbu v bývalej výrob-
nej hale známej trenčianskej textilky už po druhý raz. Táto ak-
cia je  spravidla určená všetkým umelcom, ale prihlásených 
bolo omnoho viac, preto sa musel z vystavujúcich urobiť vý-
ber. Miesto vo výstavnom priestore však dostali okrem etablo-
vaných umelcov aj študenti Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne a študenti umeleckých vysokých škôl, konštatovala 
organizátorka podujatia.  

Ideovou témou  sympózia bolo využitie daného priestoru 
a spojenia tradičného s moderným. Organizátorom išlo o pred-
stavenie súčasných tendencií v umení v spojení s indus-
triálnym charakterom a históriou bývalého textilného komple-
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xu, ktorí sa dnes už nevyužíva na pôvodné účely a jednotlivé 
objekty sa postupne vytrácajú. 

Mnohí návštevníci galérií majú pochyby či sa dá v dnešnej 
dobe výtvarným umením vôbec vyživiť. Reálny život potvr-
dzuje, že sa dá, ale veľmi ťažko. Existuje už veľa fondov 
a dotácií pre výtvarníkov, prostredníctvom nich sa umelci mô-
žu venovať svojej práci. Možnosť prezentovať svoju tvorbu 
v rámci „Hala 2014“ dostal mladý výtvarník Branislav Kris-
tín z Nemšovej. Pri príprave svojej prezentácie pracoval pre-
dovšetkým s materiálom, voľne dostupným v hale Meriny. 

www.našenovinky.sk 19.06.2014 
pomocná evidencia 439/1/2014 
 
Rodáčka z českého Chomutova, spisovateľka Táňa Keleo-

vá – Vasilková žijúca v Bratislave zavítala 3. júna 2014 do 
Verejnej knižnice Michala Rešetku, kde predstavila nový ro-
mán „Julinkina pekáreň“. Jeho názov výnimočne vznikol 
skôr, než začala písať. 

V poradí dvadsiata siedma kniha obľúbenej autorky nevybo-
čuje z nastaveného kurzu. Téma je aktuálna, príbeh opäť zo-

hľadňuje vrtkavosť šťastia. S hrdinkou z do-
máckeho prostredia sa zaručene stotožní 
množstvo čitateliek. Klára na vlastnej koži po-
cíti, že nikdy nie je neskoro. Túži po Francúz-
sku, túži po chlebe aj napriek tomu, že nikdy 
žiadny neupiekla. 

„Keďže som doteraz stále rozoberala partnerskú lásku, či už 
vydarenú alebo nevydarenú, zažiadala sa mi zmena. Julinkina 
pekáreň je o sile rodinných vzťahov i priateľstva, ale aj o sní-
vaní. A tiež o pečení chleba. Jej stránky sú doslova prevoňané. 
Občas, inšpirovaná vlastnými riadkami, som nejaký chlieb 
upiekla aj ja,“ zhrnula Táňa Keleová-Vasilková. Julinka je 
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podľa nej krásne meno a zároveň meno bývalej synovej pria-
teľky. Tá románová má však sedem rokov.  

Predstaviteľka tzv. ženskej literatúry detailne pozná svoju 
cieľovú skupinu. Príbehy zo života obsadzuje domácimi pos-
tavami s každodennými radosťami i problémami. Často býva 
označovaná za slovenskú Danielle Steelovú. „V minulosti som 
sa na to strašne čertila, lebo nemám rada prirovnávanie, bola 
to taká moja prvá detinská odmietavá reakcia. Navyše si mys-
lím, že každý je svojský, originálny, úžasný a jedinečný. Ak si 
to o sebe náhodou niekto nemyslí, tak nech to rýchlo napraví. 
Prirovnanie k Steelovej mi nesedelo aj preto, že ona píše o 
inom svete, ktorý je nám trošku vzdialený,“ ozrejmila Keleo-
vá-Vasilková. Následne sa nechala počuť, že vlastné knihy 
odporúča aj mužom, aby konečne zistili, aké ženy naozaj sú a 
vedeli sa k nim lepšie správať. Z milióna predaných kníh by 
bývalá redaktorka časopisu „Osvetová práca“ mohla vytvoriť 
dvestokilometrový rad. Ako poznamenala, tvorí spontánne, 
nedodržuje žiadnu časovú ani rozsahovú normu a počas písa-
nia dlho nevie, ako sa dej skončí.  

Prvou čitateľkou rukopisov bola kamarátka a vydavateľka 
Gabriela Belopotocká. Na ich premiérové stretnutie spred 
šestnástich rokov dodnes nezabudla.„Bolo to v období, keď 
Slovensko zavalila prekladová literatúra. Gabika na mňa pô-
sobila veľmi prísne, mala som z nej strašný rešpekt, no záro-
veň som chcela zaujať. Od trémy sa mi popísané papiere roz-
sypali na zem. Pri zbieraní hárkov som jej kolenačky opakova-
la, aby si to iba prečítala,“ zaspomínala s úsmevom Táňa Ke-
leová Vasilková. „Táňa pre nás znamená veľa. Je jednou z 
najžiadanejších slovenských spisovateliek, hlad po jej romá-
noch neklesá ani po rokoch, práve naopak. Sme pyšní a radi, 
že nám je stále verná“, ocenila PR manažérka vydavateľstva 
Ikar Mária Lešková. 

www.sme.sk 15.06.2014 
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pomocná evidencia 421/1/2014 
 
Posádkový klub v Trenčíne dňa 5. júna 2014 bol miestom 

vernisáže výstavy pod názvom „100 rokov veľkej vojny“, na 
otvorení ktorej sa zú-
častnila početná skupina 
vojenských veteránov 
druhej svetovej vojny 
a členov klubov združe-
ných v Posádkovom klu-
be Trenčín. 

Po úvodnom vystú-
pení Trenčianskeho spe-

váckeho zboru za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša verni-
sáž výstavy otvoril riaditeľ Posádkového klubu Trenčín Stani-
slav Martinák, ktorý privítal veliteľa Výcviku síl a podpory 
Armády Slovenskej republiky a veliteľa Posádky Trenčín plu-
kovníka generálneho štábu Ing. Martina Stoklasu, poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Petra Gašparoviča, 
prezidenta Zväzu vojakov Ozbrojených síl Slovenskej repub-
liky plk. v.v. Ing. To-
máša Šveca a ďalších 
hostí. 

V ďalšej časti prog-
ramu vystúpil historik 
PhDr. Vlastimil Hábl, 
ktorý priblížil prvú sve-
tovú vojnu, ktorá svojím 
charakterom zasiahla 
všetky kontinenty, prebiehala na súši, na vode, ale aj vo vzdu-
chu a pod vodou. Vojna ovplyvnila vedenie vojenských operá-
cií. Zrodilo sa vojenské letectvo, ktoré vyspelo na údernú silu, 
bez ktorého si vojenské operácie nevieme dnes predstaviť. 
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V rozvoji pozemného boja sa objavil nový fenomén ničenia 
živej sily nepriatelia – tank, ktoré tvoria dnes súčasť moder-
ných armád. Do boja na mori zasiahli okrem lodí aj podmor-
ské plavidlá – ponorky. Všetky bojové operácie približovala 

vojenská propaganda. 
Dôsledky prvej svetovej 
vojny sa pociťujú dodnes. 
Početné pamätníky s me-
nami zomrelých vo vojne 
vyrástli v každej obci 
spontánne. Prvá svetová 
vojna na Slovensku zane-
chala omnoho väčšie stra-

ta na životoch ako druhá svetová vojna. S prvou svetovou voj-
nou prednášateľ spomenul aj hlavné etapy histórie 71. pešieho 
pluku „drotárskeho“ so sídlom v Trenčíne, osobitne vzbury 
v srbskom Kragujevaci. 

Na predchádzajúceho rečníka nadviazal kurátor výstavy 
pplk. v.v. Karol Milan, kto-
rý konštatoval, že dnešná 
otvorená výstava v Trenčíne 
je svojím obsahom a rozsa-
hom najväčšia na Slovensku 
dokumentujúcou obdobie pr-
vej svetovej vojny. Poďako-
val všetkým tým občanom 
Trenčína a blízkeho okolia, ktorí prispeli exponátmi do výsta-
vy, čím tak prispeli, že táto sa stala veľmi zaujímavou.  

Pred záverom vernisáže odovzdal veliteľ Výcviku síl 
a podpory Armády Slovenskej republiky plukovník Ing. 
Martin Stoklasa pamätnú medailu Veliteľstva výcviku síl 
a podpory Armády Slovenskej republiky tajomníkovi Klubu 
filatelistov pri Posádkovom klube v Trenčíne pplk. v.v. Karo-
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lovi Milanovi za dlhoročnú angažovanú činnosť pri organizo-
vaní vystavovania historických dokumentov dokumentujúcich 

historické výročia 
a súčasnú činnosť 
Ozbrojených síl 
Slovenskej republi-
ky. Záver patril vy-
stúpeniu Trenčian-
skeho speváckeho 
zboru, ktorý sa nie-
sol v spomienke na 
obete  prvej svetovej 

vojny.  
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 411/1/2014 
 
 
 

Dňa 6. júna 2014 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy 
obrazov pod názvom „Moje ženy“ amatérskeho výtvarníka 
Ing. Milana Petríka vo výstavných priestoroch Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. 

Výstavu otvorila a prítomných návštevníkov privítala Mgr. 
Janka Masárová. V úvo-
de výstavy v kultúrnom 
programe vystúpila Sláv-
ka Meravá za doprovodu 
Zdenka Štefánika. Vý-
stavené diela priblížila vo 
svojom príhovore výtvar-
níčka Eva Mišáková – 
Ábelová. Na záver verni-

ocenenie pplk.v.v. Karolovi Milanovi 
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sáže vystúpil vystavujúci autor Ing. Milan Petrík, ktorý poďa-
koval všetkým, že sa zúčastnili na výstave. 

vlastné poznámky 
 
Živá spoločenská hra Trenčianskej nadácie „Človiečik, 

nehnevaj sa!“ na Mierovom námestí si zapísala dňa 7. júna 
2014 svoj štvrtý ročník. Pracovalo na nej viac ako 80 dobro-
voľníkov. Finančne, vecnými cenami, materiálnou pomocou 

i radou ju podporilo 
67 darcov a partne-
rov. Do všetkých 
súťaží sa podarilo 
získať do 200 úžas-
ných cien pre deti 
i dospelých a viac 
ako 1000 sladkých 
odmien pre deti. Sú-
ťažiacich pozdravil 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý aj 
symbolicky hodením červenej plyšovej kocky so čiernymi 
bodkami otvoril súťaž. 

Vďaka živej hre ôsmich firemných tímov získala nadácia 
800 eúr na podporu aktivít dvoch organizácií - Mestského di-
vadla Trenčín, ktoré sa rozhodla podporiť víťaza prvého kola 
Súkromnú materskú školu Slimáčik a Piaristické gymná-
zium Jozefa Braneckého v Trenčíne s podporou víťaza dru-
hého kola spoločnosti Quo Vadis, s.r.o.  víťaza minulého 
upršaného ročníka.  

Ešte čarovnejšie bolo víťazstvo v živej hre rodinných druž-
stiev, kde po troch rokoch vytrvalého presvedčenia, že raz to 
musí vyjsť, zvíťazila rodina Lenky Brezanovej.  

Najväčšie ceny – let balónom od Klubu balónového lieta-
nia, osobné auto  Mercedes na  víkend od spoločnosti  Motor - 
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 Car Trenčín, s.r.o. a dovolenka v Taliansku od cestovnej kan-
celárie Pegas Tour boli venované do novej súťaže „Súboj su-
sedia, priatelia, rodina“, klasickej spoločenskej hry na malých 
hracích plochách 32x32 cm určenej pre dvanásť štvorčlenných 
tímov. 

Kúpou štartovného v podobe „Srdca zo skla“ a drevených 
hracích figúrok s kockou získali návštevníci akcie nielen vstup 
do hier a dôležité kredity na výhry v hode šťastnou kockou, 
ale podporovali zároveň srdečnú kampaň Trenčianskej nadácie 
na pomoc núdz-
nym, ktorú nadácia 
prvýkrát predstavi-
la v roku 2013 prá-
ve na akcii „Člo-
viečik na Korze 
2013“. Odvtedy ju 
otvorila dvakrát – 
na Benefičnej auk-
cii vzácnych vín 
v no-vembri 2013 a Dobrom bazáre v decembri 2013. Výťaž-
ky z oboch akcií priamo darovala príjemcom – Centru sociál-
nych služieb DEMY v Trenčíne 1000 eúr, Lenke Lacovej 
370 eúr  a Nadačnému fondu Dr. Klaun pre deti choré, hen-
dikepované a dlhodobo odlúčené 875 eúr.  

Výťažok z tohtoročnej živej hry na Mierovom námestí 
v Trenčíne vo výške 135 eúr vložila do nadačného fondu 
„Otvorený grantový program“, v ktorom k dnešnému dňu evi-
duje spolu 488 eúr určených na pomoc v núdzi.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 426/1/2014 
 
V dňoch 11. do 15. júna 2014 sa v rímskom divadle Teatro 

Sala Uno konal jubilejný 10. ročník medzinárodného festivalu 
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divadelných škôl „Roma Teatro Festival 2014“, na ktorom 
Trenčan Pavol Seriš reprezentoval svoju domovskú vysokú 
školu - Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne.  

Bol piatok 13. júna 2014 a v centre Ríma 10 minút pešo od 
Kolosea asi sto ľudí v divadelnej 
sále s vysokými stropmi buráca-
lo smiechom. „Publikum bolo 
veľmi živelné a temperamentné, 
chytili sa od začiatku a smiali sa 
pomerne búrlivo, musel som dá-
vať oveľa dlhšie pauzy, než na 
Slovensku a v Česku, aby sa do-
smiali a dotlieskali,“ spomína 
mladý herec s tým, že mu publi-
kum umožnilo veľmi dobré hra-
nie a príležitosť na improvizáciu. 
Predviedol im svoju najhranejšiu 
komédiu „Chutilo vám, páni?”, 
ktorú preložil do anglicko-
talianskej verzie. Hra z prostredia reštaurácií mala premiéru 
v roku 2011 a doteraz mala 43 repríz pred divákmi od Chebu 
až po Košice. Mimo bývalého Československa sa ocitla 
v Ríme po prvý raz. Ide o komédiu charakterov, v ktorej hrá 
jeden herec viac ako 20 postáv, pričom potrebuje iba štyri rek-
vizity - stôl, dve stoličky a jednu utierku. „V prvej polovici 
predstavím 17 rôznych čašníkov, jeden je pomalý, druhý in-
fantilný, ďalší negatívny, každý je nejakým spôsobom zvlášt-
ny a v druhej polovici prídu do reštaurácie exprezidenti Česka 
a Slovenska,“ opisuje svoje autorské dielo Pavol Seriš. Okrem 
ceny „Sofia Amendolea“ nazvanej po zakladateľke rímskej 
divadelnej akadémie, určenej hercovi, ktorý vďaka svojej 
energii vynikol interpretačnými schopnosťami, si Pavol Seriš 

Pavol Seriš s víťaznom trofejov z Ríma 
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z Ríma priniesol aj pozvanie na divadelné festivaly v maroc-
kom Agadire a iránskom Teheráne. Jeho najbližšími plánmi je 
účasť na „Festivale Sám na javisku“ v Trenčíne, kde uvedie 
autorské predstavenie „Naostro!“ a potom by chcel napísať 
novú hru, ktorá by mala mať premiéru v mesiaci november 
2014 v Trenčíne.  

Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 481/1/2014 

 
Čitáreň je neoddeliteľnou súčasťou knižnično-informač-

ných služieb v Trenčíne od januára 1937. V polovici júna 
2014 otvorila Verejná knižnica Michala Rešetku aj jej letný 
variant. 

Verejná knižnica Michala Rešetku spustila jedinečný pro-
jekt v historickom centre Trenčína. Po vzore viacerých európ-

skych i slovenských miest rozšírila svoje portfólio o letnú čitá-
reň. Oáza pokoja obklopená okrasnou zeleňou čaká na náv-
števníkov vo dvore knižnice na Jaselskej ulici. Jej najväčšia 
prednosť spočíva v bezbariérovom prístupe. Nemenej dôležitý 
je tiež fakt, že atraktívne zákutie bude dostupné bezplatne a 
pre širokú verejnosť. Keďže čítanie a leto tvoria spojené ná-
doby, popri registrovaných čitateľoch ponúkame možnosť 
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harmonického posedenia pri knihách, novinách a časopisoch 
v knižnici pod holým nebom všetkým, ktorí túžia po nových 
informáciách, hľadajú miesto na oddych počas prechádzky 
mestom, alebo len napríklad potrebujú niekde zmysluplne vy-
užiť voľný čas do odchodu autobusu. 

Letná čitáreň bola otvorená od 16. júna do 4. septembra 
2014, dvakrát týždenne – v pondelok a štvrtok. Výdatné čita-
teľské menu obsahovalo desiatky kníh z burzy a takmer tridsať 
priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane denníkov. 
Ponuka bola koncipovaná tak, aby si z nej vybral naozaj každý 
čitateľ – od detí, cez mamičky, záhradkárov, cestovateľov, 
motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapitolu 
predstavovali materiály propagujúce trenčiansky región. Mate-
riálno-technické vybavenie projektu knižnica zabezpečila 
vlastnými kapacitami, sponzorskými darmi i prostredníctvom 
marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vydava-
teľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj Mesto Trenčín 
z grantu v oblasti kultúry. Snahou pracovníkov knižnice bolo 
zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na realizáciu 
všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie energie 
a v neposlednom rade originálne posilniť ducha tohto miesta 
otvorením knižnice smerom k obyvateľom a návštevníkom 
Trenčína i Trenčianskeho kraja. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 402/1/2014 
 
Dňa 16. júna 2014 sa začal 7. ročník medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2014“, kto-
ré vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na 
Slovensku Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného „ge-
nius loci“. Je tiež venované odkazu benediktínskych mníchov 
a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej die-
cézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Účastníkov 



295 
 

sympózia v tento deň prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-
chard Rybníček v obradnej miestnosti Mestského úradu v 
Trenčíne a vo svojom príhovore im zaželal veľa tvorivého du-
cha pri tvorbe výtvarných a literárnych diel. 

Sympózium 
bolo slávnostne 
otvorené svätou 
omšou celebro-
vanou správcom 
farnosti Skalka 
n/Váh. Mgr. 

Stanislavom 
Strapkom v jas-
kynnej kaplnke 
kláštora na Veľ-

kej Skalke  o 15.00 h dňa 16. júna 2014. 
Podujatie „Ora Et Ars Skalka 2014“ trvalo do 22. júna 

2014. Výtvarníci a literáti tradične tvorili v areáli Malej a 
Veľkej Skalky pri Trenčíne.  

Zoznam účastníkov 7. ročníka medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2014“: 
Výtvarná sekcia:  
- z  Českej republiky 

•    Marek Trizuljak, Senice na Hané  
•    Miroslava Trizuljaková, Senice na Hané 

- z  Poľska 
•    Bernadetta Stępień, Krakow 

-  zo Slovenskej republiky 
•    Branislav Kristín, Nemšová 
•    Veronika Miková, Ilava 
•    Eva Mišáková Abelová,Trenčín 
•    Martin Kellenberger, Bratislava 
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•    Daniela Krajčová, Žilina 
•    Pavol Rusko, Ružomberok  
•    Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom, koordinátor sek-

cie 
Literárna sekcia:  
- zo Slovenskej republiky 

•    Katarína Džunková, Košice 
•    Ľubomír Feldek, Bratislava  
•    Ľuba Miháliková, Modra 
•    Erik Ondrejička, Bratislava 

     •    Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá, koordinátor sekcie 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 431/1/2014 
 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne predstavila vo svo-

jich výstavných priestoroch na vernisáži dňa 20. júna 2014 
diela Melity Gwerkovej, Mariana Vidu a Petra Orieška. 
Tvorbu umeleckej dvojice Mariana Vidu a Melity Gwerkovej 
priblížila výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v 
Trenčíne s názvom „Paralelné svety“. Autori na nej predsta-
vili svoje najnovšie diela a prierez tvorby z posledných rokov.  

Manželia sa delia o 
čas a priestor v maliar-
skej tvorbe i v rodin-
nom živote. Žijú v 
ňom v aktívnom vzá-
jomnom obohacu-
júcom spojení. Ich ob-
raznosť siahajúca po 
súčasnosti i histórii, po 
udalostiach dávno minulých i aktuálne prežívaných, s ľahkos-
ťou zoskupuje bájnosť s realitou, s parafrázami aj symbolmi,“ 
povedala kurátorka výstavy PhDr. Alena Hejlová. 
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Výstava s názvom „Paralelné svety“ predstavuje poslednú 
tvorbu oboch autorov. Jej názov v sebe zároveň ukrýva viace-
ré odkazy: paralelné svety „ona verzus on“, paralely reálneho 
a fantazijného sveta, súčasnosť verzus minulosť. „Autorka  
vďaka  svojmu  introvertnému založeniu  vníma  obraz  pre-

dovšetkým  ako  kúsok  
svojho  sveta, prostrie-
dok  komunikácie  so  
sebou  i  okolím. Odha-
ľuje  tajomný svet, roz-
práva príbehy, záhadné 
a krehké, plné vzrušujú-
cej poetiky a imaginá-
cie,“ dodáva kurátorka. 

 Tvorbu Mariana Vidu približuje kurátorka výstavy nasledov-
ne:  „Cesta  od  myšlienky  k  obrazu  je  vzrušujúcim dobro-
družstvom. Očarený históriou, lapidárnosťou a  nadčasovos-
ťou  fragmentov  starých  civilizácií,  autor  nastupuje cestu od 
poznania starých kultúr, Sumerov, Perzie, Slovanov, cez ďal-
šie  míľniky  histórie až po súčasnosť.“ 

Obaja autori sú lau-
reátmi viacerých zahra-
ničných cien a majú za 
sebou už mnohé výsta-
vy doma, ako i v zahra-
ničí. Naposledy ich in-
špirovala história sta-
rých Slovanov, ktorú 
pretvorili do obrazovej 
podoby na ich poslednej výstave „Slovanské orákulum“. 

Peter Oriešek, rodák z Dolnej Súče patrí k popredným 
osobnostiam súčasného českého sochárstva a kresby. Do po-
vedomia kultúrnej verejnosti sa zapísal ako brilantný kresliar a 

zľava – Peter Oriešek, PhDr. Alena Hejlová, Melina Gwerková, Marián Vidy 

Melita Gwerková a Marian Vida 
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zdatný modelár, umelec patriaci do rodu figuratívne oriento-
vaných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom 
umení odozvu neskororenesančnej dramatickej hybnosti. 
Svoje diela predstavil na výstave s názvom „Súkromná my-

tológia“. 
Vyvážená monumentalita majúca 

korene v gréckej a rímskej antike sa u 
Orieška snúbi so starostlivo tvarova-
nými figurálnymi výjavmi, aké po-
známe od talianskych renesančných 
majstrov, u ktorých aj kreslená figúra 
pôsobí plasticky ako vymodelovaná 

bytosť. Z jeho tvorby vyžaruje úcta k tradičným hodnotám, 
zmysel pre sochárske remeslo a jeho podriadenie vlastným 
predstavám. Premieta sa do nich postupne dozrievajúci život-
ný aj umelecký názor , ktorý sa zlieva v jednoliaty celok, tok 
myšlienok, nápadov a vízií. Aby následne otvoril stavidlá ne-
vyčerpateľného rezer-
voáru svojej výtvarnej 
predstavivosti.  

Výsledkom tejto so-
chárskej podvojnej 
skúsenosti je nepreko-
nateľné a mnohovrs-
tevné napätie a ambiva-
lencie, ktorá dáva jeho 
sochám život niečoho znepokojujúceho, vyzývajúceho, burcu-
júceho. Sformulovanie a definovanie od intuitívneho začiatku 
až po konečnú vizuálnu definíciu má podobu kompozície zlo-
žitého, výlučného a myšlienkovo mnohoznačného. Peter Orie-
šek má dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde pat-
ričnú mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj správny 
vnútorný rytmus, tektoniku a skladbu hmôt. Na domácu vý-

Peter Oriešek 

zľava – Peter Oriešek, Melina Gwerková, Marián Vida 
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tvarnú scénu Peter Oriešek vstúpil v dobe, kedy končila nad-
vláda abstraktného umenia a nastupujúca generácia sa formo-
vala v širokom rámci pop - artu, hyperrealizmu ale predovšet-
kým novej figurácie. Už počiatočná tvorba Petra Orieška od 
polovice 60. rokov 20. storočia je inšpirovaná jeho záujmom o 
telesnosť človeka či zvieraťa. Oriešková obraznosť, siahajúca 
po gréckej mytológii s ľahkosťou zoskupuje bájnosť s realitou 

a parafrázami aj sym-
bolmi. Zachytáva a de-
finuje veci a udalosti, 
ktoré sa mu vynárajú z 
pamäti. Vychádza z 
realistického tvaroslo-
via, či z pohybu ľud-
ského tela, prípadne sa 
prikláňa k inotajovým 

alegóriám a náznakom, kde účinkuje stále rovnaký nahý člo-
vek. Svojich vízií, variovaných ľudskou figúrou sa Peter Orie-
šek zmocňuje v chvate tvorivej spontaneity , ktoré odkrývajú 
hĺbky jeho duše. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 450/1/2014 
 
Sedem dní plných najčerstvejších filmových noviniek, kto-

ré zarezonovali na svetových festivaloch a stretnutí s osobnos-
ťami strieborného plátna prináša „Art Film Fest“, ktorý sa 
začal v sobotu 21. júna 2014 a trval do piatka 27. júna 2014 v 
Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne.  

„Art Film Fest“ otvorila snímka „Jimmyho tančia-
reň/Jimmy’s Hall“ slávneho britského režiséra Kena Loa-
cha, ktorá mala svetovú premiéru na filmovom festivale 
v Cannes a osobne ho uviedli počas otváracieho ceremoniálu 
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hlavní protagonisti snímky herci Barry Ward a Simone Kir-
by.  

Programová kolekcia 22. ročníka „Art Film Festu“ ponúkla 
v koncepcii dvoch súťažných a desiatich výberových sekcií v 
drvivej väčšine absolútne kino premiéry na území Slovenskej 
republiky.  

Na festivalové plátna počas festivalu bolo premietnutých 
132 filmov zo 49 krajín, vrátane tých, ktoré získali ocenenia 
na najznámejších zahraničných festivaloch v Berlíne,  Benát-
kach, Rotterdame, San Sebastiane či Sundance. V ponuke ne-
bude chýbať ani sedmička najhorúcejších titulov z Fran-
cúzskej riviéry, ktoré sa programovému tímu podarilo priniesť 
na plátna „Art Film Festu“ ako jednému z prvých festivalov na 
svete vôbec – doslova po pár týždňoch po ich svetovej premié-
re v Cannes. 

Návštevníci festivalu mohli vzhliadnuť na „Art Film Feste“ 
sugestívnu snímku Biely Boh/White God maďarského režiséra 
Kornéla Mundruczóa, ktorý zvíťazil v Cannes v súťažnej 
sekcii „Un Certain Regard“.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 433/1/2014 
 
Jeho tvár je známa každému slovenskému a českému divá-

kovi. Ak by sa ceny dávali za každú dobrú úlohu, mal by Ivan 
Trojan v trenčianskoteplickom Festivalovom parku „Art Film 
Festu“ aspoň 20 tabuliek, povedal na včerajšom úvodnom ga-
lavečere viceprezident „Art Film Festu“ a riaditeľ  cien „Her-
cova misia“ a „Zlatá kamera“ Peter Hledík. Jedna z naj-
známejších tvárí českého filmu Ivan Trojan, si dnes na „Art 
Film Feste“ prevzal ocenenie „Hercova misia“ a vtipnou scén-
kou pripevnil tabuľku so svojím menom hneď vedľa tabuľky 
oscarového herca Bena Kingleyho.  
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„Vaše rozhodnutie venovať mi ocenenie prijímam s ra-
dosťou a rešpektom,“ povedal charizmatický herec pred stov-
kami fanúšikov, ktorým pred aj po ceremoniáli ochotne 
a s úsmevom rozdával autogramy. A mosadznú tabuľku potom 
s tancom i malým divadielkom pripevnil, za čo si vyslúžil 
veľký potlesk. „Prvýkrát to niekto v histórii „Art Film Festu“ 
dotiahol do konca,“ zavtipkoval Peter Hledík, keďže Ivan Tro-
jan sám zatiahol všetky štyri skrutky na tabuľke.  

„Pred dvadsia-
timi rokmi som vo 
Divadle na Vino-
hradech videl zau-
jímavého herca, 
ktorý hral epizód-
nu postavu. Ale on 
z tej epizódnej 
postavy urobil 
hlavnú. Až po ro-

koch som sa dozvedel, že je to Ivan Trojan,“ povedal prezi-
dent „Art Film Fest“ Milan Lasica na tlačovej konferencii.    

Ivan Trojan, ktorý exceloval vo filmoch ako napríklad 
„Samotáři“, „Jedna ruka netleská“, „Želary“, „Hoříci ker“ či 
„V tieni“, ak aj v  
slovenskej snímke  
„Viditeľný svet“, 
a doteraz hral 
v tak-mer stovke 
televíznych a fil-
mových projek-
toch, však nemal 
cestu ku sláve jed-
noduchú. „Myslím 
si, že moja kariéra je poctivá a že sa v nej odráža aj fakt, že 

Ivan Trojan 



302 
 

cesta k nej bola tŕnistá a nezískal som ju zadarmo,“ povedal 
český herec, ktorý vyše desaťročie v hereckej profesii hral 
takmer výhradne na divadelných doskách. Pre film ho objavil 
až režisér David Ondříček a po dlhom konkurze ho obsadil 
do filmu „Samotáři z roku 2000“, v ktorom stvárnil legendár-
neho čudáckeho chirurga. Diváci si ho dobre pamätajú aj zo 
seriálu „Četnické humoresky“. S ponukami na filmové role 
pre Ivana Trojana sa potom roztrhlo vrece a v krátkom čase 
získal tri České levy („Smradi“, „Musím tě svést „– za rok 
2002, „Jedna ruka netleská“ – za rok 2003). Spolu ich má na 
konte už päť a patrí medzi najobsadzovanejších českých her-
cov.  

A to sa pritom v mladosti túžil stať basketbalistom. „Ak by 
som bol býval mal viac ako 178 centimetrov, stal by som sa 
asi basketbalistom. Ale práve moja nevýhoda vo výške bola 
vlastne mojou výhodou a vďaka nej robím toto pekné povola-
nie. A asi som nebol až taký dobrý basketbalista...,“ povedal 
Ivan Trojan, ktorý sa napokon vydal v stopách svojho otca, 
herca Ladislava Trojana. Ten ho však pred výberom hereckej 
dráhy varoval. „Otec vedel, čo táto profesia obnáša. Je to pro-
fesia, ktorá v mnohom závisí od šťasteny. Či stretnete správ-
neho režiséra či ho stretnete v  správny čas. Mne sa to stalo až 
v 35-ke. Čo bolo pomerne neskoro. No stálo to za to,“ vyjadril 
sa Ivan Trojan. 
Priznal, že najťažšia postava, ktorú vytvoril, bola titulná rola 
vo filme „Václav“, ktorý na „Art Film Feste“ osobne uviedol. 
Majstrovsky stvárnil dedinského outsidera, psychicky naruše-
ného chlapca, ktorý je pre dedinu synonymom problémov, 
skrýva sa však v ňom citlivý dobrák s chlapčenskou dušou. 

Art Film Fest 23.06.2014 
pomocná evidencia 440/1/2014 
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Nová slovenská rozprávka „Láska na vlásku“ sa do kín 
dostane v októbri tohto roka. Jej tvorcovia a predstavitelia 
dvoch úloh ju prišli v predstihu predstaviť v predpremiére na 
tohtoročný „Art Film Fest“ do Trenčianskych Teplíc spolu 
českým hercom Tomášom Hanákom a mladým slovenským 
talentom Samuelom Spišákom, ktorý si v pripravovanom 
filme zahral dokonca dvojrolu.  

Príbeh filmu sa odohráva v druhej polovici 15. storočia a je 
inšpirovaný jedným z najkrajších príbehov svetovej literatúry 
– románom Marka Twaina „Princ a Bedár“. S nápadom pri-
praviť po mnohých rokoch slovenskú hranú rozprávku prišla 
Slovenská televízia, povedala na tlačovej konferencii režisérka 
Mariana Čengel Solčanská, ktorá celé nakrúcanie označila 
za veľmi náročné, pretože nakrúcal v historických exteriéroch 
na niekoľkých slovenských hradoch. Režisérka  okrem réžie 
zabezpečovala každú dekoráciu a detailne určovala rozmies-
tnenie všetkých rekvizít i nábytku, ktoré predstavujú zbierko-
vé predmety múzeí. Jednu z úloh si v pripravovanej rozprávke 

zahrala aj populárna 
speváčka Celeste 
Buckingham, ktorá 
k filmu naspievala aj 
titulnú pieseň. Naša 
princezná prichádza 
zo zahraničia, takže 
nie úplne dokona-
lá slovenčina Celeste 
bola priam vítaná, 

povedala na tlačovej konferencii Solčanská.  
 Mladý slovenský herec Samuel Spišák musel absolvovať 

kvôli svojej úlohe kurzy šermu a jazdy na koni. Kaskadérske 
kúsky absolvoval väčšinou sám a ako na tlačovej konferencii 
uviedol, celkom si ich užíval. „Vďaka tomuto nakrúcaniu som 
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sa zamiloval aj do jazdy na koňoch. Myslím, že sa tejto záľube 
budem venovať aj v budúcnosti,“ povedal Samuel Spišák. 

Český herec Tomáš Hanák si v rozprávke „Láska na vlá-
sku“ zahral kráľa a podľa tvorcov prijal túto postavu preto, le-
bo je vždy rád, keď môže prísť na Slovensko. Ja som žiadne 
kaskadérske kúsky trénovať nemusel, ale kráľovský plášť, kto-
rý mal 12 kg mi dal skutočne zabrať, prezradil na tlačovej 
konferencii herec a ako s úsmevom dodal, jeho postava kráľa 
je podobná postave súčasných zaneprázdnených mužov, ktorí 
často na rodinu nemajú čas.  

Film reálne nakrúcali 35 dní a producentsky sa na ňom po-
dieľali Rozhlas a televízia Slovenska a JMB Film and TV 
Production. Film finančne podporil aj Audiovizuálny fond. 
Nakrúcalo sa na Oravskom hrade, v Múzeu Oravskej dediny 
v Zuberci, Kostolíku sv. Michala v Drážovciach, na Nitrian-
skom hrade a v štúdiách Rádia a Televízie Slovenska. 

Art Film Fest 24.06.2014 
pomocná evidencia 442/1/2014 
 
„Art Film Fest“ oceňoval hneď pri svojom tohoročnom 

otvorení. Ocenenie „Zlatá kamera“ si prebral oscarový ma-
ďarský režisér, ale aj herec István Szabó. Celý slávnostný ve-
čer  23. júna 2014 bol vystavaný ako titulky, ktoré otvárajú 
každý film. Tie 
najdlhšie mal pod-
ľa moderátora 
film „Vtedy na 
západe“. István 
Szabó pri prebera-
ní „Zlatej kamery“ 
zohral humornú 
scénku, keď pove-
dal, že je veľmi 
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rád, keď môže byť na na „Art Film Feste“. Vo svojich filmoch 
sa snaží liečiť. Zlatá kamera je pre neho ocenením za jeho prá-
cu. Text čítal maďarský režisér z ťaháku, ktorý mal Peter 
Hledík pripevnený na chrbte. A potom po anglicky dodal, že 
ťahák naposledy použil, keď mal 17 rokov na skúške z mate-
matiky. Vtedy som nerozumel matematike, podobne ako dnes 
ani slovo z toho, čo som čítal,“ rozosmial publikum nositeľ 
Oscara. Ocenenie Akadémie filmových umení a vied získal za 
film „Mefisto“ z roku 1981. 

Art Film Fest 23.06.2014 
pomocná evidencia 443/1/2014 
 
Davy filmových fanúšikov v Trenčianskych Tepliciach si 

nenechali ujsť osobné stretnutie s hviezdou svetového filmu 
Claudiou Cardinale, ktorá na „Art Film Feste“ dňa 27. júna 
2014 si odniesla v poradí 55. cenu „Hercova misia“ udeľova-
nú za mimoriadny prínos do hereckého umenia. 

Po Gine Lollobrigide a Sophii Loren je poslednou z tria 
najkrajších talianskych herečiek, ktoré si z Trenčianskych 
Teplíc túto cenu odniesli. Od postáv, v ktorých uplatňovala 

svoj nádherný zjav 
a taliansky temperament, 
sa prepracovala k cha-
rakterovým úlohám sil-
ných žien. 

Táto legenda svetovej 
kinematografie, ktorá sa 
objavila v 141 filmoch, 
očarila počas svojho po-

bytu v Trenčianskych Tepliciach svojich fanúšikov srdečnos-
ťou, bezprostrednosťou a ľudskosťou. Ochotne rozdala stovky 
autogramov, fotografovala sa s priaznivcami a zaobišla sa bez 
bodyguardov. Do kúpeľov dorazila v utajení už v podvečer 26. 
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júna 2014 a takmer inkognito si prezrela kúpeľný park. 
V nasledujúci deň si už naplno vychutnávala stretnutia 
s množstvom fanúšikov, ktorí ju privítali na Moste slávy. Pri 
rozhovore bola Claudia Cardinale veľmi zhovorčivá, a vyznala 
sa, že je stále na cestách, v poslednom čase som bola v New 
Yorku  i Turecku. Stále  chodím  aj do Tuniska, v  ktorom žilo 
 niekoľko generácií mojej rodiny. Hoci je môj pôvod sicílsky, 
Tunisko je krajinou 
mojich koreňov. Le-
genda svetovej ki-
nematografie stále 
natáča a snaží sa 
pomáhať aj mladým 
debutujúcim režisé-
rom v Taliansku. 
Okrem filmu je dnes 
aktívna aj v huma-
nitárnej oblasti – ochraňuje ženské práva, deti v Kam-bodži 
a snaží sa pomáhať v boji proti AIDS. 

Napriek tomu, že Claudia Cardinale nechcela byť herečkou, 
dnes ju pozná celý svet. Aj počas divácky atraktívneho mon-
tovania mosadznej tabuľky so svojim menom na Moste slávy 
jej meno aplaudovalo obrovské množstvo priaznivcov. 

„Bola som v roku 1957 zvolená za najkrajšiu Talianku 
v Tunise. Prišli za mnou, aby som robila vo filme. Čím viac 
oni chceli, tým viac som ja nechcela točiť filmy. Začali posie-
lať telegramy aj môjmu otcovi,“ zaspomínala si. Za víťazstvo 
dostala zájazd na filmový festival v Benátkach, ktorý rozhodol 
o jej životnej ceste. Natáčala so slávnymi režisérmi Federicom 
Fellinim, Luchinom Viscontim, či Sergiom Leonem. Debuto-
vala v roku 1958 a dodnes je nezabudnuteľná z filmov „Rocco 
a jej bratia“, „Gepard, 8 ½“, či „Vtedy na Západe“ a v mno-
hých iných. Hrala postavy od prostitútky, cez princezné až po 
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vidiecku ženu. 
Tragické roly, 
komické roly. 
Rada hrám a ra-
da žijem iné ži-
voty, nielen je-
den,“ pokračo-
vala. V tomto 
roku by sa mala 
objaviť v hlav-
nej postave vo 

filme bulharského režiséra Borisa Despodova „Vtedy vo wes-
terne“.  

Claudia Cardinale bola desaťročia idolom mužov. Filmo-
vým láskam však odolávala. Claudia Cardinale sa stala sym-
bolom ženskej príťažlivosti a počas celej kariéry jej dvorili 
slávni muži. Ten, čo jej dvoril najviac a najdlhšie bol Marcello 
Mastroianni. Nikdy som mu nepodľahla. Viceprezident festi-
valu Peter Hledík podotkol, že on vydržal určite viac, len 
Claudia o tom nevedela.  

www.sme.sk 29.06.2014  
pomocná evidencia 454/1/2014 
 
Slávnostným ceremoniálom dňa 27. júna 2014 sa skončil 

22. ročník „Art Film Festu“, ktorý sa konal od 21. do 27. júna 
2014 v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. Tvorcovia ví-
ťazných snímok si na ňom prebrali ocenenia. Hlavnú cenu 
„Art Film Festu“, „Modrého anjela“ za najlepší film, získal 
českofrancúzsky film „Cesta ven“ Petra Václava. Je trpkým 
príbehom mladej rómskej ženy, ktorá bojuje o obyčajný šťast- 
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 ný a dôstojný život. „Film zachytáva silnú realitu, s ktorou sa 
musíme všetci vysporiadať. Oceňujeme dôležitosť témy, prav-
divé detaily, prácu s nehercami a zobrazenie mikro situácií,“ 
zdôvodnila medzinárodná porota hraných filmov na čele 
s predsedom, rumunským hercom Razvanom Vasilescom. Ju-
ry rozhodla o víťaznom filme spomedzi jedenástich snímok 

z celého sveta.  
Česko-francúz-

ska koprodukcia 
bola ocenená aj 
„Modrým anje-
lom“ za najlepší 
ženský herecký 
výkon, z ktorého sa 
teší Klaudia Du-
dová za „veľmi 

prirodzené a autentické stvárnenie postavy“. Režisérovi padla 
do oka na rómskej zábave a hoci nemala herecké ambície a vo 
filme sa objavila po prvýkrát, vytvorila autentickú hrdinku. 

Práve s filmom „Cesta ven“ sa česká ki-
nematografia po 16 rokoch vrátila na scénu 
prestížneho festivalu v Cannes, kde ho vo 
svetovej premiére uviedli v sekcii nezávislých 
filmov L´ACID v Cannes, kam sa dostalo len 
9 titulov zo stoviek snímok z celého sveta. Na 
„Art Film Feste“ mal film oficiálnu slovenskú 
premiéru a od 26. júna 2014 je v slovenskej 
kinodistribúcii.  

Päťčlenná medzinárodná porota udelila 
„Modrého anjela za najlepšiu réžiu“ me-
xickému tvorcovi Fernandovi Eimbckemu za snímke „Klub 
Sandvich“, ktorý je jednoduchým príbehom, v ktorom sleduje 
Palomu s 15-ročným synom Hectorom, ktorí spolu trávia 

Klaudia Dudová 
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prázdniny v prímorskom letovisku. Syn tam stretáva dievča, 
čo naruší jeho zvláštny vzťah s matkou. „Iba s troma postava-
mi na jednom mieste sa Fernandovi Eimbckemu podarila dob-
rá minimalistická snímka, ktorá je inteligentnou a emotívnou 
sondou do ľudského života,“ odôvodnila porota. Za tento svoj 
tretí hraný film získal režisér aj „Striebornú mušľu“ pre naj-
lepšieho režiséra v San Sebastiane. 

„Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon“ si 
odniesla z „Art Film Festu María Renée Prudencio za film 
„Klub Sandvich“. „Pri jej hereckom výkone človek pochopí, 
čo pre dieťa znamená dokonalá matka,“ povedala porota.  

„Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon putuje 
z „Art Film Festu“ britskému hercovi Eddiemu Marsanovi, 
ktorý stvárnil hlavnú postavu vo filme „Tichý život“ režiséra 
Uberta Pasoliniho. „Eddie Marsan je vo svojom stvárnení 
dokonalosti dokonalý a nenahraditeľný,“ okomentovala po-
rota.  

Zvláštne uznanie dostala nórska snímka „List kráľovi“ 
režiséra Hishama Zamana. Porota ocenila „neidealizované 
a zároveň humorné spracovanie závažnej témy a nesmierne 
otvorený, dojímavo tragický pohľad na ľudský život.“ Film 
súčasne získal aj „Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice“ 
za „pôsobivé zobrazenie piatich ľudských mikropríbehov, kto-
ré presvedčivo vyjadrujú dramatickú dejovú líniu, rozprávač-
skú úspornosť a pozorovací talent. Najlepší škandinávsky film 
roka 2014 ukazuje v mozaikovitom príbehu skupinu niekoľ-
kých utečencov na výlete do Osla. Talentovaný nórsky tvorca 
sa ocitol v súťaži „Art Film Festu“ po druhýkrát, minulý rok 
festival uviedol jeho debut „Pred snežením“. 

Zvláštne uznanie získal aj čílsko-francúzsky film „Zabiť 
človeka“ režiséra Alejandra Fernándeza Almendrasa. Poro-
ta ho odmenila za „inšpiratívnu úvahu o tom, čoho by bol člo-
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vek schopný v extrémnej situácii a za to, že preniká do hlbín 
ľudskej mysle.“  

„Cenu primátora mesta Trenčín si odniesol ukrajinský 
film „Klan“ režiséra Myroslava Slaboshpytskiyho. Film vý-
razne zaujal na nedávnom festivale v Cannes, kde bol vybratý 
do „Týždňa kritiky“ a získal tri ocenenia vrátane „Grand 
Prix“. Ocenenie z „Art Film Festu“ si odnáša „za šokujúcu 
poctu nemému filmu a mrazivo prenikavému odkrytiu pre 
bežných ľudí skrytého sveta hluchonemej komunity“. 

Spoločné ocenenie Film Europe Award a Art Film Festu 
získali slovenskí tvorcovia Peter Begányi a Andrej Kolenčík 
za krátkometrážnu parodickú komédiu „Výstava“ , s ktorou sa 
zúčastnili mnohých zahraničných festivalov, kde získali viace-
ro uznaní, vrátane hlavnej ceny na srbskom festivale Kusten-
dorf v januári 2014, ktorý organizuje slávny režisér Emir Kus-
turica. Ich film sa presadil v konkurencii 400 prihlásených 
filmov. 

„Modrého anjela za najlepší krátky film“ si „vybojoval“ 
kanadský hraný film „So sklonenou hlavou“ režiséra Maxi-
ma Girouxa. Porota krátkych filmov pod vedením mexického 
filmára Victora Orozco Ramireza ocenila film za „podmaňu-
júco nádherný filmový výraz, poetiku ženskosti, s tichou ná-
stojčivosťou odhaľujúce emócie“.  

Zvláštne uznanie udelila nórskemu hranému filmu „Penia-
ze späť, prosím!“ režiséra Evena Hafnora. „Oceňujeme film 
za výrazovú strohosť s riadenou dávkou humoru,“ okomento-
vala porota, ktorá vybrala víťazov spomedzi 35 krátkych fil-
mov z celého sveta. Na 22. ročníku „Art Film Festu“ sa pre-
mietlo počas sedemdňového filmového maratónu 133 filmov 
zo 49 krajín. 

www.sme.sk 27.06.2014 
pomocná evidencia 455/1/2014 
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Od 16. júna 2014 ožili priestory starobylej Skalky pätnás-
timi výtvarníkmi a literátmi zo Slovenska, Čiech a Poľska, aby 
hľadali inšpiráciu pre svoju tvorbu na 7. ročníku medzinárod-
ného výtvarno – literárneho sympózia „Ora Et Ars“.  

Prv však, než začali umelci tvoriť zastavili sa v obradnej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, kde ich osobne priví-
tal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a zaželal 
im veľa úspechov v umeleckej tvorbe. Záver úvodného dňa 
stretnutia umelcov patrila slávnostnej svätej omši v jaskynnej 
kaplnke  na Veľkej Skalke, ktorú celebroval farár zo Skaly 
dekan Mgr. Stanislav Strapko. 

Súčasťou seminára „Ora Et Ars“ bol v refektári Kolégia 
piaristov kultúrno – historický seminár pod názvom „Kláš-
torná medicína“. 

Tvorba výtvarníkov a literátov vyvrcholila pracovnou ver-
nisážou v kostole na Malej Skalke dňa 21. júna 2014, ktorú 
zhodnotil kurátor PhDr. Marián Kvasnička slovami, že „aj 
od tohto miesta, ktoré je preduchovnelé sa očakáva akási zvý-
šená nápadov“. V kultúrnom programe vystúpilo hudobné 
združenie „Muzicanica Slovaca“ z Mojmíroviec. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 483/1/2014 
 
Povesť o láske a hrdinstve vodníka Valentína v multi-

žánrovom prevedení pod holým nebom vylákalo 27. júna 2014 
do centra mesta Trenčín davy ľudí. Podujatie otvorilo Tren-
čianske kultúrne leto 2014.  

Kombinácia atraktívnej akrobatickej šou, príjemného poča-
sia a posledného školského dňa pritiahla do centra mesta veľa 
ľudí. Tí všetci vedno s príbehom putovali z Parku M. R. Šte-
fánika až na Štúrovo námestie. „Prišlo ich možno troška viac, 
ako sme očakávali, takže niektorí mali problém vidieť všetky 
javiská. Ale celkovo bola v meste úžasná atmosféra a som rád, 
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že som k tomu mohol prispieť,“ povedal predstaviteľ vodníka 
a jeden z organizátorov podujatia Vlado Kulíšek. Pred očami 
divákov sa na 10 zastávkach odohrávali obrazy z vodníkovho 
života. Predstavenie spojilo mnohé žánre: virtuózny husľový 
part Maroša Didyho, talenty z trenčianskych umeleckých 
škôl, ľudový spev a tanec súboru Kontulka a moderný tanec 
dievčat zo súboru  Goonies. Najviac pozornosti na seba strhli 
členovia skupiny Argolla. Ich vzdušná akrobacia na visiacom 

hodvábe, žonglova-
nie so svietiacimi 
kockami, balanso-
vanie na hrane gra-
vitácie na oceľo-
vých kruhoch, vod-
ný tanec v priesvit-
nom bazéne, ale aj 
ohňová show, to 
všetko boli čísla, 

ktoré sme ešte v Trenčíne nevideli. Večer dotvorili aj nie cel-
kom bežné detaily. Cestou cez Mierové námestie diváci dvíha-
li hlavy na Mestskú vežu, ktorú na diaľku pokrýval pohybli-
vými obrazmi Pavol Soukal. Záverečný vodný gejzír sa poda-
rilo vyčariť s pomocou hasičskej techniky.  

Podujatie ľudí nadchlo a splnilo očakávania aj samotného 
autora Vladimíra Kulíška, ktorý sa už dnes začal zamýšľať 
nad oživením novej legendy a jej následným spracovaním. 
Ako prezradil, láka ho postava trenčianskeho kata.  

Útlu knižku s príbehom „Valentín, vodník z Tren-
čína“, ktorá slúžila ako predloha k predstaveniu, si mohli 
záujemcovia kúpiť v Kultúrno-informačnom centre v Tren-
číne.  

Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 465/1/2014 
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Dňa 30. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Art Synagóga v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom 

„Pravdivosť, Súcit, 
Znášanlivosť“, 

v ktorej vystavujú-
cimi boli umelci, kto-
rí sa venujú tradič-
ným cvičeniam Falun 
Gong, ktoré boli 
v roku 1999 zakáza-
né v krajine svojho 
pôvodu, v Číne. Zá-

kladnými princípmi Falun Gongu sú pravdivosť, súcit a zná-
šanlivosť, ktoré predstavujú priamy opak nátlaku a násilia 
komunistickej strany. Vtedajší čínsky vodca Ťiang Cemin pos-
tavil túto meditačnú prax mimo zákon v čase, keď počet prak-
tizujúcich občanov pre obrovskú popularitu prekročil počet 
členov komunistickej strany. Niektorí z umelcov zažili na 
vlastnej koži mučenie, 
nútené pracovné tábory 
a útlak. Títo umelci si 
uvedomili, že najčistej-
šiu a najkrajšiu formu 
umeleckého vyjadrenia 
sprostredkúva tradičné 
umenie. Veria, že týmto 
spôsobom vyjadria nád-
heru Falun Gongu a odhalia brutalitu prenasledovania. 

Výstava bola inštalovaná v mestách v USA a Kanade a te-
raz prichádza do Európy. Jej cieľom je ukázať na zločiny proti 
ľudským právam, ktoré sa dnes dejú v Číne. Zároveň ukazuje 
krásu kultivácie vo Falun Dafa, v ktorom je návrat 
k pravdivosti a dobrote je skutočným zmyslom života. Vysta-
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vené obrazy pripomínajú, že keď sa prenasledovanie stretne 
s princípmi pravdivosti, súcitu a znášanlivosti sa z obyčajných 
ľudí stávajú ľudia neobyčajní. 

Dodnes sa zozbieralo 48 umeleckých diel. 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 457/1/2014 
 
V termíne 2. - 7. júna 2014 sa už po druhýkrát v opustenej 

hale bývalej textil-
nej továrne Merina 
konal týždeň súčas-
ného umenia „Hala 
2014“. Organizačne 
sa na ňom podieľalo 
občianskej združe-
nie Hala o.z. s part-
nerskou spoluprácou 
Galérie M. A. Ba-
zovského v Trenčíne. Toto podujatie pozostávalo z päťdňové-
ho umeleckého sympózia a jednodňového multižánrového fes-
tivalu súčasnej hudby, módy a umenia. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 480/1/2014  
 

Najväčší hudobný 
festival „Pohoda“ uspo-
riadaný v dňoch 11. až 
13. júla 2014 v Trenčíne 
prilákal opäť množstvo 
návštevníkov z rôznych 
kútov Európy. Účastní-
kov tento rok na festiva-
le spájal boj za ľudské 
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práva i lepšiu budúcnosť.  Festival „Pohoda“ nie je len hudob-
ným kultúrnym podujatím, ale jeho odkazom bola v tento rok 
aj spolupatričnosť a vzájomná pomoc ľudí.  Tento odkaz sa 
prejavil napríklad v predstavení Ukrajinskej národnej fil-
harmónie, keď na koncerte sa objavilo množstvo ukrajin-
ských vlajok na znamenie podpory ľudí, ktorí konfliktom na 
Ukrajine trpia.  Symbolicky k vývoju situácie na Ukrajine za-
hral orchester pod vedením skvelého Mykolu Dycadyuru 
dramatické die-
lo „Obrázky  výsta-
vy“ ruského autora 
Modesta  Musorg-
ského a „Huculský 
triptych“  svojho 
krajana Myroslava 
Skoryka. Koncert 
uzavrela záverečná 
časť Musorgského 
diela – „Veľká brána Kyjevská“. Klasická hudba má na Ba-
žant stage už roky svoje pevné miesto, no teraz to bolo prvý-
krát, čo znela v hlavnom večernom čase. Dve ukrajinské zá-
stavy vlajúce pod pódiom a na ňom neuveriteľné emócie, hĺb-
ka, smútok, ale aj odhodlanie a nádej, ktoré dojali návštevní-
kov festivalu. Nie všetci síce odolali nutkaniu rozprávať sa či 
ťukať do svojich smartfónov, no aj tak išlo o zážitok a atmo-
sféru, aká sa na openair festivale, zameranom prevažne na sú-
časnú hudbu, len tak nevidí. Slová Michala Kaščáka „že hudba 
je mocná čarodejka“ pred prídavkom to absolútne vystihli. 
Tému boja za ľudské práva prezentovala aj výstava „Život  
v kontajneri“, ktorý organizovala humanitárna organizácia 
„Magna“ – deti v núdzi. Návštevníci festivalu si mohli po-
zrieť portréty utečencov z Južného Sudánu priamo na špeciál-
nom  pódiu  zvanom „Visegrad Stage“. Na veľkých  preprav- 
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 ných kontajneroch viseli fotografie afrických rodín. zverejne-
né portréty vznikli pri jednej z návštev fotografa Martina 
Bandžáka v hlavnom meste Južného Sudánu. Vtedy si vši-
mol opustené kontajnery, do ktorých sa utečenci nasťahovali. 
Na ploche niekoľkých metrov štvorcových žijú často celé ro-
diny, so všetkým majetkom, ktorý majú. V jednom kontajneri 
žije niekedy aj viac ako desať ľudí,“ povedala Hana Schvar-
cová z humanitárnej organizácie „Magna“.  

Výstavu fo-
tografií už orga-
nizácia prezen-
tovala v Bratis-
lave. Na festiva-
le dostala inú 
podobu, ktorá 
oslovila množ-
stvo ľu-

dí. „Zasiahne 
vás to priamo do 

srdca. Všetky moje problémy sa mi zrazu zdajú byť malicher-
né. Keď v tomto prostredí hrali rôzne  kapely malo to úplne 
inú atmosféru,“ povedala Mirka Lesajová z Banskej Bystri-
ce.  

Ľudia na festivale mohli utečencom vyjadriť svoju morálnu 
podporu.  „A to tým spôsobom, že sa na výstave vyfotografo-
vali s nápisom „Môžem to byť ja“ a fotku si zverejnili na svo-
jom profile na sociálnej sieti,“ dodala Hana Schwarzová.  

Organizátori tohtoročného festivalu opäť mysleli aj na ži-
votné prostredie. Tento rok je ešte ekologickejší. Festival „Po-
hoda“ sa pýši prepracovaným systémom separácie odpadu, 
používaním recyklovaných materiálov či solárnej energie.  Pr-
vý krát sa použili aj vratné poháre na všetky čapované nápoje. 
 Ľudia si poháre kúpili za dve eurá a peniaze návštevníci do-
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stali spať pri vrátení pohára na odberných miestach. „Na tento 
krok som mal od ľudí zatiaľ len pozitívne ohlasy,“ povedal 
riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Podľa jeho slov je festival 
v separovaní odpadu najlepší na Slovensku. Okrem separácie 
sa na festivale zbierajú aj plechovky, z ktorých sa priamo na 
mieste vyrábajú rôzne predmety. „Za šetrnú k prírode považu-
jeme aj špeciálnu autobusovú dopravu. Je to ekologická akti-
vita  keďže namiesto 15 áut príde do areálu len jeden auto-
bus,“ povedal PR manažér „Pohody“ Mário Gešvantner.  

Festival „Pohoda“ bol ale predovšetkým o hudbe 
a hudobných osobnostiach. Organizátori často pozývajú inter-
pretov, ktorí sú 
svojrázni a od iných 
hudobníkov sa odli-
šujú. Jedným z nich 
bol aj americký gi-
tarista a spevák Se-
asick Steve. Nebe-
rie si servítku pred 
ústa, no hrá 
s neopakovateľným 
zanietením. „Hrám pre ľudí a riadim sa inštinktmi. Niektorí 
mladí hudobníci si myslia, že publikum je tu pre nás, ale opak 
je pravdou. Ľudia sú moji páni a mojou hudbou im slúžim,“ 
povedal skúsený spevák. Steve je známy tým, že hráva na rôz-
nych gitarách, ktoré si sám vyrobil, napríklad aj z automo-
bilových súčiastok. Priznáva, že nie sú v najlepšom stave. 
„Môže sa stať, že mi gitara zlyhá aj uprostred piesne a v tom 
je ten adrenalín, ktorý milujem,“ dodal 73 ročný Steve, ktorý 
hrá na gitare už od svojich ôsmich rokov.  

„Pohoda“ priniesla návštevníkom aj iný ako hudobný záži-
tok. Organizátori potešili ľudí so športovým srdcom, keď toh-
toročný víťaz Stanleyho pohára Marián Gáborík, presne tak 
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ako sľúbil, priniesol najcennejšiu hokejovú trofej pre víťaza 
NHL na hlavné pódium, lebo chcel, aby pohár uvidelo čo naj-
viac Slovákov. 

„Keď som sa dozvedel, že pohár bude v Trenčíne presne 
v čase konania tohto festivalu, tak sme aj s Michalom Kaščá-
kom prišli na nápad spojiť tieto dve podujatia,“ povedal Ma-
rián Gáborík.  

Príchod hoke-
jistu niektorí ľu-
dia vnímali spo-
čiatku rozpačito, 
boli predsa len na 
pódiu viac zvyk-
nutí vídať hu-
dobných interpre-
tov. Potom však prevládlo nadšenie. „Je to opäť niečo nové 
a nezvyčajné. Bol to kontrast, keď sa na pódiu objavil po gita-
rovom virtuózovi, no mne sa to veľmi páčilo,“ povedal Ján 
Sivák.  

Aj tento rok nechýbalo na Pohode množstvo zaujímavých 
atrakcií. Priestor dostali opäť milovníci korčuľovania v špe-
ciálnej hale či adrenalínoví športovci pri bungee jumpingu. 
Návštevníci si v rôznych stanoch napríklad mohli pozrieť vo-
jenskú výstavu, zmerať si krvný tlak, alebo spoznať čínske 
meditačné cvičenie s názvom Falung dong. Vo vedľajšom sta-
ne zas unaveným či smutným ľuďom rozdávali. 

 „Vo štvrtok o 15,00 uviedol Michal Kaščák na hlavnom 
pódiu legendu, ktorá na Pohode odohrala svoj koncert v roku 
2000, keď sa festival organizoval ešte na Výstavisku v Trenčí-
ne. Populárne piesne Ivana Mládka sprevádzaného Banjo 
Bandom si prišli zaspievať mladší aj starší, spočiatku sa však 
priestor pod pódiom zapĺňal pomalšie. Napokon sa pri noto-
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ricky známom „Jožinovi z bažin“ nad areálom obloha sa za-
tiahla a spustil sa prudký lejak.  

V sobotňajší večer americká speváčka Kelis roztancovala 
dav krátko po 
19:00. I keď 34-
ročná interpretka 
pôsobila chvíľami 
rozpačito, ľudia si 
jej skladby užívali 
naplno. Ďalším 
silným momentom 
sobotňajšieho ve-
čera bolo vystúpe-

nie slovenskej speváčky Jany Kirschner, ktorá spolu 
s kapelou predviedla výborný koncert plný rozličných hudob-
ných motívov. Atmosféru večera dotváralo zapadajúce slnko, 
ktoré sa postaralo o krásne zore.  

O slávnostné otvorenie festivalu na hlavnom pódiu sa po 
21:00 h postarala Ukrajinská národná filharmónia a išlo o 
jednoznačne najsilnejší koncert z doterajšieho priebehu Poho-
dy. Orange stage 
ponúkol aj ďalšiu 
skvelú šou, ktorú 
predviedli anglic-
kí Goldfrapp. 
Formácia sa pred-
stavila hneď po 
headlinerovi, sku-
pine „Suede“. 
Kapelu spolu s divákmi hnal vpred poskakujúci spevák Brett 
Anderson. Štyridsaťšesťročný líder sa k publiku niekoľko ráz 
prihovoril aj slovenským „ďakujem“ a v závere odspieval pie-
seň na bezpečnostných zábranách. Muzikanti týmto energic-
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kým vystúpením s výborným zvukom len potvrdili, že 
na hlavné pódium právom patria. „Suede“ mali v sobotu naj-
väčšiu návštevnosť, pričom v rámci Bažant stageu platí opak 
pre kapelu „Mogwai“, ktorá vystúpila o 21:00 h. Koncert 
škótskej skupiny, pre ktorú sú typické dlhé inštrumentálne pa-
sáže, aké si ľudia mohli vychutnať aj na Pohode, si prišiel vy-
počuť a pozrieť aj primátor Trenčína Mgr. Richard Rybní-
ček. „Mogwai“ tiež venovali jednu skladbu nedávno zosnulé-
mu hudobníkovi Tommymu Ramonovi. Voľné miesta na sede-
nie a státie boli aj v Európa stagei, kde v tom istom čase vy-
stupovali slovenskí „Autumnist“. Naopak, „Modré hory“ 
prilákali pod Red Bull Tour Bus množstvo verných priazniv-
cov. 

Britský rapper 
Tricky si pred 
koncom tajom-
ného vystúpenia 
pozval na pó-
dium niekoľkých 
fanúšikov, ktorí 
si tieto vzácne 
chvíle patrične 
užívali.  

Pohoda tento 
rok ponúkla široký priestor pre sprievodné akcie, workshopy, 
diskusie, divadlá či literatúru. Organizátori zabezpečili dosta-
tok záchodov či spŕch. Dlhé rady sa netvorili ani pri množstve 
stánkoch s občerstvením či s iným tovarom. Problémy ľuďom 
nerobili ani vratné plastové poháre, ktoré boli na festivale no-
vinkou. 

Na Pohode sa separoval odpad a na osvetlenie areálu sa vy-
užívala aj solárna energia. Aj počasie festivalu prevažne 
prialo. Pršalo len v piatok, pričom ostatné dni boli slnečné. 
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K najvydarenejším hudobným číslam patril aj koncert škót-
skej kapely „Travis“, ktorá v piatok odohrala dvojhodinové 
vystúpenie s hitmi ako „Why Does It Always Rain On Me?“, 
„Sing“ alebo „Closer“. Skvelé koncerty predviedli aj americký 
bluesman Seasick Steve či nemecká formácia „Kraftwerk“ 

s ich 3D šou. 
Mnohých tiež po-

tešil slovenský hoke-
jista Marián Gábo-
rík, ktorý ukázal 
v piatok 11. júla 
2014 na  hlavnom 
pódiu „Stanleyho 
pohár“. Pozvanie 
na festival prijal aj 

prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  
Riaditeľ festivalu Michal Kaščák po jeho ukončení 

na tlačovej konferencii prezradil, že je s 18. ročníkom spokoj-
ný. „Som šťastný, že máme za sebou také tri dni, aké boli,“ 
uviedol a pokračoval, že „podľa doterajších odhadov bola 
návštevnosť oproti minulému roku nižšia o tisíc či dvetisíc ľu-
dí. Vidím to tak, že sa vraciame do slovenského normálu. Pri-
znal, že „dôležitým faktorom pri kúpe vstupeniek bola nie 
práve najlepšia predpoveď počasia“. Podľa Kaščáka bolo 
v areáli najviac návštevníkov a návštevníčok v sobotu večer. 

Riaditeľ festivalu tiež prezradil, že na tohtoročnom festiva-
le „Pohoda“ sa mu najviac páčilo nedeľné vítanie slnka 
so spomínaným „Zakarpatským národným zborom“, úvodné 
vystúpenie „Ukrajinskej národnej filharmónie“ a  koncert for-
mácie „Travis“, ktorú označil za „ideálnu festivalovú kapelu“. 
Bola to obrovská sila. „V istých chvíľach som bol dojatý,“ vy-
jadril sa Michal Kaščák. 
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Trenčianske letisko sa vyprázdňovalo, festival opúšťali 
spokojné skupinky ľudí. Skončil sa 18. ročník Pohody, ktorý 
podľa jej riaditeľa Michala Kaščáka prebehol veľmi dobre a 
pokojne - či už z pohľadu zdravotníkov, organizátorov, ale aj z 
pohľadu návštevníkov. V úvode tradičnej záverečnej tlačovky 
Michal Kaščák zhodnotil priebeh festivalu slovami „Mám ra-
dosť z toho, aký festival bol. Veľkou témou sa stalo počasie, 
ktoré k nám bolo mimoriadne milosrdné oproti predpovediam, 
takže za toto sme vďační. No a zažili sme veľmi veľa silných 
momentov.“   

Tohtoročná 
návštevnosť 
festivalu bola 
nižšia, ako po 
minulé roky, 
hrubým odha-
dom o tisíc až 
dvetisíc ľudí 
menej. Podľa 
Michala Kaš-
čáka „za to 
môže najmä predpoveď počasia, ktorá sa niekoľko dní pred 
festivalom zdala ako nepriaznivá, a preto sa spomalil aj predaj 
lístkov.  

Bolo zaujímavé sledovať návštevnosti jednotlivých dní 
podľa prognózy počasia. Tým, že sobota bola avizovaná ako 
pekná, tak bol festival najzaplnenejší, pričom si myslím, že 
rovnako silné boli prvé dva večery. Ale ľudia sa tešia hlavne, 
keď je pekne, aj keď ja si myslím, že tie prvé dva dni napriek 
pár prehánkam bolo úplne ideálne festivalové počasie,“ dodal.  

Sklamaní určite nezostali všetci tí, ktorým sa podarilo do-
stať do preplneného Európa stageu, v ktorom s moderátorom  
Štefanom Hríbom prišiel diskutovať prezident Slovenskej re-
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publiky Andrej Kiska, ktorého Pohoda vítala obrovskými 
ováciami a potlesk znel po takmer každej odpovedi úradujúcej 
hlavy štátu. Napriek tomu, že sa ozývajú kritické hlasy na té-
mu "Pohoda a politika", aj toto na festival, ktorý je známy 
svojou otvorenosťou a opakom ľahostajnosti vo verejných 
otázkach, v istej miere patrí. 

Multižánrový festival „Bažant Pohoda 2014“ sa v nedeľu 
ráno dňa 13. júla 2014 skončil, keď oficiálnu bodku za poduja-
tím, ktoré sa konalo od štvrtka 10. júla na letisku v Trenčíne, 
dala ekumenická bohoslužba. V rámci obradu vystúpili Zakar-
patský národný zbor a uznávaný slovenský hudobník Marián 
Varga, ktorý na záver zahral skladbu „Ľalia poľná“. Návštev-
níkom a návštevníčkam spríjemňovalo nedeľňajšie dopoludnie 
a odchod domov aj pekné letné a slnečné počasie.   

www.sme.sk 12.07.2014 
www.pohoda.sk 11. - 13.07.2014 
pomocná evidencia 485/1/2014 
 
Mesto Trenčín bude mať nové maľované názvy ulíc. Ich 

umelecké stvárnenie 
má teraz ulica Vojte-
cha Zamarovského, 
Marka Aurélia a Ma-
túšova. Zhostil sa ich 
známy trenčiansky 
umelec a architekt 
Ing. arch. Július 
Bruna, ktorý ich na-

vrhol a realizoval v rámci mestských zásahov v Trenčíne.  
Podľa autora projektu mestského zásahu, Ing. arch. Júliusa 

Brunu bol jeho zámer vybrať ulice v podhradí. „Tieto ulice 
majú totiž veľmi dobre umelecky uchopiteľné historické ná-
zvy,“ povedal Ing. arch. Júliusa Bruna. Názov ulice Marca 

umelecké stvárnenie názvu Matúšovej ulice 
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Aurélia vyhotovil Bruna ako prvý. „Hlavným výtvarným mo-
tívom bola jedna zo zachovaných rímskych mincí, ktorá sa 
viaže s Trenčínom a je na nej tento panovník vyobrazený,“ 
povedal Ing. arch. Július Bruna. Ďalšie dva historické názvy 
ulíc pribudli len nedávno. Podľa autora sa často diskutovalo o 
ich umiestnení.  

„Na dvoch pilieroch sú vlastne zobrazené dva rôzne názvy 
ulíc. Pre lepší prehľad je však namaľovaná schéma, aby bolo 
jasné, ktorá ulica je Matúšova a ktorá ulica Zamarovského. Pri 
prvom názve spomínanej ulice autor vyhotovil erb Matúša 
Čáka, ktorý je jeden z najvernejších erbov, ktoré sa výtvarne 
najviac používajú,“ povedal Bruna. Pri názve ulice po Vojte-
chovi Zamarovskom vy-
tvoril autor symboliku py-
ramídy, v ktorej je výber z 
jeho najznámejších kníh.  

Podľa Ing. Richarda 
Ščepka, organizátora 
mestských zásahov, sú 
maľované názvy ulíc dô-
kazom, že spolupráca me-
dzi aktívnymi obyvateľmi, mestskou samosprávou a úradník-
mi môže v Trenčíne fungovať. „Ide o pomerne jednoduchý 
mestský zásah, pri ktorom nebola potreba konzultácie s do-
pravnými policajtmi, ani nutnosť čakať na vyjadrenia niekoľ-
kých inštitúcií. Z môjho pohľadu ide o zásah, ktorý oživil da-
ný priestor a zároveň zvýraznil historické súvislosti tejto loka-
lity. A to vkusne, esteticky a za málo peňazí,“ povedal Ing. 
Richard Ščepko.  

Okrem maľovaných názvov ulíc sa pripravujú v Trenčíne aj 
ďalšie mestské zásahy, jedným z nich je aj múrik pri Synagó-
ge, ktorý je pred dokončením. „Pri tomto návrhu sa vysadia 

Ulica Marca Aurélia 

umelecké stvárnenie názvuUlicca Marca Aurélia 
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popínavé rastliny tak, aby takzvane poľudštili surový betón,“ 
ozrejmil Ing. Ščepko. 

Najrozsiahlejší z pripravovaných návrhov je priestor pred 
evanjelickým kostolom. K projektu sa musia ešte vyjadriť do-
pravní policajti. „Rokovania smerujúce k uskutočneniu tohto 
zásahu budú v najbližších dňoch pokračovať stretnutím so zá-
stupcami trenčianskeho dopravného inšpektorátu,“ povedala 
hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

www.sme.sk 16.07.2014 
pomocná evidencia 488/1/2014 
 
V sobotu dňa 19. júla 2014  sa uskutočnila slávnostná ver-

nisáž už 7. ročníka me-
dzinárodného výtvar-
no-literárneho sympó-
zia „Ora Et Ars Skal-
ka 2014“.  Podujatie 
vzniklo k úcte a podpo-
re najstaršieho pútnic-
kého miesta na Sloven-
sku  - Skalky pri Tren-

číne, uctievania si svätých Svorada – Andreja a Beňadika, ich 
neopakovateľného „genius loci“.  

Vernisáž sa uskutočnila v historickom areáli bývalého kláš-
tora na Veľkej Skalke pri Trenčíne, pričom samotné sympó-
zium sa uskutočnilo v treťom júnovom týždni. Začiatok verni-
sáže patril Trenčianskemu komornému orchestru, ktorý  in-
terpretoval dielo Antónia Vivaldiho „Koncert a-mol pre husle 
a orchester“ a potom sa ujala slova moderátorka podujatia Eva 
Mišovičová, ktorá privítala účastníkov vernisáže a požiadala 
kurátora sympózia PhDr. Marián Kvasničku o pár slov. 
V úvode príhovore konštatoval, že nultý ročník „Ora Et Ars“ 
sa začínal v jaskynnej kaplnke starodávneho benediktínskeho 
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kláštora na Skalke liturgický  slávením svätej omše. Vtedy v 
homílii svätej omše pripomenul miestny farár Mgr. Stanislav 
Strapko, ako sa vtedy pred siedmymi rokmi nadchol oživením 
pútnického miesta Skalka. V ďalšej časti venoval rečník po-
zornosť dielam jednotlivých výtvarníkov. Potom predstúpil 
podpredseda Trenčianskeho sa-mosprávneho kraja Ing. Jozef 
Trstenský. Vo svojom príhovore sa vyznal, že toto historické 
miesto, na ktorom sa ocitol po prvýkrát má úžasnú atmosféru 
a je rád, že i Tren-
čianske osvetové 
stredisko prispelo 
svojou aktivitou 
na povznesení 
tohto podujatia. 
Potom vystriedal 
predchádzajúceho 
rečníka primátor 
Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček, ktorý pripomenul, že Skalka 
v tomto roku už po siedmy raz privítala umelcov a nechala ich 
vnímať, počúvať, prežívať a v ich tvorbe spracovávať svoj 
dar. My všetci tu prítomní máme to šťastie, že môžeme byť 

obdarovaní tejto úrady, že s plnými dúš-
kami môžeme nabrať potravy pre svoju du-
šu. Nechať ju tu v tichu odpočinúť skôr, 
ako zídeme zo Skalky dolu do každoden-
ného virvaru povinností. Ďakujem všet-
kým, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu, 
aby toto najstaršie pútnické miesto na Slo-

vensku sa tešilo veľkej pozornosti a úcty.  
Nakoniec zhodnotil činnosť výtvarníkov, výtvarník a koor-

dinátor výtvarnej sekcie Ing. Jozef Vydrnák, keď povedal, že 
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 „sympoziálne diela, ktoré vznikajú v takejto špecifickej tvori-
vej atmosfére sa budú ďalej prezentovať na spoločnej vernisá-
ži.“  V literárnej časti  si návštevníci mohli  vypočuť lyrizova-
nú prózu a poéziu prednášanú samotnými autormi.  Básnici 
Rudolf  Dobiáš 
a Erik Ondrejička 
opäť dokázali, že sú 
skutočne nielen 
majstrami slova, ale 
i veršov a svojimi 
dielami presvedčili 
o tom všetkých prí-
tomných, ktorí so 
zatajeným dychom 
počúvali prednesy ich diel. Na záver podujatia vystúpil Tren-
čiansky komorný orchester 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 496/1/2014 
 
Pri príležitosti 115. výročie narodenia jedného zo zaklada-

teľov slovenskej výtvarnej moderny – Mi-
loša Alexandra Bazovského pripravila tren-
čianska galéria v spolupráci so Slováckym 
múzeom v Uherskom Hradišti výstavu zos-
tavenú z diel tohto umelca. Miloš Alexan-
der Bazovský prežil istú časť svojho života 
aj v Prahe. K jeho pobytu na území Čiech 
sa viažu roky 1919 – 1924, kedy študoval 
na pražskej Akadémii výtvarných umení. 
Teraz s odstupom rokov sa jeho diela opäť 
vrátili do Čiech, aby ich od 17. júla 2014 
mohli obdivovať návštevníci Galérie Slo-
váckeho múzea v Uherskom Hradišti.  
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„Obe kultúrne inštitúcie v minulosti spájala vzájomná spo-
lupráca, na ktorú chceme nadviazať i teraz, keď nás už rozde-
ľuje štátna hranica,“ uviedol Mgr. Ľuboš Hamaj, poverený 
riadením Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 
Trenčianska galéria zapožičala na túto výstavu reprezentatívny 
súbor Bazovského diel. V kolekcii, ktorú pripravila PhDr. 
Danica Lovíšková, bývalá riaditeľka Galérie M. A. Bazov-
ského v Trenčíne sa nachádza dovedna 113 diel (57 malieb a 
56 kresieb). „Bazovského nezameniteľné diela sa stali pilie-
rom slovenskej výtvarnej moderny 20. storočia a je stále oce-
ňovaným autorom v širokom kontexte stredoeurópskeho ume-
nia,“ doplnila Marie Martykánová z Galérie Slováckeho mú-
zea v Uherskom Hradišti. Výstava bola v priestoroch múzea 
prístupná verejnosti od 17. júla do 14. septembra 2014. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 519/1/2014 
 
„Turistický denníček“, propagačnú detskú publikáciu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, získalo k 10. júlu 2014 
už takmer 2000 detí. Určená bola deťom základných škôl a jej 
úlohou je spropagovať krásy Trenčianskeho kraja. 

Vďaka publikácii dostali malí turisti spolu so svojimi ro-
dičmi možnosť spoznať 28 krásnych miest Trenčianskeho kra-
ja. Každé z nich má v denníčku svoju dvojstranu vrátane mies-
ta na nálepku, ktorú chlapci a dievčatá zdarma dostanú pri 
svojich výletoch na určených pamiatkach. Na každej nálepke 
nájdu súťažnú otázku. Ak 28 odpovedí vyplnia do tajničky na 
konci denníčka a pošlú na adresu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja do 1. decembra 2014, môžu vyhrať hodnotné ceny. 

Tie sú veľmi zaujímavé, ako napríklad napríklad: 
- celodenný „ski pas“ na Fačkovské sedlo,  
- wellness pobyt pre celú rodinu v Park hoteli Baračka, či v 

hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach,  
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- čestná vstupenka pre celú rodinu na podujatie v Bojnickom 
zámku,  

- voľný vstup pre celú triedu na prehliadku Bojnického zám-
ku,  

- vstup na Trenčiansky hrad,  
- obed pre celú rodinu na salaši Kľak  
- a ďalším zaujímavým cenám.  

Žrebovanie sa uskutoční 8. decembra 2014. 
www.sme.sk 05.08.2014  
Trenčianske noviny 11.08.2014 
pomocná evidencia 531/1/2014 

 
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Trenčian-

skym múzeom, vyhlásil koncom júla 2014 súťaž „Trenčian-
sky hrad je Wiffi Free, urobte si selfie, zdieľajte 
a vyhrajte!“ V týždni od 27. júla do 4. augusta 2014 mali sú-
ťažiaci možnosť odfotiť sa s Trenčianskym hradom, zverejniť 
selfie na facebooku Trenčianskeho múzea a získať atraktívne 
ceny vhodné na rodinnú dovolenku. 

Vzhľadom na nepriaznivé a neustále sa meniace počasie, 
ktorým bol poznačený súťažný týždeň, sa vyhlasovateľ rozho-
dol súťaž predĺžiť. Záujemcovia sa teda môžu až do 30. sep-
tembra 2014 fotiť s Trenčianskym hradom či už priamo na ná-
dvorí alebo z iných lokalít, z ktorých je táto dominanta vidi-
teľná. Svoje „selfie“ treba zavesiť na facebook stránku Tren-
čianskeho múzea. Súťaží sa o zaujímavé ceny od Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch ako napr.  termosky, lietajúce dis-
ky, hracie karty, hrnčeky, kľúčenky, šnúrky na kľúče, rapkáče 
a pod. Odmenených bude desať najlepších a najoriginálnejších 
selfie, ktoré získajú najviac klikov „páči sa“ alebo „like“. 

www.tsk.sk 05.08.2014 
pomocná evidencia 517/1/2014 
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V nedeľu 27. júla 2014 si mohli návštevníci Trenčianskeho 
hradu po prvý raz vychutnať nielen surfovanie po internete 
zadarmo, ale aj výhľadom do okolia pod Trenčianskym hra-
dom z obnovenej Veľkej bašty, zapojiť sa do súťaže „selfie“ 
alebo sa stretnúť na pikniku na Trenčianskom hrade.  

Veľká bašta bola pre nevyhovujúci technický stav zatvore-
ná viac ako desať rokov. Tento objekt je súčasťou Palácu Zá-
poľských a vstupuje sa do neho z koniarne. „Pri prvej ob-
hliadke hradu som si povedal, že je škoda, aby bolo toto mies-
to s pekným výhľadom na mesto zatvorené. Opravili sa zá-
bradlia, odstránila náletová zeleň a z Veľkej bašty sa spravilo 
miesto bezpečné pre návštevníkov. Náklady na jej znovuotvo-
renie boli cca 800 eúr a teší nás, že objekt je prístupný aj me-
nej mobilným návštevníkom, ktorí sa nemôžu dostať až na 
hradnú vežu,“ priblížil Mgr. Peter Martinisko, poverený ria-
dením Trenčianskeho múzea, pod ktoré patrí aj Trenčiansky 
hrad.  

Trenčiansky hrad ešte zatraktívnilo v jeho lokalite inštalo-
vanie wifi siete, ktoré umožní byť na hrade on-line približne 
osemdesiatim návštevníkom súčasne. „Týmto sa návštevní-
kom sprístupnia informácie o hrade, najbližších podujatiach či 
rôznych novotách. Do budúcoročnej sezóny plánujeme spra-
covať aj elektronického audio sprievodcu po objektoch Tren-
čianskeho hradu pre jeho návštevníkov,“ dodal Mgr. Peter 
Martinisko.  

Súčasťou programu, ktorým v nedeľu 27. júla 2014 bola 
prednáška v Delovej bašte o poslednej majiteľke Trenčianske-
ho hradu grófke Iphigenii De Castris D´Harcourt, v podaní 
pracovníčky Trenčianskeho múzea PhDr. Janky Karlíkovej, 
ktorá ho v roku 1905 venovala Mestu Trenčín a ešte predtým 
svätou omšou vo farskom kostole si návštevníci pripomenuli 
100. výročie jej úmrtia.  

www.tsk.sk 24.07.2014 
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pomocná evidencia 503/1/2014, 504/1/2014 
 
Na Trenčianskom hrade po desiatich rokoch sprístupnili 

dňa 27. júla 2014 obnovenú Veľkú baštu. Vyhliadková bašta 
je súčasťou Paláca Zápoľských, do ktorej sa vystupuje z ko-
niarne. Sprístupnenie možno pripísať na vrub nového povere-
ného riaditeľa Trenčianskeho múzea Mgr. Petra Martiniska, 
ktorý pri svojej prvej obhliadke Trenčianskeho hradu zistil 
peknú vyhliadku na mesto. Opravilo sa zábradlie, odstránila sa 
náletová zeleň tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť návštevní-
kov. Tento deň sa zapísal do histórie Trenčianskeho hradu, le-
bo návštevníci mohli vychutnať bezplatné surfovanie po inter-
nete prostredníctvom wifi, ktoré im poskytne základné infor-
mácie o hrade, najbližších podujatiach či nivinkách. 

Trenčianske noviny 04.08.2014 
pomocná evidencia 524/1/2014 
 
Na pondelok 28. júla 2014 pripravovalo Mesto Trenčín 

s Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom 
tradičné podujatie               
9. ročník „Tren-
čianske historické 
slávnosti“ na Mie-
rovom námestí. 
Čierne mraky nad 
mestom v poobed-
ňajších hodinách 
a následná búrka 
v tento deň v čase začiatku slávností organizátorom riadne 
zamiešali karty. Nepomohlo ani oddialenie začiatku podujatia 
o jednu hodinu, lebo dážď neprestával a tak organizátori po 
prvý raz pristúpili k improvizácii. Pre skalných divákov vy-
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strelili päť rán z dela na počesť netradičného začiatku a mohlo 
sa začať s programom. Na premočenom piesku aréne sa pred-
stavili šermiari z Uherského Ostrohu, ktorí tvrdili, že sú vo 
svojich odevoch nepremokaví. Potom sa k prítomným divá-
kom prihovorila posledná majiteľka Trenčianskeho hradu 
grófka Ifigénia, ktorá ho darovala v roku 1905 Mestu Trenčín 
a neskôr sa dostal do správy Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Vyjadrila sa, že „som rada, že som tak spravila, lebo 
som takmer po 110 rokoch  našla hrad zušľachtený a krásne 
upravený“. 

Na druhý deň 29. júla 2014 už v priaznivejšom počasí sa 
Mierove námestie premenilo na remeselný jarmok, na ktorom 
si mohli návštevníci kúpiť najrôznejšie keramické, drevené, 

drôtené a iné výrob-
ky či pochutiny 
a pečené dobroty. 
Počas celého týždňa, 
čo trvali slávnosti sa 
bolo na čo pozerať 
a ochutnať. Divákov 
čakali šermiarske 
súboje, hry pre deti 
a dospelých, množ-
stvo atrakcií a prek-

vapení. Všetko najdôležitejšie sa nieslo v priblížení príbehu 
Turkov so Zápoľského vojskami.  

vlastné poznámky 
 
Dňa 1. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Art Synagóga vernisáž súťažnej výstavy 19. ročníka 
„Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, na ktorej výstavu 
zhodnotil kurátor Mgr. Jozef Švikruha. Vo svojom príhovore 
uviedol, že už od prvého ročníka bol salón pozoruhodným a 
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významným podujatím Trenčianskeho kraja, ako aj hodnot-
ným spestrením kultúrno-spoločenských aktivít počas letnej 
turistickej sezóny. V prvej desiatke ročníkov salónu boli za-
stúpení výtvarníci zo všetkých okresov Trenčianskeho kraja. 
No tým, že vznikli nové výstavné priestory v Prievidzi, Považ-
skej Bystrici, Ilave, Dubnici nad Váhom a v Novom Meste 
nad Váhom vznikol priestor na prezentáciu výtvarníkov vo 
svojich okresoch. Po výstavách v okresnom kole, krajskom 
kole postupujú výtvarníci do celoslovenského kola, ktoré bude 
tiež po tomto salóne v Trenčíne. 

V tomto krajskom kole sa prezentovalo osemnásť výtvarní-
kov z Trenčína, štyria výtvarníci z Trenčianskeho okresu, 
z okresu Bánovce nad Bebravou sa prezentoval Viktor Mo-
tus, z okresu Ilava Miroslav Gregor a ako hosť sa prezentoval 
Vladimír Morávek z Bratislavy. Výstavy sa zúčastnilo 25 au-
torov, ktorí vystavovali 68 výtvarných diel. Vo výstavnej ko-
lekcii bola najviac zastúpená maľba olejom, akrylom a tem-
perou. Okrem toho boli zastúpené kombinované techniky 
asambláže, koláže, kresby tušom, keramické výrobky, drevené 
a kovové plastiky a výtvarné fotografie. Žáner vystavovanej 
kolekcie obsahovala krajinomaľbu, zátišia, abstraktné kompo-
zície, figuratívne variácie, imaginácie, realitu a abstrakty reál-
neho sveta.  

Systematická práca výtvarníkov sa zdokonaľuje, ktorá 
v konfrontácii s tvorbou iných autorov poskytuje nové pozna-
nia, možnosti experimentovania a dáva možnosti širšej vý-
tvarnej komunikácie všetkých vekovo rozdielnych výtvarní-
kov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 564/1/2014 
 
Týždeň plný stredovekej histórie vyvrcholil v dňoch 2. a 3. 

augusta  21. ročníkom „Trenčianskych hradných slávností“. 
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Tie otvoril na slávnostnom galaprograme otvoril riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Ger-
lici. Vo svojom príhovore povedal, že „Trenčianske hradné 
slávnosti“ si získali pevné miesto medzi kultúrnymi poduja-

tiami nášho kraja, ktoré 
svojím príťažlivým 
programom oslovuje ti-
síce milovníkov histó-
rie“. Na hradnom ná-
dvorí sa potom predsta-
vili umeleckí remesel-
níci so svojimi výrob-
kami, svojimi vystúpe-
niami sokoliari, šermia-

ri, rytieri, divadelníci, brušné tanečnice, a najväčšia atrakcia 
hradných slávností – dve ťavy, dovezené z českého mesta Tá-
bor. Návštevníci na hrade privítali poslednú majiteľku Tren-
čianskeho hradu grófku Ifigéniu, ktorá vyrozprávala orientálny 
príbeh o Fatime a Omarovi. Rozprávkovú atmosféru znásobili 
púštne zvieratá – ťavy s ďalšími bytosťami a historickými pos-
tavami. Veľkým lákadlom bol sobotňajší galaprogram, ktorý 
v neskorých večer-
ných hodinách  po 
veľkolepej ohňovej 
show ukončil fa-
rebný ohňostroj. 
Atmosféru „Tren-
čianskych historic-
kých slávností“ 
a „Trenčianskych 
 hradných slávnos-
tí“  zhodnotil  La-
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dislav Sekerka, riaditeľ skupiny historického šermu Wagus 
a hlavný organizátor podujatia, keď povedal, že „z pomerne 
komorného podujatia s dvadsiatimi účinkujúcimi sa  slávnosti  
počas  dvoch  desaťročí rozvinuli  do akcie s 200 
 účinkujúcimi a veľkou priazňou verejnosti. Návštevnosť tohto 
ročníka určite ovplyvnilo počasie s každodennými prehánkami 
a búrkami, celkom priaznivé bolo iba v sobotu. Ale príjemne 
ma prekvapilo, že nielen účinkujúci, ale aj  diváci ho zvládali 
a zotrvali s nami aj v daždi. Celkovo hradné a historické sláv-
nosti navštívilo viac ako 10 tisíc ľudí.“ 

www.nasenoviny.sk 07.08.2014 
pomocná evidencia 518/1/2014 
 
Počas sobotného popoludnia 16. augusta  2014 netradičné 

plavidlá opäť obsadili 
 Váh v Trenčíne. Po 
ročnej prestávke sa na 
Ostrove konal celkovo 
už 33. ročník obľúbe-
ného podujatia „Spla-
nekor  2014 – splav 
netradičných korá-
bov“ z Čiech, Moravy 
a zo Slovenska. Usku-

točnil sa v spolupráci 
s Mestom Trenčín a pod 
záštitou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, kto-
rý akciu podporil finanč-
nou dotáciou 2.800 eúr. 

Posádky opäť predsta-
vili doma vyrobené pláva-
júce koráby  s rozprávko-
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vými, filmovými a inými motívmi. Fantázia autorov tradične 
zapracovala na plné obrátky a tisícky divákov mohlo sledovať 
atraktívne, humorné, precízne vypracované plavidlá  s posád-
kami v perfektne doladených maskách a kostýmoch. Každé 
z nich splnilo podmienky – všetky plávali, čím zaujali a rozdá-
vali radosť, zábavu  a dobrú náladu. 

Organizátori podujatie opäť obohatili o  bohatý sprievodný 
program, v ktorom nechýbali nafukovacie skákadlá pre deti, 

vyhliadkové plavby po 
Váhu, ukážky historic-
kej vojenskej techniky, 
vozenie sa na ťažkých 
motocykloch, jazdy na 
kovových tátošoch, 
vznášanie sa na teplo-
vzdušnom balóne, 
ukážky techniky a čin-
nosti Hasičského a zá-

chranného zboru a ďalšie atrakcie. Nechýbala ani súťaž 
v hľadaní pokladu vo vode a príležitosť dostali aj odvážlivci, 
ktorí si  mohli vyskúšať svoju šikovnosť a koordináciu tela na 
kladine, položenej na vodnej hladine. A ak si moderátor podu-
jatia  redaktor Televízie Markíza Michal Bujna myslel, že 
trenčianskeho župana 
vyprovokuje a ten skon-
čí tak, ako väčšina sú-
ťažiacich  vo vode, tak 
sa mýlil. Ing. Jaroslav 
Baška jeho verejnú vý-
zvu prijal, ale balanso-
vanie na kladine ustál. 
Spokojne tak mohol 
v suchom odeve pokra-
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čovať na svojej ceste za ďalšími spoločenskými povinnosťa-
mi. 

Posádky boli mimoriadne vyrovnané a práca poroty sku-
točne ťažká. Ceny na pódiu napokon prevzali z rúk predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku 
a hlavného organizátora Ing. Jozefa Čermáka všetky posád-
ky, ale absolútnym víťazom sa stala len jedna – „Trijo bum-
bum“. 

Potešiteľné boli aj županove slová pri oceňovaní 
a uzatváraní podujatia: „Vidím tu spokojné tváre nielen orga-
nizátorov,  obetavých dobrovoľníkov a súťažiacich, ale aj vás, 
divákov. Je dôležité, aby sme sa stretávali tiež pri zábavných 

podujatiach s troškou 
recesie, lebo aj toto 
obohacuje  náš život. 
 Oceňujem zároveň sna-
hu všetkých, ktorí pri-
speli k príprave skutoč-
ne zaujímavého sprie-
vodného programu, čím 
sa Splanekor stal ešte 
atraktívnejším. Mrzí ma 

však, že v tomto roku prišlo pomenej súťažných korábov. Pre-
to dávam prísľub, že na budúci rok bude medzi posádkami aj 
plavidlo Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ dodal na záver 
a všetci sa utekali skryť pred obrovským lejakom, ktorý urobil 
bodku za podujatím. 

www.tsk.sk 19.08.2014 
pomocná evidencia 549/1/2014 
 
Vo štvrtok dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstav-

ných priestoroch Posádkového klubu Trenčín vernisáž filate-
listickej výstavy pod názvom „Slovenské národné povstanie 
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v kontexte druhej svetovej vojny“, ktoré pripravil Klub fila-
telistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín, Klub vojenskej 
histórie Okresného výboru Slovenského zväzu proti fašistic-
kých bojovníkov a Klub vojenských veteránov Zväzu vojakov 
Slovenskej republiky Trenčín k jubilejnému výročiu 70. rokov 
vypuknutia Slovenského národného povstania. 

Slávnostnému otvoreniu predchádzal kultúrny program, 
v ktorom vystúpila dievčenská spevácka skupina s ľudovými 
a partizánskymi piesňami. Po jej vystúpení, prítomných účast-
níkov privítal riaditeľ Posádkového klubu Stanislav Marti-
nák, osobitne veliteľa výcviku, síl a podpory a veliteľa Posád-
ky Trenčín plukovníka Generálneho štábu Ing. Martina Stok-
lasu, zástupcu veliteľa pozemných síl Slovenskej republiky 
brigádneho generála Ing. Juraja Krištofoviča a plukovníka 
vo výslužbe Ing. Otakara Veselého z Příbramy, Česká repub-
lika, nositeľa čestného odznaku Slovenských filatelistov.  

Výstavu priblížil kurátor výstavy Jozef Korený. Vyslovil 
myšlienku, že Slovenské národné povstanie sa stalo najsláv-
nejšou etapou histórie slovenského národa. Svojím rozsahom 
patrilo k najmohutnejším protifašistickým hnutiam v Európe. 
V Juhoslávii v roku 1941 uskutočnili povstania v jednotlivých 
častiach krajiny – Srbsko, Čierna Hora, Macedonsko, Bosne 
a Hercegovine, Chorvátsku a Slovinsku Nasledovalo povstanie 
židov vo varšavskom gete v roku 1943. Povstanie vo Varšave 
začalo mesiac pre Slovenským národným povstaním v roku 
1944. Povstanie v Taliansku, Čechách koncentračných tábo-
roch Treblinka, Buchenwald v roku 1945. Poštové dokumenty 
približujú udalosti, ktoré sa odohrali od nástupu Hitlera k moci 
v roku 1933 až do roku ukončenia druhej svetovej vojny 1945. 
Na záver svojho vystúpenia poďakoval za pomoc všetkým, 
ktorí sa podieľali na inštalácii vystavených dokumentov. 

Pred prehliadkou vystavených dokumentov veliteľ výcviku, 
síl a podpory a veliteľ Posádky Trenčín plukovník Generálne-
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ho štábu Ing. Martin Stoklasa odovzdal ocenenie „Medailu 
Milana Rastislava Štefánika – 3. stupňa“ dlhoročné aktivity pri 
prezentovaní československého vojenského  zahraničného od-
boja Ing. Jurajovi Nedorostovi.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 566/1/2014 
 
Dňa 31. augusta 2014 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 

starej Skalky slovenská 
premiéra výstavnej pre-
zentácie veľkoformáto-
vých reprodukcií origi-
nálnych ilustrácií a sprie-
vodných textov známych 
a menej známych kultúr-
nohistorických objektov, 
ktoré sa nachádzajú v pri-
hraničných lokalitách re-
giónov Slovenskej republiky a Českej republiky spojených 
s cyrilometodskou misiou a počiatkami kresťanstva nazvanú 
„Misia v kontextoch a súvislostiach“.  

V úvode vystúpil súbor starej hudby „Musica poetica“ 
z Trenčína a Folklórny súbor „Kopaničiar“ zo Starého Hro-

zenkov. „V dnešný deň 
nás privítali“, povedala 
moderátorka Eva Mišo-
vičová, „tieto dva súbo-
ry dnešného unikátneho 
podujatia, kedy v kláš-
tore Skalka boli vysta-
vené umelecké ilustrácie 
18 kostolov a kaplniek 
spojených so začiatkami 

moderátorka Eva Mišovičová 
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kresťanstva nachádzajúcich sa po oboch stranách českosloven-
skej hranice. Niektoré z nich sú verejnosti známe, iné vďaka 
dnešnému podujatiu ich ľudia ešte len objavia. Treba si uve-
domiť, že všetky sú pre nás vzácne. Stačí spomenúť Skalku 
pri Trenčíne, najstaršiu legendu Uhorského kráľovstva, alebo 
doteraz stojaci skvost veľkomoravskej architektúry kostol 
v Kopčanoch či kolísku cyrilometodskej tradície bazilika na 
Velehrade, alebo pozostatky kláštorného kresťanského 
komplexu v mestskej 
časti Uherského Hra-
dišťa – Sady. Všetky 
tieto objekty spája prí-
buzná minulosť, na kaž-
dej z nich nachádzame 
stopy cyrilometodskej 
misie“. 

Moderátorka Eva Mi-
šovičová ďalej konštatovala, že vďaka práci na projekte vznik-
la aj obrazovo-textová bibliofília a propagačný materiál pre 
potreby cestovného ruchu. Autormi jej textovej časti sú histo-
rici PaedDr. Jíří Jílek a Mgr. Igor Zmeták, PhD. Autorom 
ilustrácií a jej grafickej úpravy je výtvarník Ing. Jozef Vydr-
nák.  

Bibliofília bola uvede-
ná do života hrsťou zeme 
zo Skalky presnejšie z vy-
výšeniny nazývanej Cho-
hel v kostole malej Skal-
ky patriaca medzi najvý-
znamnejšie kultúrno-his-
torické lokality v okolí 
Trenčína vyššie spomína-

nými autormi a trojicou manažeriek projektu Mgr. Jankou 
vystúpenie folkovej speváčky Simony Martausovej 
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Masárovou, Mgr. Hanou Gallovou a Mgr. Annou Vraždo-
vou. Na jej území sa našli nálezy z obdobia staršej doby bron-
zovej a bolo tu aj keltské sídlo ľudí púchovskej kultúry. 

Záver podujatia patril vystúpeniu Školskému speváckemu 
zboru Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého „Piarissi-
mo“ a folkovej speváčke Simone Martausovej. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 567/1/2014 
 
Katov dom na Matúšovej ulici v Trenčíne bol dňa 3. sep-

tembra 2014 miestom vernisáže výstavy dlhoročného spolu-
pracovníka Klubu kultúry v Uherskom Hradišti pri príležitosti 
životného jubilea 70. rokov, ktorú pomenoval „Fotozáznamy 
– folklór, osobnosti a divadlo“. 

Po celú dobu činnosti v kultúre spo-
lupracoval s organizátormi folklórnych 
festivalov a slávností na moravskom 
Slovácku a tiež spolupracoval folklór-
nymi súbormi a cimbalovými muzikami 
v regióne. K fotografovaniu sa dostal 
v rámci svojich pracovných povinností 

pri zdokumentovaní uskutočňovaných akciách.  
Sám sa nepovažuje za profesionálneho fotografa, a preto 

ani nepoužíva žiadne ich dodatočné úpravy prostredníctvom 
špeciálnych programov ako sú 
photoschop, infraview, 
viewNX2, Picasso a ďalšie. Zo 
svojich fotografií pripravil 
v minulosti niekoľko stolných 
a nástenný kalendárov a tiež 
plagáty pre známe folklórne 
podujatia ako „Kopaničiarske 
slávnosti“ „Slávnosti na Javorine“ a podobne. Jeho fotografie 

vystavujúci autor Mirko Potyka 
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boli použité na obaly gramoplatní, CD a DVD regionálnych 
cimbalových muzík a tiež na ilustráciu vydaných kníh a obra-
zových publikácií Mesta Uherské Hradište. 

Autorskú výstavu Mirka Potyku otvorila pracovníčka Tren-
čianskeho osvetového strediska Mgr. Janka Masárová, ktorá 
privítala prítomných návštevníkov, osobitne poverenú riadi-
teľku Trenčianskeho osvetového strediska Ing. Mgr. Žanetu 
Matúšovú a riaditeľa Trenčianskeho múzea Mgr. Petra Mar-
tiniska.  

Za Klub kultúry Mesta Uherské Hradište prítomných náv-
števníkov pozdravil vedúca oddelenia výstavnej činnosti Mgr. 
Mgr. Art. Petra Baroňová a poďakovala Trenčianskemu 
múzeu za poskytnutie výstavného priestoru Mirkovi Potykovi 
pri príležitosti jeho životného jubilea 70. narodenín. 

Svoje myšlienky vo svojom vystúpení venoval jubilantovi 
aj výtvarník Jozef Vi-
drnák, ktorý vyzdvihol 
vitalitu jubilanta v kul-
túrnej činnosti, osobitne 
pri zdokumentovaní re-
gionálneho folklóru 
a divadla vo fotografii. 

Záver vernisáže sa 
niesol v príjemnej spo-
ločenskej atmosfére pri 

ochutnávke moravského vínka. 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 569/1/2014 
 
Dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 51. 

ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej vý-
tvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2014“. 

 Výstavu   moderovala   Evka  Mišovičová, ktorá  privítala 

výtvarník Jozef Vidrnák (vpravo) blahoželá Mirko Potykovi 
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všetkých prítomných, osobitne doc. PaedDr. Jaroslava Uleh-
la, ArtD.. Mgr. Markétu Ježíkovú z Národno-osvetového 
centra Bratislava a riaditeľku Trenčianskeho osvetového stre-
diska v Trenčíne Ing. Mgr. Žanetu Matúšovú. 

Ako prvá sa k prítomným prihovorila Mgr. Markéta Ježí-
ková z Národného osvetového centra 
v Bratislave, keď povedala, že pri hod-
notení obrazov sa zamyslela nad tradič-
nou otázkou, kam sa posúvajú kritéria 
hodnotenia umeleckej výtvarnej výpo-
vede? Možno hľadať len cit, úprimnosť 
výkrikov  pohladení umelca. Vďaka Vý-
tvarnému spektru som precítila vašu po-

slednú tvorbu a vás v nej. Boli to vaše malé i veľké diela, bol 
to váš úprimný svet, váš život. Vo vašich dielach som pocítila 
vaše radosti a smútky, často až depresie ukryté v divokej kres-
be, v prudkých a jemných ťahoch štetca, v zhlukoch farebných 
škvŕn abstraktnej maľby. U mnohých au-
torov však vytryskli čisto, spontánne 
a slobodne. Do celoslovenského kola v 
Trenčína postúpili výtvarné práce, ktoré 
odporučili krajské poroty. Treba poďa-
kovať všetkým výtvarníkom, rovnako aj 
metodikov a organizátorom, nadšeným 
propagátorom neprofesionálnych vý-
tvarníkov a výtvarného života na Slovensku. 

Na jej príhovor naviazala riaditeľka Trenčianskeho osveto-
vého strediska Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, ktoré predniesla 
pozdravný list zúčastneným neprofesionálnym výtvarníkom 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku.  

Vystúpenie hostí uzavrel doc. PaedDr. Jaroslav Ulehl, 
ArtD. Výrazne ho v tomto ročníku  oslovili  maľby, ktoré sa 

Mgr. Markéta Ježíková 

Ing. Mgr. Žaneta Matúšová 
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spájajú  s povrchom, ktorý obklopujú  imanentné autorské po-
solstvá. Ide o fyzický priestor farba, fyzi-
kálny stav alebo dej. Farba je vnímaná ako 
médium, sprostredkujúci činiteľ, prostrie-
dok. Maľby, v ktorých dominuje kompozí-
cia ako prostriedok, pomocou  ktorého au-
tor odovzdáva veľkému množstvu príjem-

cov súbor svojich právd, nezávisle od očakávaní. Zaujali prá-
ce, v ktorých dominuje vedomé transponovanie vzťahov, prí-
tomný okamih, presila eufórie aj vnútro autora. Zaujali aj prá-
ce s intenzívnou prítomnosťou farby, umocnené koloristickým 
katalyzátorom, práce plné veľkorysej kompozičnej harmónie 
a v sebe nesúcich vlastných protikladoch, ktoré sú vystavujú-
cim autorom nepochybne na úžitok. Prinajmenšom sa vďaka 
ním do budúcnosti vytvára priestorov pre konkurenciu. 
Hlavnú cenu získal - Ján Nedorost z Trenčína za dielo „Pur-
gatorium“. 

Súčasne odborná porota vyhodnotila zaslané práce 
v štyroch súťažných kategóriách  takto: 
Kategória A) – autori vo veku do 25 rokov  
Ceny boli udelené bez určenia poradia: 
- Zuzana Bačišinová z Humenného, „Po prebdenej noci“, 

batika; 
- Michaela Krkošková z Čadce, „Levitujúce mesto“, kom-

binovaná technika;  
- Andrea Rošková z Bratislavy, „Predčítač“, kombinovaná 

technika; 
Čestné uznanie: 
- Gabriela Gažová zo Žiliny, „Myšlienky 1.“ grafika; 
- Ivana Paučeková, Pažite, „Abstrakcia 1. – 3.“, akryl; 
- Bibiana Tóthová z Bratislavy, „Ex libris B. 5.“, čiarkový 

lept; 
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Kategória B) – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Ceny boli udelené bez určenia poradia: 
- Marta Gajdošová z Banskej Bystrice, „Čaro starých mú-

rov“, akryl;  
- Jozef Onduš z Prešova, „Labyrint“, olej;  
- Verner Scheibenreif z Hlohovca, „Krátky farebný príbeh 

o opustenej básni 1.– 5.“, olej;  
- Anita Šebíková z Novej Dubnice, „Úspech uránu“, kom-

binovaná technika;  
- Michal Ševčík z Popradu, „Ikarus“, akryl; 
- Zuzana Uhrínová-Hegesyová z Košíc, „Toto som chcela“, 

olej, akryl; 
Čestné uznanie: 
- Ján Gáll z Rozhanoviec, „Smutná rozprávka“, kombinova-

ná technika;  
- Tatiana Karvayová z Topoľčian, „Čajová súprava“, kera-

mika;  
- Ján Kováč zo Sobraniec „Alter Ego“, kombinovaná tech-

nika ;  
- Martin Maruniak z Tekovskej Breznice, „Smejko“, 

„Dievča“, plastika;  
- Iveta Mečiarová z Banskej Bystrice, „Cestou domov 1., 

2.“, kombinovaná technika;  
- Veronika Miková z Ilavy, „Koncert“, kombinovaná tech-

nika;  
- Ľubomír Vidiščák zo Stropkova, „Galaxy“, ceruza; 
Kategória  C) – autori vo veku nad 60 rokov 
Ceny boli udelené bez určenia poradia:   
- Irena Bohunická zo Žiliny, „Pred siedmym vrcholom“; 

„Po lete“, kombinovaná  technika;  
- Zdeno Hrašný z Brezna, „Horehronec“; „Dievča“, akryl;  
- Imrich Szalai z Brezna, „Strom“; „Dvojica“, drevorez; 
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Čestné uznanie:  
- Matej Antol z Bobrovca, „Petrovo videnie“; „Spomienka 

na budúcnosť“, olej;  
- Stanislav Luhový z Kysuckého Nového Mesta, „Zlaté 

šesťdesiate 1., 2.“, olej;  
- Estera Luptáková z Banskej Bystrice, „Absurdita 2., 3.“, 

kombinovaná technika;  
- Pavol Mochnacký zo Svidníka, „Z cyklu Akt 2., 3.“, olej; 
Kategória D) – insita 
Ceny boli udelené bez určenia poradia: 
- Ľubomír Hajdučík  z, Hybe  „Dieťa 1., 2.“, akryl;  
- Milan Kostur z Betliara, „Terezka s prababičkou na hu-

bách v Betliari na Strakovej; Betliar – Hrušovské jazerá“, 
akryl;  

- Ján Krlička z Prešova, „Daidalos a Ikaros“, kameň, kov, 
drevo; 

Čestné uznanie: 
- Adela Balázsová z Lučenca, „Lučenec 1. 2.“, olej;  
- Emília Brezinová z Klokočova, „Tajomný úsvit“; „Čarov-

né zátišie“, akryl 
- Rastislav Frič z Ružomberka, „Niekde 2.“; „Kriptidiglus“, 

olej;  
- Tibor Gurin zo Spišskej Novej Vsi, „Víťazstvo nad dra-

kom“; „Ochranca bezdomovca“; „Torzo Matky Zeme“, 
kamenná plastika;  

- Róbert Lovás z Močenku, „Trpaslík“, drevorezba;  
- Elena Varšaviková z Čadce – Podzávozu, „Motýlia je-

seň“; „Jar“, akryl; 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 564/1/2014, 572/1/2014 
 
Trenčiansky džezový život si vo svojej periodicite zvykol 

na zvýšenú aktivitu v jesennej, džezu prajnej melanchólii. 
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Dvadsaťjeden ročníkov „Jazzového festivalu pod hradom“ 
v nepretržitej rade koncertov svetovej, európskej a domácej 
špičkovej úrovne je dôvodom na spokojnosť, ak nie na hrdosť 
usporiadateľov i trenčianskej džezovej verejnosti. 

Tohoročný festival bol rozdelený do štyroch večerov, na 
ktorých zaznelo osem koncertov. V sobotu 6. septembra 2014 
pod názvom „Blues pod 
hradom“ zahrali dve 
zoskupenia. Najprv sa 
predstavili skúsení borci 
z orchestra „Revival and 
Traditional Band Vlada 
Vizára“, ktorého vizuál-
ny a zvukový vnem vy-
zdobila gitaristka 
a speváčka Patrícia Pá-
leničková. Lajo Horský na trúbku, Dušan Huščava na saxafón, 
Vlado Vizár na trombón, Andrej Šebo na kontrabas, Peter 
Jankech na klavír a Jano Babič na bicie prezentovali dokonalú 
súhru, interpretačnú istotu a suverénny pódiový prejav, čo 
s uznaním ocenilo obecenstvo na Mierovom námestí. Do tejto 
príjemnej atmosféry nastúpili odhodlane trenčianski muzikanti 
„Blues Brothers Band“, ktorí boli tak poskladaní, aby mohli 
do kapely zaskočiť rôzni muzikanti v štýle „jamsession“. 

Vo štvrtok 18. septembra 2014 sa hralo pod strechou kina 
Hviezda. Na programe bola kombinácia súčasnej aktuálnej 
hudobnej tvorby s mierne nostalogickou spomienkou na spo-
luprácu dvoch úspešných interpretov - kapely „Aurelius Q“ 
a speváčky Miriam Bayle. Muzikanti tejto kapely dali tradič-
ne kvalitný, hudobnými nápadmi vyplnený podklad, na kto-
rom lietala vo výšinách virtuózneho ovládania svojho nástroja 
a invenčnej bravúrnosti huslistka Kristína Hlistová. Treba sa 
pozastaviť pri speváčke Miriam Bayle, ktorá bola pred pár 

Urszula Dudziak 
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rokmi častým hosťom kapely „Aurelius Q“. Dnes napĺňa so 
svojou kapelou džezové kluby v Čechách a je jednou 
z najžiadanejších sólistiek v Čechách a na medzinárodných 
festivaloch. Do Trenčína si priviezla kapelu, v ktorej na hrá na 
kontrabas jeden z najlepších predstaviteľov českej basovej 
školy Peter Dvorský. 

V piatok 26. septembra 2014 zaznel na Mierovom námestí 
po dlhom čase zvuk 
swingového big 
bandu. Mladí muzi-
kanti a tri muzikant-
ky z Nitry stavajú na 
pätnásťročnej tradí-
cii a umeleckom 
majstrovstve vedú-
ceho orchestra Mar-
tina Štouráka. Mla-

dá speváčka tejto kapely Jana Pavlovičová spievala 
s intonačnou istotou ťažké skladby svetového formátu, čo na-
šlo miesto jej ocenením v súťaži mladých talentov „Jazz Start 
Up 2013“. 

Sála kina Hviezda pritúlila v sobotu večer 27. septembra 
2014 tri kapely záverečného koncertu festivalu. Bola to tren-
čianska kapela „Erbetes Quartet“ pod vedením skúseného sa-
xofonistu a pedagóga Ludvika Soukupa hrá džezové štandar-
dy v zaujímavých úpravách klavíristu Samuela Bánovca, kto-
rých dopĺňali na bicie Karol Repa a na basovú gitaru Jaro-
slav Machač.  Veľmi príjemne v tomto repertoárovom i pred-
nesovom prostredí pôsobil zamatový a čistý hlas Ivety Liško-
vej. Jej spev vychádzal zo skúsenosti a šírky žánrov.  

Festival „Jazz pod hradom“ dáva od svojho vzniku priestor 
mladým kapelám. Aj toho roku angažoval, okrem mladého 
„Swingless Jazz Ensemble“, aj bratislavskú omladinu pod 

Jana Pavlivičová 
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značkou „A. T. L. Quintet“. Túto neznáma formácia v obsade-
ní Peter Letanovec trúbka, Andrej Krippel gitara, Tibor Fe-
ledi klavír, Patrik Gömöri basgitara a Marek Vaňa bicie, 
hrali veľmi nápaditý groove so správnym cítením, predstavou 
a zmyslom pre súhru. Záverečný koncert festivalu obstaral 
Štěpán Markovič a „Gipsy Groove“. Aktéri poznajú atmosfé-
ru trenčianskeho festivalu a radi sa sem vracajú. 

Štěpán Markovič hral na trenčianskom festivale v roku 
2007 s kvartetom Josefa Vejvodu a členovia „Gipsy Groove“ 
zahrali jeden, azda najstrhujúcejší funky koncert v histórii fes-
tivalu na jeho 13. ročníku v roku 2006 s Irenkou Horvátho-
vou v legendárnej formácii „Gulo Čar“.  

Organizátori festivalu – Trenčianska džezová spoločnosť a 
Mesto Trenčín, navliekli ďalší kamienok pestrého festivalové-
ho náhrdelníka. Kvalitný ročník vyzýva k väčšej pozornosti 
tomuto podujatiu. Potešiteľná je skutočnosť, že festival ovládli 
ženy. Mali hlavné slovo počas jeho koncertov a stali sa aj no-
siteľmi ocenení: objav festivalu „Swingless Jazz Ensemble“ s 
Jankou Pavlovičovou, najlepšou sólistkou Kristínou Hlisto-
vou a osobnosťou festivalu Miriam Bayle. Skončil sa festival 
veľký výkonmi a umeleckou úrovňou.  

www.sme.sk 12.10.2014  
pomocná evidencia 657/1/2014 
 
Štvrtý ročník celodenných eventov – JOJ ka v meste – 

štartovala symbolicky v Trenčíne na Mierovom námestí dňa  
7. septembra 2014.  Program určený pre celú rodinu začal 
o 14.00 hod. Jeho súčasťou boli aj koncerty známych interpre-
tov „King Shaolin“, „Nocadeň“, „Zuzana Smatanová“ či 
„Desmod“. Na Mierovom námestí vystúpili i „Zoči Voči“ 
a „Never Back“. Pre Trenčanov a návštevníkov mesta boli 
pripravené autogramiády osobností televízie JOJ, hercov 
z relácie „Panelák“ a „Súdna sieň“, hokejistov Dukly Trenčín 
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a legiend trenčianskeho hokeja. Na veľkom pódiu pred mest-
ským úradom si zahrali aj výborné mladé trenčianske skupiny 
„No Pulse“,  „Mortimor“ a „Insane Ride“ a „Andrew May“ 
z Dubnice nad Váhom. Programom budú sprevádzali Michal 
Hudák a Vlado Voštinár.  

Návštevníci si mohli pozrieť úplne prvýkrát naživo reláciu 
„Súdna sieň“. Veľké televízne noviny v Trenčíne o 19,30 h 
odmoderovali Adriana Kmotríková a Ján Mečiar. Súčasťou 
spravodajského bloku bola aj špeciálna relácia „Najlepšie po-
časie“ s Petrom Jurčovičom, ktorý na námestí zahlásil pred-
poveď počasia pre Mesto Trenčín.  

Atraktívnou súčasťou programu JOJky v meste boli štyri 
živé vstupy do televízneho vysielania a  naživo vysielaný špe-
ciál „Dobrý deň“ s „Dobrým ránom“ na JOJ PLUS o 17.20 
hod. s hokejistami Dukly Trenčín a primátorom a spoluorga-
nizátorom eventu Mgr. Richardom Rybníčkom.  

Mesto Trenčín 07.09.2014  
pomocná evidencia 578/1/2014 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja rozší-
rila počas tohoročného leta svoje portfólio o letnú čitáreň po 
vzore viacerých európskych i slovenských miest.  

Čitáreň je neoddeliteľnou súčasťou knižnično-infor-
mačných služieb v Trenčíne od januára 1937. V polovici júna 
2014 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne však otvo-
rila jej letný variant. Vonku, bezplatne a pre všetkých. „Oázu 
pokoja“  situovala do  svojho dvora  na Jaselskej ulici.  V prí-
pade priaznivého počasia bola otvorená dva dni v týždni - v 
pondelok a štvrtok, celkovo 21-krát. Od 16. júna do 4. sep-
tembra 2014 ju navštívilo 299 záujemcov, ktorí zaznamenali 
448 výpožičiek. V predposledný deň sa stala dejiskom besedy 
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so spisovateľom, cestovateľom a hudobníkom Pavlom „Hira-
xom“ Baričákom. 

Projekt „Knižnica pod holým nebom“ v centre Trenčína 
mal zámer zharmonizovať pešiu zónu, poskytnúť priestor na 
realizáciu všetkým generáciám, vytvoriť zdroj na načerpanie 
energie a originálne posilniť ducha miesta obyvateľov, náv-
števníkov Trenčína a Trenčianskeho kraja.  

Prednosťou projektu 
bol hlavne bezbariérový 
prístup, potom atraktív-
ne zákutie v historickom 
centre Trenčína obklo-
pené okrasnou zeleňou a 
bezplatný prístup všet-
kým návštevníkom. Po-
pri registrovaných čita-

teľoch knižnicou ponúkali všetkým možnosť harmonického 
posedenia pri knihách, novinách a časopisoch v knižnici pod 
holým nebom, ktorí túžia po nových informáciách, hľadajú 
miesto na oddych počas prechádzky mestom alebo len naprí-
klad potrebovali niekde zmysluplne využiť voľný čas. Výdat-
né čitateľské menu obsahovalo desiatky kníh z burzy a takmer 
tridsať priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane 
denníkov. Ponuka bola koncipovaná tak, aby si z nej vybral 
každý čitateľ – od detí, cez mamičky, záhradkárov, cestovate-
ľov, motoristov až po milovníkov histórie. Samostatnú kapito-
lu predstavovali materiály propagujúce trenčiansky región. 
Materiálno-technické vybavenie projektu knižnica zabezpeči-
la vlastnými kapacitami, sponzorskými darmi i prostredníc-
tvom marketingovej spolupráce s viacerými slovenskými vy-
davateľstvami a partnermi. Zámer podporilo aj Mesto Trenčín 
z grantu v oblasti kultúry. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 580/1/2014 
 
Dňa 11. septembra 2014 sa uskutočnil vo veľkej sále Po-

sádkového klubu 15. ročník Celoslovenskej prehliadky spe-
váckych zborov seniorov za účasti deviatich 
speváckych zborov z celého Slovenska. 

Zúčastnené spevácke zbory a prítomných 
hostí privítali člen organi-
začného výboru prehliadky 
speváckych zborov                 

PaedDr. Jozef Farkašovský a predsedníčka 
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová.  Poduja-
tie moderoval PaedDr. Jozef Farkašovský, 
ktorý v úvode konštatoval, že podujatie sa uskutočnilo pod 
gestorstvom Ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku za fi-
nančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. Potom 
predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne Mgr. Anna Prokešová osobitne privítala riaditeľa 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraja Gerli-
ciho, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, pod-
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Trs-
tenského, prednostov okresných úradov Trenčianskeho kraja, 
predstaviteľov štátnej správy a samosprávy a funkcionárov 
okresných a základných organizácií Jednoty dôchodcov Slo-
venska. 

Po tomto predstavení hostí sa 
k prítomným prihovoril riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj 
Gerlici, ktorý v ňom všetkým prítomným 
spevákov odovzdal pozdrav od predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

PaedDr. Jozef Farkašovský 

Mgr. Anna Prokešová 

Mgr. Juraj Gerlici 
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roslava Bašku. Konštatoval, že hudba a spev je umenie, pro-
stredníctvom ktorých človek vyjadruje svoje pocity radosti, 
smútku. Z poverenia predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja odovzdal do rúk Mgr. Anny Prokešovej odovzdal sym-
bolický šek na sumu 2.500 eúr, ktorou podporil Trenčiansky 
samosprávny kraj toto podujatie.  

Na vystúpenie predchádzajúceho rečníka nadviazal primá-
tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý vyjadril po-
tešenie nad tým, že Jednota dôchodcov Slovenska sa rozhodla 
uskutočniť jubilejný 15. ročník Celoslovenskej prehliadky 
zborového spevu seniorov v Trenčíne. Mesto 
Trenčín je známe tým, že má blízko 
k folklóru, ktorý pestuje veľa dospelých 
a detí. Z tejto liahne vyšlo veľa známych 
a menej známych interpretov ľudových pies-
ní. Verím, že sa vám bude v našom meste bu-
de páčiť a že si z nášho mesta prinesiete veľa milých spomie-
nok. Prítomné súbory pozdravil Folklórny súbor „Trenčan“, 
ktorý v tomto roku oslavuje 35. výročia založenia. 

Po týchto príhovoroch sa prikročilo k vystúpeniu spevác-
kych zborov v tomto vylosovanom poradí: 
1) Folklórna skupiny „Teplanka“, 
2) Senior Detva 
3) Vajnorský okrášľovací spolok 
4) Humenskí seniori 
5) Folklórna skupina „Cerianka“ 
6) Ženská spevácka skupina „Senková“ 
7) Folklórna skupina „Kapustár“ 
8) Folklórny súbor „Harihovčan“ 
9) Spevokol „Brodzany“ 

Po štyroch hodinách prehliadky súborov, členovia organi-
začného výboru odovzdali vecné dary a diplomy za účasť. 

vlastné poznámky 

Mgr. Richard Rybníšek 
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pomocná evidencia 594/1/2014 
 
Dňa 12. septembra 2014 sa v Galérii M. A. Bazovského 

uskutočnili dve autorské výstavy – Kataríny Vávrovej 
a Petry Neméthovej, ktoré predstavila PhDr. Danica Lovíš-
ková. 

Katarínu Vavrovú, významnú a výraznú predstaviteľku 
generácie vstupujúcej na slovenskú výtvarnú scénu začiatkom 

deväťdesiatych rokov 20. storočia,  sa  v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pred-
stavila svojou maľbou a grafikou. Hlavnými ak-
térmi väčšiny maliarskych príbehov Kataríny 
Vavrovej sú ženy. Krehké, zranené i zraniteľné.  
Snívajúce svoj sen o tajomstvách života. Bez-

branne schúlené do ulity mlčania i smelo sa týčiace ako gotic-
ké katedrály, priťahujúce pohľady nás všetkých. Fascinuje nás 
až renesančná krása,  týchto melancholických, smutno-
vrúcnych solitérnych ženských postáv, záhadných, príťažli-
vých madon 21. storočia, introvertne zahĺbených do svojich 
snov a predstáv, ukrytých za hradbami intenzívnych pocitov. 

Petra Némethová, pedagogicky pôsobí na Strednej ume-
leckej škole v Trenčíne, venuje sa kresbe, serigrafii a kombi-
novaným technikám, vytvoreným zaujímavým spojením kres-
by a koláže. Prvotným impulzom a inšpiráciou je fotografia – 
jej detail či fragment, ktorý musí mať svoj jedinečný výraz, 
aby ho potom kresliarsky rozvíjala. V epicentre jej záujmu je 
človek – zachytený v celku, v detailoch či fragmentoch, nalie-
havo vypovedajúci o svojich snoch, túžbach i bolestiach. Bra-
vúrnou a istou linkou ľahko, len v náznaku, splieta pavučiny 
svojich vnútorných pocitov, aby nám priblížila široké spek-
trum reflexií o ľudskej existencii. Jej pocity, to sú vlastne še-
poty a výkriky, zhmotňujúce nám silu osudu, znamení i taju-
plných esencií života. 
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www.galeriamabazovského 14.09.2014 
pomocná evidencia 628/1/2014 
 
Dňa 18. septembra 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Posádkového klubu Trenčín slávnostne otvorená po-
sádková prehliadka „Club aktivity 2014“.  

Prítomných pozdravil riaditeľ Posádkového klubu Stani-
slav Martinák, 
ktorý vo svojom 
úvodnom príhovo-
re uviedol, že  
hlavným cieľom a 
zámerom tejto po-
sádkovej prehliad-
ky  je ukázať širo-
kej vojenskej, ako 
aj civilnej  verej-
nosti  čím žije Posádkový klub v Trenčíne a aké aktivity sa 
uskutočňujú v jeho priestoroch.  

Na túto prehliadku bolo vybraných desať záujmových  klu-
bov (sekcia záhradkárov, sekcia včelárov, sekcia plastikových 
modelárov, sekcia výtvarníkov, sekcia čipkáriek, sekcia nu-
mizmatikov, sekcia fotografov a sekcia zberateľov pivných 

kuriozít), z ktorých 
činnosti vidieť tvori-
vú prácu jej členov. 
Najlepšie vystavova-
né práce budú repre-
zentovať Posádkový 
klub Trenčín na celo-
rezortnej súťažnej  
prehliadke, ktorú v 
novembri 2014 orga-
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nizuje oddelenie výchovných a kultúrnych činností Personál-
neho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.   

Posádkovú prehliadku  obohatilo vystúpenie Detského folk-
lórneho súboru Radosť, hudobnej skupiny posádkového klubu 
a žiaci Základnej umeleckej školy K. Pádivého Trenčín.  
Otvorenia výstavy sa zúčastnil veliteľ Pozemných síl  brigád-
ny generál Ing. Ondřej Novosad, veliteľ Síl výcviku a pod-
pory plk. gšt. Ing. Martin Stoklasa a  náčelník oddelenia me-
todiky, výchovy a kultúry Personálneho úradu Ozbrojených síl 
Slovenskej Ing. František Matyáš, PhD. a ďalší významní 
hostia.  

www.domarmady.sk 18.09.2014 
pomocná evidencia 620/1/2014 
 
Priatelia Zeme – SPZ vyhlásili v piatok 26. septembra 2014 

víťazov súťaže „Miss Kompost 2014“ na BIO jarmoku v 
Trenčíne. Miss Kompost nie je súťaž o najkrajšiu ženu s kom-
postoviskom, ale o najlepší kompost. 
Zmyslom súťaže organizovanej Pria-
teľmi Zeme – Slovenskí priatelia zeme 
a Centrom environmentálnych aktivít 
bolo zvýšiť záujem o kompostovanie a 
tvorivosť ľudí pri využívaní biologic-
kého odpadu.  

Do súťaže sa mohol zapojiť každý, 
kto kompostuje pre vlastnú radosť a potešenie. Nezáleží na 
tom či býva v rodinnom dome alebo v paneláku. Súťažiaci sa 
prihlasovali tým, že posielali fotografie, „miery“ (výšku, šírku 
a dĺžku) svojho kompostoviska a „jedálny lístok“ svojho kom-
postu. Vítané boli aj zaujímavé zážitky, ktoré súťažiaci pri 
kompostovaní zažili. Odborná porota vybrala z prihlásených 
tento ráz až šiestich najlepších, ktorí postúpili do finále. 
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Konečné poradie finalistov určili návštevníci BIO jarmoku, 
ktorí osobne hodnotili kvalitu vyrobených kompostov. Niekto-
rí dali na vzhľad, iní na vôňu a alebo originálny príbeh vzniku 
kompostu.. Hlasy návštevníkov sa potom spočítali a určili po-
radie. Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Choma z Micha-
loviec s tradičným dreveným kompostoviskom, v ktorom pri-
pravil jemný a kvalitný kompost. Získal vďaka tomu záhradný 

drvič konárov od spon-
zora súťaže kompos-
tér.sk. Na druhom mies-
te sa umiestnil dlhoroč-
ný súťažiaci Ladislav 
Brtáň z Košece a od-
niesol si plastový kom-
postér „prémiovej“ rady 
od sponzora kompos-

tér.sk. Tretie miesto obsadil Stanislav Kompán z Hornej Le-
hoty a odniesol si plastový kompostér „profi“ rady od sponzo-
ra kompostér.sk. Všetci traja tiež získali tričko, knihu a po-
hánkový vankúš od Priateľov Zeme – Slovenskí priatelia ze-
me. Na štvrtom mieste skončila Katarína Banyaiová z Brati-
slavy, na piatom mieste Dana Krupová tiež z Bratislavy a na 
poslednom hodnotenom šiestom mieste sa umiestnil Róbert 
Lipták zo Zvolena. Všetci traja získali kompostovací set od 
sponzora komposter.sk, tričko, knihu a ručne robený košík od 
Priateľov Zeme – Slovenskí priatelia zeme a tašku biopotravín 
od Centra environmentálnych aktivít.  

Mimoriadne uznanie  poroty, udeľované  po prvýkrát v his- 
tórii súťaže a získal ho Ladislav Brtáň z Košece za svoje 

dlhoročné výsledky v kompostovaní.  
príspevok R. Medála dňa 26.09.2014  
pomocná evidencia 647/1/2014 
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Výstavu technológií na likvidáciu nástražných výbušných 
systémov „NATO  EOD Demonstrations & Trials 2014“ 
otvorili dňa 30. septembra 2014 na výstavisku Expo Center 
v Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo 44 vystavovateľov zo 16 kra-
jín. 

Organizátorom tretieho ročníka výstavy, ktorá sa koná kaž-
dé dva roky, bolo Medzinárodné 
centrum výnimočnosti pre ob-
lasť zneškodňovania nevybuch-
nutej munície so sídlom v Tren-
číne. „Hlavným cieľom poduja-
tia bolo ponúknuť platformu pre 
spoločnosti, výskumné a vývo-
jové inštitúcie a výcvikové cen-
trá na likvidáciu nevybuchnutej 
munície, kde môžu predstaviť 
operačnej komunite a komunite 
zbrojárskeho a obranného prie-
myslu potreby a posledné technologické riešenia v oblasti jej 
detekcie a zneškodňovania,“ uviedla Anna Farkašová 
z Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD v 
Trenčíne. Doplnila, že aktivita, sponzorovaná Divíziou NATO 
pre nové bezpečnostné hrozby, ponúka hmatateľný príklad 
mnohonárodnej spolupráce pri súčasnom zvyšovaní interope-
rability, ako i príležitosť oboznámiť sa a otestovať nové inova-
tívne technológie. 

„NATO je na prahu novej éry, ktorá bude znamenať jeho 
transformáciu na alianciu pripravenú čeliť poznatkom a skú-
senostiam získaným z misie ISAF so súčasným prihliadnutím 
na obmedzené finančné prostriedky,“ uviedol vo svojom prí-
hovore riaditeľ Medzinárodnej centra výnimočnosti EOD v 
Trenčíne Ľubomír Mrváň. 

Preto i tento ročník s podtitulom  názvom „Nové technoló- 
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gie, pomoc a obmedzenia v oblasti zneškodňovania nevy-
buchnutej munície v období po ukončení misie ISAF´ je vý-
zvou pre odborníkov v oblasti zneškodňovania nevybuchnutej 
munície a improvizovaných výbušných prostriedkov, vedcov i 
výrobcov zaangažovaných v boji proti terorizmu, skonštatova-
la Anna Farkašová. 

Súčasťou výstavy „NATO EOD Demostrations and Trials 
2014“ boli okrem statických ukážok i praktické ukážky zaria-
dení priamo v teréne. Sprievodnými podujatiami boli konfe-
rencie a semináre.  

www.sme.sk 30.09.2014  
pomocná evidencia 643/1/2014 
 
Koncom mesiaca august 2014 začal svoje turné po Sloven-

sku maďarský cirkus „Eötvös“, ktorý po svojich vystúpeniach 
v Dunajskej Strede, Nitre a Trnave sa rozložil so svojim šapi-
tom v dňoch 1. až 5. októbra 2014 pri Obchodnom centre 
Laugaricio. Cirkus potešil zaujímavými číslami najmä deti 
svojimi atrakciami. Pobavila ich pirátska show, v ktorej sa 
predstavili piráti s pirátskou princeznou a karibskými papa-
gájmi a podobne nechýbali piráti – ekvilibristi na delových gu-
liach a pirátski žongléri Stewen a klaun Mr. Gerard. Ako 
v každom správnom cirkuse nechýbala akrobacia na koňoch, 
ľadová kráľovná s desiatimi bielymi vlkmi  španielsky vzduš-
ný trapéz. Čerešničkou na torte bola drezúra troch obrovských 
slonov. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 641/1/2014 
 
Októbrové podujatia vo Verejnej knižnici v Trenčíne nesú 

pečať jubileí regionálnych osobností celospoločenského roz-
meru. Už vo štvrtok dňa 2. októbra 2014 oslávil jubilejných 
osemdesiat rokov spisovateľ, publicista Rudolf Dobiáš. Býva-
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lý politický väzeň, nositeľ Pribinovho kríža 2. triedy pri tejto 
príležitosti vyprevadil na cestu k čitateľom nový zborník čle-
nov Literárneho klubu Omega s názvom „Slovobranie“, ktorý 
pred 18 rokmi založil. Vydanie zborníka podporilo Mesto 
Trenčín z grantu z oblasti kultúry. 

Podujatie otvori-
la riaditeľka Verej-
nej knižnice Micha-
la Rešetku Ing. 
Gabriela Krokvič-
ková a privítala prí-
tomných na tomto 
podujatí. Potom sa 
ujala slova moderá-
torka podujatia 

Janka Poláková, ktorá priblížila osemdesiatročnú cestu živo-
tom jubilanta Rudolfa Dobiaša ako občana i ako literáta. 
Podujatie vyplnili recitácie z nového zborníka Rudolfa Dobia-
ša a interpretácie skladieb kapelou „3 D band“. 

O svojom vstupe do Klu-
bu Omega jubilant povedal, 
že keď bol do knižnice vstup 
voľný, tak som vstúpil s ra-
dosťou aj do jej filiálky. A 
doteraz som z neho nevystú-
pil, veď by som prišiel o 
priateľov,“ uviedol Rudolf 
Dobiáš, ktorému svojho času 
vystrúhal výtvarník Jozef 
Vydrnák epiteton „Dobrý Dobran z Dobrej“. Na sláv-nostnom 
podujatí nechýbal ani osobný priateľ autora salezián Anton 
Srholec, ktorý na adresu jubilanta a dlhoročného priateľa po-
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znamenal, že básnici a svätci sú svedkovia doby, vidia tam, 
kam iní nedokážu.  

www.sme.sk 28.09.2014  
pomocná evidencia 646/1/2014 
 
Dňa 2. októbra 2014 bola otvorená výstava v pobočke Štát-

neho archívu v Trenčíne venovaná prvej svetovej vojne pri 
príležitosti 100. výročia jej začiatku a prezentovali sa ňou 
vzácne archívne dokumenty, ako napríklad pohľadnice, listy, 

fotografie ako i dobové 
pešie zbrane z prvej sve-
tovej vojny. To všetko 
mohli vidieť návštevníci 
pobočky trenčianskeho 
archívu.  

Ako povedala kurá-
torka výstavy Patrícia 
Pastrnáková táto výsta-

va bola doplnená o pohľadnice, listy slovenských vojakov za-
sielaných prostredníctvom vojenskej poľnej pošty či exponáty 
zbraní z obdobia prvej svetovej vojny zapožičaných z depozitu 
Trenčianskeho múzea. Zaujímavosťou boli aj ukážky dobovej 
tlače. Treba spomenúť  napríklad vydanie Trenčianskych no-
vín, ktoré podrobne informujú o takzvaných prevratových 
udalostiach. Ide o unikátny dokument, keďže podáva správu o 
udalostiach spojených s preberaním štátnej či mestskej admi-
nistratívy z maďarských do slovenských rúk, o ktorých sa ne-
zachovali takmer žiadne iné záznamy.  

Podstatnú časť výstavy tvorili i vybrané ukážky zahraničnej 
tlače s početnými fotografiami, ktoré sú veľmi dobrým doku-
mentačným materiálom o priebehu vojny na všetkých fron-
toch. Návštevníci mohli uvidieť aj dve dobové mapy. 
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V našom regióne síce k bojom prvej svetovej vojny nedo-
chádzalo, ale vojna však poznačila i život ľudí na Považí. Išlo 
predovšetkým o kolabujúce hospodárstvo, nedostatok tovaru 
rôzneho druhu, ako napríklad uhlia, dreva, petroleja. Najciteľ-
nejšie sa prejavoval nedostatok jedla. Mäso sa napríklad stalo 
priam luxusným tovarom. Ľudia veľmi citlivo vnímali naprí-
klad nariadenie o rekvirácii kostolných zvonov, ktoré boli ná-
sledne roztavené pre potreby vojska na výrobu ťažkých zbraní. 
Z tohto dôvodu prebiehali i rekvirácie medeného či niklového 
riadu, príborov, svietnikov. Obmedziť výrobu museli i veľké 
podniky či už z nedostatku surovín, alebo pracovných síl. 
„Vojna krutým spôsobom zasiahla do života mnohých rodín. 
Veľa žien na jej frontoch stratilo manželov, otcov, synov, bra-
tov či kamarátov. Z nejednej rodiny zomreli štyria či piati mu-
ži. Mnohí z tých, ktorí narukovali, sa vrátili ako vojnoví inva-
lidi, ktorí boli naďalej odkázaní na štátne príspevky a nedoká-
zali svoje rodiny uživiť,“ dodala Pastrnáková. 

Výstavy sa zúčastnilo aj žiaci zo základných škôl. Tých 
vojnová história veľmi zaujala. „Najviac sa mi páčili vystavo-
vané zbrane,“ povedal Šimon Bačík zo Základnej školy sv. 
Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Učiteľka dejepisu 
Jana Galková záujem žiakov o prvú svetovú vojnu potvrdila. 
Podľa jej slov je znalosť tohto obdobia pre študentov dôležitá. 
„Žiaci by mali konkrétne vedieť o prvej svetovej vojne to, čo 
sa týka našich dejín. Teda, ako sa zapájali Slováci do konflik-
tu, prečo nechceli bojovať na strane Rakúsko-Uhorska.“ Dôle-
žité sú aj regionálne dejiny. V tejto súvislosti žiaci musia ve-
dieť aj o konflikte v Kragujevaci a zdôvodniť tak napríklad, 
prečo je u nás v parku pamätník s touto tematikou,“ dodala 
Galková. 

www.sme.sk 04.10.2014 
pomocná evidencia 650/1/2014 
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Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Trenčianskeho samosprávneho kraja už 51. výročná vý-
stava vernisáž tvorivej skupiny Méta.  

V úvode vernisáže výstavy vystúpilo 
dueto gitaristov Základnej umeleckej školy 
K. Pádivého v Trenčíne Daniel Páleník 
a Samuel Barcík a po nich prítomných 
návštevníkov pozdravila a privítala riadi-
teľka Trenčianskeho osvetového strediska 
Ing. Mgr. Žaneta Matúšová. 

Vystavené exponáty zhodnotil predseda fotoskupiny „Mé-
ta“ a kurátor výstavy Ing. Július Kákoš. Uviedol, že tvorivá 
skupina „Méta“ pracuje od roku 1963 pri Okresnom osveto-
vom stredisku v Trenčíne a je najdlhšie pra-
videlne vystavujúcou fotoskupinou na Slo-
vensku. Z jej radov vyrástlo viacero profe-
sionálnych výtvarníkov – fotografov. Za 
uplynulé päťdesiatročné obdobie pracovalo 
v tejto skupine 36 fotoamatérov z trenčian-
skeho regiónu, ktorí zúčastňovali v priebehu rokov viacerých 
regionálnych, národných a medzinárodných fotografických sa-
lónov, z ktorých si viacerí členovi odniesli ocenenia. V ďalšej 
časti príhovoru zhodnotil jednotlivých vystavujúcich členov 
takto: 
- Štefan Majtán sa prezentuje zaujímavými snímkami 

z architektúry; 
- Janka Verešová priniesla farebný svet tónov a tvarov; 
- Anka Marušincová prekvapila nevšednými pohľadmi na 

Trenčiansky hrad; 
- Vladimír Hrnčár presedlal z makrosveta kvetov na kraji-

nársku fotografiu; 

Ing. Mgr. Žaneta Matúšová 

Ing. Július Kákoš 
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- Jirka Tomis, Igor Hečko, Ján Valenta zastávajú svojimi 
fotografiami krajinárskej fotografii a životu spod Veľkej 

Javoriny; 
- Ing. Ján Tluka svojimi fotografiami pokračuje vo vykres-

ľovaní makrosveta, ktorý si na škodu nevšímame; 
- Jaroslav Matejček si svoj makrosvet vyrába sám a dotvára 

ho dogitalizáciou v počítači; 
- Jirko Foldyna sa prezentuje krajinárskou fotografiou 

a nádhernými kaktusovými kvetmi; 
- Jozef Poláček sa prezentuje fotografiami zábermi zo za-

hraničných ciest; 
- Ing. Július Kákoš sa prezentuje cyklom „Blúsnenie“. 

V závere svojho príhovoru zablahoželal k životným jubile-
ám členke skupiny MÉTA Janke Verešovej a metodičke 
Okresného osvetového strediska Mgr. Janke Masárovej. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 665/1/2014 

vystavujúci členovia skupiny META 
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Jedno z ocenení, ktoré 3. októbra 2014 odovzdali v praž-
skom divadle „Na zábradlí“ počas 21. ročníka festivalu alter-
natívneho umenia s názvom „...příští vlna/next wave...“ zís-

kal aj Trenčan Pavol Se-
riš. Ako všestrannému 
tvorcovi, ktorý vo svojich 
projektoch uplatňuje 
princípy stand-up komé-
die, fyzického divadla, 
absurdného humoru, pan-
tomímy a tanca, popri 
tom sa venuje aj kresle-

nému humoru a krátkym filmom, venovali mu Cenu „Objav 
roka“. Po Cene „Evalda Schorma 2014“ za pôvodnú hru 
„Nezamestnaní”, Cene „Sofia Amendolea 2014“ za hru „Did 
you enjoy your dish, gentlemen?” ide tento rok už o tretie vý-
nimočné ohodnotenie jeho tvorby. „Sám som prekvapený, 
koľko sa toho tento rok podarilo,“ hovorí Pavol Seriš 
s úsmevom. Doma v Trenčíne sa najbližšie predstavil svojou 
hrou „Autor“, ktorej premiéru uviedol 14. novembra 2014 
v Kine Hviezda.  

Info Trenčín 31.10.2014 
pomocná evidencia 741/2014, 747/1/2014 

V prvú októbrovú sobotu 4. októbra 2014 aj napriek ne-
priaznivému počasiu mali občania Trenčína dôvod na úsmev, 
lebo sa konal posledný tohoročný farmársky jarmok. Mierové 
námestie, kde sa jarmok konal sa zaplnilo stánkami, v ktorých 
farmári z okolitých regiónov ponúkali svoje produkty. Kvalit-
ný domáci burčiak, rôzne špeciality, chutné jedlá, ovocie 
a zeleninu. Nakupovanie občanom spríjemňoval kultúrny 
program, ktorý sa začal od 10,00 h. Predstavili sa v ňom Det-
ský folklórny súbor „Latovček“, detské „Divadlo pod hríbi-
kom – Poprepletko“ a tanečná skupina „Goonies – Bambula“. 
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Poobede hrala veselá, 
originálna hudba „Sl-
niečko“ v trnavskom 
dialekte a pravá sloven-
ská kapela „Fuera Fon-
do“. Organizátori neza-
budli ani na deti, pre 
ktoré organizátori pri-
pravili pastierske hry, 
mohli si zajazdiť na poníkoch, chytať ovečky, sliepky, zajace 
a holuby. 

Naše novinky 16.10.2014 
pomocná evidencia 680/1/2014 
 
V sobotu 18. októbra 2014 sa v Posádkovom klube Trenčín 

spievalo, tancovalo, spomínalo, no hlavne, že sa tu už tradične 
šírila medzi všetkými prítomnými ľuďmi radosť. Na otázku, 
že prečo bolo tak 
veľa radosti 
v Posádkovom 
klube Trenčín, no 
preto lebo tren-
čiansky „Detský 
folklórny súbor 
Radosť“ oslavo-
val  jedinečné  ju-
bileum - 40. výro-
čie svojho založenia. Veľkolepú oslavu s bohatým programom 
si folkloristi pripravili nielen pre rodičov a verejnosť, ale aj 
pre bývalých členov tohto súboru. Tých za toľké roky pôsobe-
nia Detského folklórneho súboru Radosť vôbec nebolo málo. 
Od roku svojho založenia, teda od roku 1974 vychoval viac 
ako 500 tanečníkov a spevákov a dnes v súbore pôsobí už 
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dvanásta generácia hudobníkov. Doteraz účinkoval „Detský 
folklórny súbor Radosť“  v 16 štátoch Európy, ale i v USA, 
Kanade či na Taiwane a reprezentuje tradíciu a folklór tren-
čianskeho regiónu aj na popredných slovenských festivaloch. 

Jubilujúci súbor 
pozdravil riaditeľ 
Úradu Trenčian-
skeho samospráv-
neho kraja Mgr. 
Juraj Gerlici, kto-
rý ocenil jeho čin-
nosť v rozširovaní 
kultúrnych tradícií 
doma a v zahrani-

čí odovzdaním symbolického šeku v hodnote 1.500 eúr, ktorý 
prevzala vedúca súboru Emília Šteiningerová. 

Deň pred oslavami navštívil vedúcu súboru Emíliu Štenin-
gerovú primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 
s manželkou, ktorej odovzdal blahoprajný list k významnému 
jubileu Detského folklórneho súboru „Radosť“, oceňujúc jeho 
aktivity pri šírení folklórneho bohatstva doma aj v zahraničí. 

www.task.sk 20. októbra 2014 
pomocná evidencia 689/1/2014 
 
Výtvarníčka Gudrun  Bartenberger - Geyer sa v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne po prvýkrát pred-
stavila na kolektívnej výstave 3. ročníka „Trienále textilu - 
Bez hraníc 2012 – 2013“, kde za svoje dielo „Ovčia svadba“ 
získala Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Súčasťou 
ocenenia bola i možnosť prezentovať svoju tvorbu v priesto-
roch trenčianskej galérie.  

Emília Šteiningerová preberá symbolický šek od Mgr. Juraja Gerliciho 
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Gudrun Geyer sa narodila v Linzi - Rakúsko v roku 1969. 
Študovala módu a odevné techniky. Momentálne žije a pôsobí 
vo Viedni, kde sa venuje sa textilnej tvorbe na hranici medzi 
módou a objektom. Svoju pozornosť orientovala najmä na 
techniku plstenia. Vo svojej invenčnej a atypickej tvorbe expe-

rimentuje s ovčou vlnou, rôznymi 
vláknami, farbami, kaligrafiou, vyu-
žíva rôzne prírodné i recyklované 
materiály. Vytvára nielen samotné 
odevy, ale i módne doplnky, šperky 
či rôzne závesné a priestorové inte-
riérové dekorácie. Organizuje tiež 
mnohé semináre a work-shopy. 
V dnešnej dobe sa už textil nepovažu-
je iba za médium vyhradené pre 
módny priemysel. Hranice medzi so-

chárstvom, módou, remeslom a výtvarným umením sa stiera-
jú. To dokazuje i samotné Trienále textilu, organizované zdru-
žením textilných výtvarníkov Arttex. Na poslednom ročníku 
v lete 2012 bolo celkovo prezentovaných 91 textilných umel-
cov z celého sveta. Na rozdiel od pôvodných tendencií 
v textilnom umení, kedy sa tvorba niesla predovšetkým 
v rovine závesného textilného objektu (artprotis), v súčasnosti 
má textilná tvorba vzhľadom na jej variabilitu obrovské množ-
stvo možností. A tak sa popri nástennom klasickom type tex-
tilného umenia objavujú priestorové textilné sochy, objekty, 
inštalácie či textilný dizajn, s využitím spojenia tradičných 
i originálnych novátorských techník a materiálov. Textil, vyví-
janý mnohé generácie, má schopnosť zapojiť ľudské zmysly 
viac ako akýkoľvek iný materiál alebo technológia. Človek je 
schopný textilný materiál vnímať svojím zrakom, ale najmä 
svojím telom, pokrytým miliónmi receptorov. Svojou rôzno-
rodosťou a jedinečnosťou navádza sa ho dotýkať, vnímať jeho 

Ovčia svadba 

Ovčia svadba 
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pestré vlastnosti. Jeho jemnosť či surovosť, mäkkosť či pev-
nosť, teplo či chlad.  

Názov výstavy „Felt space“ je slovnou hračkou, odkazujú-
cou na techniku plstenia, ktorá je autorke najbližšia, ale aj na 
dôležitosť zmyslového vnímania priestoru (z ang. felt – plsť, 
cítený, space – priestor). Rozvíja a prepája tu vzťahy plsť - 
priestor - telo - ľudské zmysly. Jej priestorové textilné objekty 
sú doplnené fotografiami Marlene Rahmann. Výstavu mala 
vernisáž 24. októbra 2014 v Galérii M. A. Bazovského. 

Gudrun Geyer si za najprirodzenejšiu techniku zvolila 
techniku plstenia. Touto technikou sa textil zhotovuje pro-
stredníctvom spájania vlákien srsti (predovšetkým ovčej vlny), 
pôsobením tlaku, tepla a vlhkosti. Plstenie je považované za 
najstaršiu textilnú techniku. Umožňuje vytvárať priamo jed-
notlivé kusy odevu bez nutnosti následného zošitia či tvarova-
nia. Plstený textil ma vynikajúce izolačné vlastnosti voči chla-
du. Naviac v sebe nesie spojenie jednoduchej, no precíznej 
a časovo náročnej ručnej práce s prírodným materiálom. Práve 
ruky sú prepojené s ľudovými zvyklosťami a minulosťou viac 
ako čokoľvek iné. Plsť sa tak stáva zhmotneným symbolom 
tradície, histórie, ale i originality, senzuálnosti, zmyselnosti, 
sily a energie. V plsti autorka objavuje a akcentuje základné 
princípy prírodnosti a prirodzenosti. I v tvarových variáciách 
sa mnohokrát odrážajú archetypy fauny a flóry. Nejedná sa iba 
o originálne módne kusy oblečenia či doplnky, ale o svojbytné 
sochárske diela. Tieto objekty v priestore a priestor medzi ob-
jektmi a telom vytvárajú spolu bohatú oblasť nepredvídateľ-
nou a obrovskou energiou. Divák je do priestoru zapojený, ak-
tivizuje všetky svoje zmysly a necháva sa v tomto priestore 
unášať vlastnou predstavivosťou, odhaľuje to, čo je skryté a je 
očarený nevšednou hravosťou, ktorú výstava ponúka. Vďaka 
slobodnému duchu, ktorý výstava vyvoláva a inšpiruje, sa i z 
malých prázdnych miestností stáva nekonečne bohatý priestor. 



370 
 

GMAB Trenčín 14.10.2014 
pomocná evidencia 695/1/2014 
 

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne výstava fotografií Antona Štubňu pod ná-
zvom „Fotografické metaformózy“, ktorý svojím novátor-
ským dielom významne ovplyvnil vývoj čiernobielej fotogra-
fie 60. a 70. rokov na Slovensku. Popri voľnej fotografickej 
tvorbe s prevládajúcimi nefiguratívnymi, metaforickými ob-
jektmi, do ktorej vniesol osobitú a originálnu poetiku vše-
dných a nepotrebných vecí, a venoval sa aj monumentálnej ex-
teriérovej tvorbe i veľkoplošnej výzdobe interiérov. „Dnes, 
keď časť mladej generácie už takmer nepozná termín čierno-
biela fotografia, ani postupy pri jej vzniku a spracovaní, Galé-
ria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne výstavou Anto-
na Štubňu „Fotografické metafory“ pripomenúť priekopnícku 
tvorbu významného trenčianskeho umeleckého fotografa, kto-
rého nedožité 80. výročie narodenia si v roku 2014 pripomí-
name,“ uviedla kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová. 

Počas svojej tvorivej umeleckej cesty, Anton Štubňa vnie-
sol do média fotografie odvážny a nový pohľad a ako sa 
v súčasnosti ukazuje, 
mimoriadne nadčasový 
a dodnes aktuálny, čo je 
zrejmé z fotografií cha-
rakterizujúcich jeho ume-
leckú cestu. Dokumentu-
jú to aj v  pripravovanom 
katalógu zaznamenané 
odborné hodnotenia výz-
namných slovenských 
teoretikov a historikov výtvarného umenia Juraja Mojžiša 
a Ľudovíta Hlaváča. „Fotografovať začal podľa všetkých pra-

Anton Štubňa 
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vidiel amaterizmu. Pravda, po roku mal prvé fotografie na 
medzinárodných výstavách a v časopisoch. V nasledujúcich 
dvoch rokoch úspešne oboslal okolo 60 medzinárodných vý-
stav, z nich napríklad na 10. ročníku salóne v španielskom 
Alicante získal zlatú medailu,“ opísal umeleckú dráhu Antona 
Štubňu výtvarný teoretik Juraj Mojžiš. 

Slová uznania možno nájsť aj vo vyznaniach priateľov fo-
tografov – Ing. Jána Tluku a Vlada Glossa, ktorí s Antonom 
Štubňom najmä v deväťdesiatych rokoch 20. storočia inten-
zívne spolupracovali. Pre Ing. Jána Tluku bol Anton Štubňa 
veľmi dobrý priateľ, keď povedal: „Pre návštevníkov ateliéru 
s chuťou pridával vždy niečo zo svojho nepreberného reperto-
áru historiek, príbehov, citátov a glos. A náhle je to všetko 
minulosťou. Život a dielo Antona Štubňu sa definitívne uzav-
relo, jeho tvorivé plány vrátiť sa k tematike metamorfóz, ob-
jektov a znakov už zostali nenaplnené. Jeho ateliér stíchol 
a osirel a ja si bolestne uvedomujem že pri dverách s číslom 
33 už nezazvoním.“ 

Mozaiku života a tvorby tohto pozoruhodného človeka 
a umelca približujú aj príbehy jeho dvoch gymnaziálnych spo-
lužiakov, ktorým sa spomienky dodnes živo v pamäti vybavu-
jú. Ide o Helenu Krausovú, bývalú vedúcu odboru kultúry 
Okresného národného výboru v Trenčíne a Karola Hella, po-
chádzajúceho z Trenčína. „Mali sme úžasných profesorov 
a veľa nám tolerovali ale sme boli aj úžasný kolektív. Naprí-
klad, mnohí sme vedeli, kto spôsobil, že novo inštalovaná 
hviezda na Trenčianskom hrade zhasla zásahom našich spolu-
žiakov v čele s Antonom Štubňom a dodnes je to verejným ta-
jomstvom. Niektorí sme zaplatili za neposlušnosť a pôvod aj 
tým, že sme sa po maturite nedostali na vysoké školy a skúsili 
sme, ako je v závodoch. Ale sme to nevzdali. Antona bohužiaľ 
skoro zradilo zdravie, ale zanechal dielo hodné obdivu a úcty,“ 
napísala vo svojej spomienke Helena Krausová. 



372 
 

Diela Antona Štubňu boli viackrát ocenené nielen na Slo-
vensku, ale najmä v zahraničí. Sú zastúpené v zbierkach Slo-
venskej národnej galérie v Bratislave, Moravskej galérie 
v Brne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčí-
ne, v zbierkach Trenčianskeho osvetového strediska v Tren-
číne a v súkromných zbierkach. 

GMAB Trenčín 24.10.2014 
pomocná evidencia 694/1/2014 
 
Jednotlivcom a kolektívom pracujúcim v oblasti kultúry 

v Trenčianskom kraji boli dňa 27. októbra 2014 v kongresovej 
sále Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne odovzda-
né ďakovné listy. Ocenenia za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či 
náučnú činnosť sa spoločne rozhodli udeliť tri inštitúcie - 
Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredi-
sko a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  Jaro-
slav Baška v slávnostnom príhovore povedal, že „dnešné 
stretnutie ukázalo, že v Trenčianskom kraji máme veľmi zau-
jímavé osobnosti a ľudí, ktorí obetujú všetok svoj voľný čas 
na to, aby folklór a tradície, ktoré tu v kraji sú, boli zachované 
nielen pre súčasnú generáciu, ale aj pre tie budúce. Trenčian-
sky samosprávny kraj bude vždy podporovať rôzne folklórne 
skupiny a zariadenia, ktoré sú tu v Trenčianskom kraji na to, 
aby sa zachovávali  folklórne tradície. Od prvého januára bu-
dúceho roku 2015, pokiaľ poslanci schvália zmenu Všeobec-
no-záväzného nariadenia, bude môcť Trenčiansky samospráv-
ny kraj dať viac finančných prostriedkov rôznym súborom 
a zariadeniam nielen na podujatia, ale aj na nákup hudobných 
nástrojov,“  

Po slávnostnom príhovore predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška s riaditeľom Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Jurajom Gerlicim 
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a poverenou riadením odboru školstva a kultúry Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Danielou Hilčíkovou, 
odovzdal: 
a) Ďakovný list za osobitný prínos k rozvoju kultúry Tren-

čianskeho kraja týmto deviatim jednotlivcom a jednému 
kolektívu: 
- Ing. Dušanovi Darmovi, za dlhoročnú aktívnu prácu v 

obci, založenie tradície a realizáciu regionálnej súťažnej 
prehliadky v prednese slovenskej poézie a prózy detí – 
Návraty Vojtecha Bucku do rodnej Libichavy, s cieľom 
priblížiť jeho osobnosť a popularizovať slovenskú du-
chovnú poéziu a prózu;  

- Rudolfovi Dobiášovi, za dlhoročnú literárnu činnosť a 
rozvoj kultúrno-spoločenského života v Trenčianskom 
kraji;  

- Mgr. Janke Masárovej, za dlhoročné pôsobenie, aktívnu 
organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti záujmovo-
umeleckej tvorivosti Trenčianskeho kraja  

- Alene Novotnej, za vytváranie podmienok pre rozvoj 
miestnej kultúry a dlhoročnú aktívnu kultúrno-osvetovú 
prácu v obci Čachtice  

- Mgr. Ivanovi Pastorkovi, za dlhoročné pôsobenie v ob-
lasti kultúry, lektorskú činnosť a vedenie obecných novín 
v obci Pobedim  

- Márii Špánikovej, a celoživotné pôsobenie vo Verejnej 
knižnici M. Rešetku, organizáciu kultúrno-spoločenských 
podujatí a propagáciu komunitnej funkcie knižnice v 
Trenčíne  

- Mgr. Márii Šujanovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 
prácu a aktivity na úseku občianskej obradnosti v obci 
Pečeňany  

- Mgr. Anne Vraždovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 
prácu, významný prínos v oblasti kultúrnych aktivít v 
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rámci projektov cezhraničnej spolupráce s Českou repub-
likou a aktívny prístup k uchovávaniu kultúrneho dedič-
stva  

- Ing. Milanovi Wróblovi, za založenie a dlhoročné vede-
nie Malého komorného orchestra, výchovu detí a mláde-
že v oblasti ľudovej a komornej hudby v Novom Meste 
nad Váh  

- Speváckemu zboru Hornosúčan, za dlhoročné pôsobe-
nie, rozvoj a propagáciu zborového spevu pri príležitosti 
40. výročia vzniku.  

 

b) Ďakovný list za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedič-
stva národa piatim jednotlivcom:  

- Ing. Milanovi Berecovi, za podporu uchovávania kul-
túrnych hodnôt a folklórnych súborov v obci Trenčian-
ska Teplá; 

- Helene Bočákovej, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú 
prácu, založenie a vedenie detského folklórneho súboru 
Stankovčan, aktívnu a systematickú prácu s deťmi;  

- Jozefovi Ďuráčimu, za dlhoročné pôsobenie v oblasti 
folklóru, výchovu detí a mládeže a zachovávanie tradič-
ného ľudového remesla;  

- Ing. Jozefovi Hadvigovi, za dlhoročné vedenie a udr-
žiavanie zvykov a tradícií vo folklórnej skupine Bukovi-
na v Kšinnej  

- Irene Prnovej, za literárnu tvorbu o histórii mesta Ne-
mšová a jej osobnostiach, pri príležitosti vydania knihy 
„Kúzlo vodných mlynov“; 
a trinástim umeleckým súborom: 

- Detskému folklórnemu súboru „Radosť“, za dlhoroč-
né pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí a mládeže 
pri príležitosti 40. výročia vzniku; 
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- Detskému folklórnemu súboru „Štvorlístok“, za dlho-
ročné pôsobenie v oblasti kultúry, výchovu detí a mlá-
deže pri príležitosti 30. výročia vzniku;  

- Dychovej hudbe „Vlčovanka“, za dlhoročné pôsobe-
nie, rozvoj a propagáciu dychovej hudby pri príležitosti 
40. výročia vzniku:  

- Folklórnej skupine „Liborčan“ dlhoročné pôsobenie 
a udržiavanie ľudových tradícií a zvykov v meste Ne-
mšová pri príležitosti 45. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Otava“ za udržiavanie folklór-
nych tradícií a zvykov z oblasti Nového Mesta nad Vá-
hom, pri príležitosti 25. výročia vzniku; 

- Folklórnej skupine „Selčan“ za dlhoročné pôsobenie, 
učinkovanie a uchovanie kultúrneho dedičstva pri príle-
žitosti 50. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Družba“, za dlhoročné pôsobe-
nie v oblasti kultúry, výchovu detí a mládeže pri príleži-
tosti 60. výročia vzniku; 

- Folklórnemu súboru „Teplanka“, za dlhoročné pôso-
benie v oblasti kultúry, pri príležitosti 40. výročia vzni-
ku; 

V samostatnej kategórii boli ocenení siedmi bývalí 
a súčasní zamestnanci knižníc v Trenčianskom kraji. Z rúk 
Ing. Gabriely Krokvičkovej, ktorá je poverená riadením Ve-
rejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, si prevzali Pamätný 
list za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť:  

- Mgr. Lýdii Brezovej, pri príležitosti životného jubilea, 
za dlhoročné pôsobenie, riadenie a elektronizáciu kniž-
ničných procesov Verejnej knižnice M. Rešetku 
v Trenčíne; 

- Jarmile Dvorskej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 
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- Alžbete Fedorovej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Mestskej 
knižnici v Brezovej pod Bradlom; 

- Marte Hmirákovej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 

- Anne Hoštákovej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Obecnej 
knižnici v Drietome; 

- Margite Púčekovej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v Obecnej 
knižnici v Omšení; 

- Janke Tvrdoňovej, pri príležitosti životného jubilea, za 
dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej 
knižnici M. Rešetku v Trenčíne; 

 

Pamätný list riaditeľky Trenčianskeho osvetového stre-
diska za dlhoročné kultúrno-osvetové pôsobenie udelila Ing. 
Mgr. Žaneta Matúšová, poverená riadením Trenčianskeho 
osvetového strediska  trom jednotlivcom: 
- Ing. Božene Masárovej, za dlhoročné vedenie kroniky ob-

ce Trenčianska Teplá; 
- Mgr. Terézii Nikovej, za dlhoročné kultúrno-osvetové pô-

sobenie v meste Trenčín a výrazný invenčný prístup 
k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia „Ora Et Ars – Skalka“ ; 

- Jane Vidovej, za dlhoročné pôsobenie v oblasti záujmovo-
umeleckej činnosti, umeleckého prednesu a založenie sku-
piny „Vreteno“ v Adamovských Kochanovciach; 
 

Osobitné ocenenie „Tvorivý čin roka“ bol udelený: 
- Františkovi Begáňovi za vybudovanie a sprístupnenie Ná-

učného poľovníckeho a lesníckeho chodníka v Nemšovej – 
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Ľuborčianskej doline a repliku stavby Zvonice v Nemšovej 
– Trenčianska Závada; 

- Jaroslavovi Surovskému za realizáciu myšlienky a stavbu 
cyrilo-metodského dvojkríža na  vrchu Machnáč 
a kultúrno-spoločenské aktivity v obci Chocholná - Velči-
ce.   
 

Slávnostnú chvíľu umocnilo vystúpenie Detského folklór-
neho súboru „Radosť“ z Trenčína a Speváckeho zboru 
„Hornosúčan“ z Hornej Súče.  

www.tsk.sk 29.10.2014 
pomocná evidencia 705/1/2014 
 

Trenčianske múzeum  pripravilo na piatok 31. októbra 
2014 zaujímavé podujatie pod ná-
zvom „Noc tajomných svetiel na 
Trenčianskom hrade“. 
 Išlo o prvú a jedinečnú večernú 
prehliadku hradného podzemia 
a Matúšovej veže pri svetle sviečok 
a bateriek spojené s rozprávaním stra-
šidelných a tajomných príbehov spo-
jených so životom pánov hradu. 
 O podujatie bol veľký záujem. 
O atraktívnosti tohto podujatia svedčí 

aj fakt, že z plánovaných troch prehliadok s maximálnou účas-
ťou 60 ľudí na prehliadku,  sa uskutočnilo sedem prehliadok 
a Trenčiansky hrad v tajomnú noc navštívilo 485 návštevní-
kov, ktorí boli na hrade do neskorých nočných hodín.  
 K záhadnej a strašidelnej atmosfére piatkovej noci prispe-
lo aj samotné počasie, keď hrad zahalila hmla a chlad.  
V zákutiach hradu sa objavovali rôzne postavy zahalené do 
čiernych rúch, znela strašidelná hudba a všade sa vznášal opar. 
Návštevníci, ktorí prítomnosť „hradných pánov“ nečakali, boli 
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poriadne vyľakaní a často výklad o histórii hradu sprevádzali 
výkriky poriadnych decibelov. 
 Pre všetkých nočných hostí hradu bolo pripravené 
v hospodárskej budove pod 
vežou malé prekvapenie. 
Vymrznutí sa mohli zahriať 
bylinkovým čajom s me-
dom, posilniť sa chlebíkom 
s masťou a cibuľou a dos-
pelí si mohli vychutnať 
punč. 
 Trenčiansky hrad za 
posledné obdobie teda ožíva nielen vo dne, ale i v noci.  

www.tsk.sk 03.11.2014 
pomocná evidencia 750/1/2014 
 
Klub darcov je nadačný fond, ktorý v roku 2003 založila 

správna rada Trenčianskej nadácie, združuje individuálnych 
darcov, ktorí pravidelne darujú a podporujú aktívnych obča-
nov Trenčína a blízkeho okolia.  

Dňa 11. novembra 2014 sa stretli členovia Klubu darcov 
v Sokolovni pub v Trenčíne, aby si vypočuli prezentácie pro-
jektov predložených do jedenásteho grantového kola Klubu 
darcov a rozhodli o tých najlepších. Boli v ňom zastúpené pro-
jekty, ktoré sa venujú voľno časovým aktivitám, pomoci hen-
dikepovaným, divadlu, umeniu, hudbe a športu. Zo siedmich 
žiadateľov vybrali šesť úspešných, pre ktorých Klub darcov 
rozhodol o ich podpore v hodnote 1.650 eúr.  

Najpresvedčivejšia bola prezentácia projektu mladej orga-
nizácie „Eva n.o.“ „FolkFest pod Ostrým“. Na druhom mieste 
sa umiestnil projekt „Hala 2015 - Týždeň súčasného umenia“, 
ktoré predstavilo občianske združenie „Hala“. Na treťom 
mieste sa umiestnil projekt „Športového klubu Rehafit“ 
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„Špeciálna podlaha pre mladé fitnesky z Trenčína“. Na ostat-
ných miestach sa umiestnil projekt 3. ročníka Benefičného be-
hu „Pro Autis“, projekt „Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska“  „S optickými pomôckami aj do terénu“ a nová 
hra „Mestského divadla Trenčín“ „Miro Gavran – Bábka“. 

S realizáciou a výsledkami projektov sa verejnosť bude 
môcť stretnúť až do septembra 2015. Ukončené projekty budú 
prezentované členom Klubu darcov na ich ďalšom výročnom 
stretnutí. 

Trenčianska nadácia 11.11.2014 
pomocná evidencia 778/1/2014 

Dňa 15. novembra 2014 divadlá po celej Európe realizovali 
5. ročník projektu „Noc divadiel“, ktoré sa nieslo pod mottom 
„To sa ti nesnívalo!“. Do projektu sa zapojil v dňoch 14. až 
15. novembra 2014 aj Lúč Klub v Trenčíne a pre milovníkov 
divadla dal k dispozícii všetky priestory bývalého kina Hviez-
da. V prvý deň projektu piatok 14. novembra 2014 sa predsta-
vil vo veľkej sále kina Hviezda Pavol Seriš s premiérou diva-
delnej hry jedného herca „Autor“. 

Na druhý deň 15. novembra 2014  sa v divadelnej sále po-
stupne predstavilo Divadlo Piki z Pezinka s príbehom nepo-
slušných detí, potom sa predstavilo Mestské divadlo Trenčín 
s hrou „Všetko o ženách“, ktoré odhalilo vzťahy medzi ženami 
od predškolského veku až po dôchodcovský vek a celý projekt 
uzavrelo „Divadlo Normálka“ Trenčín hrou „Čínska stena“, 
v ktorej sa priblížil konflikt medzi partiou amatérskych diva-
delníkov a profesionálnych stavačov stien.  

Treba dodať, že podujatie doplnili sprievodné podujatia ako 
výstava divadelných kostýmov, výtvarné divadelné dielne pre 
deti či veselé fotenie za šašovskou fotostenou. V tomto roku 
bolo do projektu zapojených rekordných 51 divadiel zo slo-
venských miest, ktoré spojil dňa 19. novembra 2014 presne 
o 19,00 h, keď vo všetkých naraz zaznel spoločný potlesk. 
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 vlastné poznámky 
pomocná evidencia 751/1/2014, 752/1/2014 
 
Od 21. do 26. novembra 2014 sa uskutočnil v Artkine Met-

ro  10. ročník podujatia „Festival francúzskych filmov 
2014“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci 
s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier a občian-
skym združením „LampArt“.  

Pri tejto príležitosti navštívila Mesto Trenčín šesť členná 
delegácia partnerského Mesta Cran-Gevrier na čele som sta-
rostom Jean Pier Boutrym, ktorú prijal poslanec mestského 
zastupiteľstva JUDr. Ján Kanaba s kultúrnymi pracovníkmi 
Mestského úradu Trenčíne.  

Festival otvorili starosta partnerského Mesta Cran-Gevrier 
Jean Pier Boutry a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček. Obaja vo svojich príhovoroch kladne hodnotili 
takmer dvadsať ročnú históriu partnerských vzťahov oboch 
miest Cran-Gevrier a Trenčína, ktorá bola charakterizovaná 
výmenou celého radu kultúrnych podujatí, z ktorých Festival 
francúzskych filmov v Trenčíne a Festival slovenských filmov 
v Cran-Gevrier boli najvýznamnejším projektom. 

Po tomto slovnom úvode predstaviteľov oboch miest patril 
ďalší čas vzhliadnutiu úvodného filmu kúzelnej francúzskej 
komédie pod názvom „Čo sme komu urobili ?“, ktorá diváka 
zaviedla na francúzsky vidiek do silne veriacej katolíckej ro-
diny Verneuilovcov, ktorí sú vo svojom okolí sú váženými 
občanmi. Rodina pri výchove detí uplatňuje konzervatívne 
metódy a snaží sa im vštepiť správne hodnoty. Usudzujú, že 
ich štyri nádherné a inteligentné dcéry sa vydajú za výnimoč-
ných mužov avšak dnešná doba ich, ale konfrontuje s mnohý-
mi vecami, ktoré rozhodne nie sú podľa ich gusta. 

Mesto Trenčín 19.11.2014 
pomocná evidencia  803/1/2014, 804/1/2014, 823/1/2014 
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Dňa 28. novembra 2014 napísal symbolickú bodku za               
22. ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Branec-
kého s názvom „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Orga-
nizátori zverejnili výsledky tradične počas slávnostného vy-
hodnotenia vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Najviac ocenení získala Zuzana Martišková z Topoľčian 
(na fotografii), ktorá triumfovala v žánri próza. Okrem prvého 

miesta medzi dospe-
lými sa môže tešiť aj z 
ceny za výnimočný 
príspevok do tematic-
kej oblasti Skalka pri 
Trenčíne, resp. „Ľu-
dovít Štúr mojimi 
očami“. Ako už bolo 
dávnejšie avizované, 
literárne práce veno-
vané osobnosti Ľ. Štú-

ra budú publikované v zborníku, vydaného pri príležitosti 200. 
výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského národného 
buditeľa. 

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len 
pre stredoškolákov. V súčasnosti je otvorená všetkým priaz-
nivcom literárnej tvorby. Vznikla pred vyše dvoma desaťro-
čiami na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčí-
ne. Má poetický názov „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. 
Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez 
ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvap-
kám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiat-
ke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga Jozefa Branec-
kého, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života. 

Všetky prihlásené príspevky precízne posudzovala päť-
členná odborná porota v zložení: Ing. Margita Ivaničková, 

najviac ocenení získala Zuzana Martišková z Topolčian 
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Mgr. Mária Kubelová, Janka Poláková, Mgr. Jaroslav 
Rezník, Ján Maršálek. 
Zoznam ocenených jednotlivcov v žánri – poézia: 
1. miesto – Katarína Jančeková 
1. miesto – Monika Hojdanová 
2. miesto – Ľudmila Zimmermanová 
2.miesto – Tomáš Turner 
2.miesto – Peter Šípoš 
3.miesto – Tatiana Blichová 
3.miesto – Daniela Janáková 
Kolektívna cena Mestskej organizácie Matice slovenskej 
v Trenčíne 
Základná umelecká škola J. Melkoviča v Starej Ľubovni 
Cena Mestskej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne 
Kamil Weiner, Adela Oravcová 
Cena Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
Anna Prnová, Alexandra Hoštáková 
Cena primátora Mesta Trenčín 
Jaroslav Daniš 
Cena odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho 
kraja 
Emilia Bátovská 
Zoznam ocenených jednotlivcov v žánri – próza: 
1.miesto Anna Mihálová 
1.miesto Zuzana Martišková 
2.miesto Mária Anna Krúpková 
2.miesto Lucia Bobancová 
2.miesto Ingrid Vidová  
3.miesto Petra Petra Nemečeková 
3.miesto Monika Zemanovičová 
3.miesto Pavol Strechay 
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3.miesto Eleonóra Žurková 
Cena Mestskej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne 
Lenka Urbánková, Jaroslav Janečka. Bianka Koníčková 
Cena Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
Elemír Beďatš, Jozef Páleník 
Cena primátora Mesta Trenčín 
Ružena Viskupičová, Silvia Zápotočná, Lýdia Šimková 
Cena Európskej asociácie miest mieru 
Adriana Trúnková 
Cena za výnimočný príspevok do tematickej oblasti Skalka pri 
Trenčíne 
Zuzana Martišková, Ľubica Lišková 
Cena za výnimočný príspevok do tematickej oblasti Ľ. Štúr 
mojimi očami 
Martin Lančarič, Zuzana Martišková, Jana Judinyová, Jakub 
Baník 

vlastné poznámky 
 
Mierové námestie ožilo voňavým adventom 5. decembra 

2014. Vianoční jarmočníci priviezli množstvo jedla a pitia a aj 
toho, čo minulý 
rok nebolo a to 
pečené gaštany, 
horúcu čokolá-
du, vianočnú 
kapustnicu i je-
lení guláš. Na 

Hviezdoslavo-
vej a Jaselskej 
ulici sa predával 
od 10. decembra 

2014 spotrebný tovar a textil.  
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Jedlom a nápojmi sa mohli návštevníci posilniť po novom 
až do 22. hodiny. Z bohatého programu sa predsa len vymyka-
la unikátna prehliadka trenčianskych chrámov v predvia-
nočnom čase s výkladom profesionálnej sprievodkyne. Spo-
ločne s ňou prešli návštevníci Piaristický kostol sv. Františka 
Xaverského, synagógu a Evanjelický kostol.  

Rodičia s deťmi si nenechali ujsť svetelnú digitálnu hru na 
fasáde Mestskej veže – „Mikulášsky záprah“, ktorý mohli deti 
„šoférovať“.  

V amfiteátri Mierového námestia počas adventu  sa do                 
23. decembra 2014 vystriedalo množstvo domácich známych 
i menej známych spevákov. Jednou z nich treba spomenúť 
slovenskú speváčku  Katku Koščovú, ktorá  mala síce na me-
siac december 2014 naplánovaných množstvo koncertov, no 
zastavila sa aj na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 13. de-
cembra 2014, aby sa pridala krátkym vianočným koncertom 
k čarovnej atmosfére pod hradom. Odzneli aj upravené koledy 
z jej albumu „Štedrý večer“, ktorý nahrala v roku 2012.  

Na Mierovom námestí koncertovala jedna z najzaujíma-
vejších slovenských kapiel posledných rokov „Korben Dal-
las“. Za štyri roky existencie vydala táto trojica tri albumy, 
z ktorých predposledný získal všetky dôležité ceny na Ra-
dio_Head Awards. Ich príspevok k čaru Vianoc stál za to.  

Obdivovatelia pop operného speváckeho tria „La Gioia“ sa 
tešili z ich vystúpenia na Mierovom námestí 20. decembra 
2014. K známym menám interpretov, ktorý sa predstavil na 
Mierovom námestí bol aj mladý talentovaný hudobník pochá-
dzajúci z nášho mesta Jerguš Oravec. Spolu so svojou kape-
lou nedávno vyhral súťaž „Slovakian Blues Challenge“ a v 
marci 2015 bude reprezentovať Slovensko v Bruseli na veľ-
kom Európskom festivale. Predstaví sa aj na predvianočných 
koncertoch Richarda Müllera. Čaro Vianoc pod hradom sa 
skončilo 23. decembra 2014.  
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Mesto Trenčín 2.12.2014 
pomocná evidencia 834/1/2014 
 
Dňa 10. decembra 2014 čitateľská verejnosť na pôde Ve-

rejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne privítala trenčian-
skeho rodáka kňaza, cestovateľa, publicistu a moderátora 
kresťanskej televízie „Noe“ v Čechách a „Lux“ na Slovensku 
Mariána Gavendu, ktorou vnáša do náboženského média kus 
civilného sveta.  

Marián Gavenda prijal pozvanie verejnej knižnice, aby 
predstavil trenčianskym čitateľom svoju knihu pod názvom 

„Medzi nebom a ze-
mou“, ktorou doka-
zuje, že všetci žijeme 
medzi nebom a ze-
mou a v každom z 
nás je veľa 

dobrého. Marián 
Gavenda konštato-
val, že du-chovný 
rozmer vní-ma ako 

prirodzenú súčasť života človeka. „U nás sa kedysi zvyklo 
umelo hodno-tiť, že náboženstvo je čosi súkromné. Kresťania 
majú byť soľou zeme, pričom tá soľ musí byť rozpustená. Aj 
polievka je odporná, keď zahryznete do hrudky soli“  

Respondentov si kňaz Marián Gavenda, pochádzajúci z 
Opatovej nad Váhom, dnes mestskej časti Trenčína, vyhľadá-
va evanjelizačne. Celebritami sú podľa neho nielen tí, ktorých 
vybuduje marketing komerčných televízií, ale on sa sústreďuje 
pri ich výbere na pestrosť striedaním mužov, žien, mladších, 
starších, klerikov i laikov. Zameriavam sa aj na tých, ktorých 
život je na konci, ako v prípade Jána Motulka, svojho času po-
sledného žijúceho básnika katolíckej moderny. Marián Ga-

Marian Gavenda 
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venda vyslovuje svoj názor, že „nechcem kádrovať, no politi-
kom sa radšej vyhýbam. Tí majú iný priestor,“ dodal.  

Z dosiaľ 137 odvysielaných rozhovorov sa do knihy zmes-
tilo devätnásť. Rôznorodé spektrum osudov reprezentujú re-
hoľná sestra Terézia Ambrišková, básnik Ľubomír Feldek, fo-
tograf Karol Kállay, moderátor Dado Nagy, horolezec Pavol 
Rajtár, kardinál Jozef Tomko či herečka Božidara Turzonovo-
vá. Spoločného menovateľa výpovedí vyjadruje túžba viesť 
plnohodnotný život za každých okolností. Ako príklad uviedol 
životný príbeh MUDr. Zuzany Böhmovej, ktorá osem rokov 
zápasila s rakovinou a ukázala, že žiť treba aj s chorobou. To-
to je vierohodné svedectvo a motivácia pre ľudí, ktorí sa do-
stali do podobnej situácie. Keď určitej skupine radí jeden z 
nich, má to silu, podotkol autor knihy.  

Marián Gavenda sa pri svojom príhovore zmienil o svojom 
študentskom živote. Po absolvovaní štúdia na trenčianskom 
gymnáziu a hotelovej škole v Piešťanoch a v roku emigroval 
1988 do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom ko-
légiu Nepomucenum, licenciát z teológie dosiahol na Inštitúte 
spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity v Ríme. Po ná-
vrate na Slovensko bol členom zboru konzultorov Bratislav-
sko-trnavskej arcidiecézy, úzkym spolupracovníkom apoštol-
ského nuncia a zapájal sa do mediálnych aktivít.  

V súčasnosti pôsobí vo farnosti v Devíne. Ako priznal, jeho 
pastorácia vyznieva atypicky. „Podčiarkuje to aj fakt, že som 
teritoriálne slúžil všetkým Slovákom v Austrálii, keďže pátra 
Štefka zadržali na Filipínach. Za tri týždne som po farnosti 
najazdil autobusom 17 000 kilometrov. Neustálu prítomnosť 
medzi bežnými ľuďmi však dodnes považujem za veľkú vý-
hodu.“  

V roku 2001 Ján Pavol 2. udelil Mariánovi Gavendovi titul 
pápežský prelát. Zážitky zo spoločných chvíľ mu dodnes pri-
pomína soška Panny Márie z ebenového dreva, ktorú mu Svä-
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tý otec daroval na pamiatku po koncelebrovaní rannej om-
še. Marián Gavenda vysvetľuje, čo je to za čestný titul, lebo 
skutočných prelátov je iba niekoľko. Pápežský kaplán, pápež-
ský prelát a pápežský protonotár sa titulujú monsignor. Má to 
skôr význam vo Vatikáne. S červenou reverendou tam mám 
všade otvorené dvere. Ale nepotrpím si na to.  

Keď sa ma na Slovensku pýtajú, ako ma majú oslovovať, 
odpoviem, že „pán lechkomožný“, dodal s úsmevom.  

vlastné poznámky 
 

Od 12. decembra 2014 počas vianočných 
sviatkov a začiatku nového roka 2015 vy-
stavovala trenčianska výtvarníčka Eva 
Mišáková – Ábelová v mestskej veži 
v Trenčíne svoje drobné maľby, ktoré vy-
tvorila v poslednom období pod názvom 
„Maľovaný pozdrav z veže“. 

vlastné poznámky 
 
Juraj Gönci patril k výrazným osobnostiam kultúrneho i 

spoločenského života v Trenčíne. Bol básnikom, publicistom, 
literátom, režisérom, scenáristom, knihovníkom a dlhoročným 
riaditeľom Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, 
ktorý by sa dňa 14. decembra 2014 dožil 100 rokov.  
    Juraj Gönci zostal rodnému Trenčínu verný celý život. Tu 
sa narodil, pracoval aj zomrel. Takmer dvadsaťpäť rokov bol 
riaditeľom knižnice v Trenčíne, ktorá sa pod jeho vedením 
vypracovala s mestskou, okresnou a krajskou pôsobnosťou. 
Vybudoval knižnicu univerzálneho charakteru, patriacu k naj-
významnejším inštitúciám svojho druhu na Slovensku. Odbor-
né znalosti z oblasti knihovníctva zužitkoval pri písaní mono-
grafie, kde zmapoval históriu trenčianskej knižnice od jej 
vzniku až po rok 1990. Podieľal sa na vypracovaní viacerých 
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smerníc, vyhlášok, zákonov z oblasti knihovníctva či osvety. 
Riadil okresné i miestne knižnice bývalého Západoslovenské-
ho kraja. Dôraz kládol na profesionalitu a odbornú úroveň 
pracovníkov, podporoval ich ďalšie vzdelávanie. 

Juraj Gönci uplatnil tvorivé a organizačné schopnosti pri 
organizovaní nezabudnuteľných „trenčianskych literárnych 

štvrtkov“, ktoré sa 
v 30. a 40. rokoch 
minulého storočia 
pravidelne usku-
točňovali v hoteli 
Tatra za účasti 
významných slo-
venských umelcov. 
Pôsobil tiež ako re-
daktor regionál-

nych periodík - Považského hlasu, Hlasu Nitrianskeho kraja, 
Trenčianskych novín. „Organizačne, dramaturgicky a režijne 
viedol „Divadlo poézie“, ktoré združovalo pri trenčianskej 
knižnici skupinu milovníkov umeleckého prednesu. Počas 
svojej činnosti divadielko uviedlo vyše dvadsať literárnych 
pásiem o živote a diele slovenských a svetových literátov. Bol 
taktiež spoluzakladateľom „Klubu priateľov umenia“.  

Juraj Gönci bol literárne činný pod pseudonymom „Juro 
Trenčiansky. V roku 1936 vydal svoju prvú básnickú zbierku 
„Hluché ozveny“, neskôr nasledovali „Zradená zem“, „Veter-
ný kohút“, „Kontraband“ a ďalšie. Je autorom mnohých od-
borných prác z oblasti vývoja regionálneho verejného knihov-
níctva. Pri príležitosti 85. narodenín mu vydalo mesto Trenčín 
a Štátna krajská knižnica personálnu bibliografiu s názvom 
„Knihovník s dušou básnika“, ktorú zostavila Mgr. Ľudmila 
Strohnerová.  

Za  výsledky  svojej  práce  získal  viacero ocenení. V roku 
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1969 mu bol udelený čestný titul „Zaslúžilý pracovník kul-
túry“. Zomrel 6. marca 2005. K nedožitým 100. narodeninám 
Juraja Gönciho - Trenčianskeho pripravila Verejná knižnica 
M. Rešetku v Trenčíne tematickú výstavku.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 
pomocné evidencia 854/2/2014 
 
Trenčianska nadácia organizovala v decembri 2014 už de-

siaty ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. Projekt bol 
venovaný deťom zo sociálne slabších či mnohodetných rodín a 
deťom osamelých matiek, ktoré rady čítajú, ale kniha je pre ne 
finančne nedostupným darčekom. Odovzdanie knižiek sa 
uskutočnilo dňa 18. decembra 2014 v kine Hviezda v Tren-
číne, ktoré  sa zaplnilo džavotajúcimi deťmi rôzneho veku. 
Šum v hľadisku prestal, keď sa na javisku zjavili herci Mest-
ského divadla v Trenčíne a deťom zahrali rozprávku o Mac-
kovi Uškovi. Po trištvrte hodinovou predstavení boli za pol 

hodiny boli všetky kniž-
ky rozdané a deti spo-
kojné a usmiate. V prie-
behu desiatich rokov do-
kázal potešiť obľúbený-
mi knihami už 2.052 de-
tí. 

Pre tento účel „dlhé 
roky spolupracujeme s 

učiteľmi v materských a základných školách v Trenčíne. Tí 
nám pomáhajú nájsť deti, ktoré rady čítajú, ale sú v situácii, 
keď si kúpu knihy z rozličných dôvodov nemôžu dovoliť,“ 
povedala programová manažérka nadácie Danka Adamusová 
z Trenčianskej  nadácie. 

Princíp projektu spočíva v anonymnom obdarovaní ano-
nymného dieťaťa. V piatich trenčianskych kníhkupectvách bo-
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lo pre tento účel pripravených spolu 234 kníh, označených 
páskou projektu a krstným menom detí, ktoré by si chceli kni-
hu prečítať. „Prax je taká, že darca si vyberie knihu, ktorá sa 
mu páči a tú môže pre dieťa zaplatiť. Posledný deň vyučova-
nia pred Vianocami sa s deťmi stretávame a v spolupráci s 
Mestským divadlom v Trenčíne sa im knihy slávnostne odo-
vzdajú, povedala Danka Adamusová. Za desať rokov existen-
cie si projekt vybudoval dobré meno medzi ľuďmi. Niektorí 
ľudia sú pravidelnými darcami už od prvých ročníkov. Po-
niektorí darujú aj dve až tri knihy a k nim ešte pridajú nejakú 
drobnosť - hračku, pastelky. Vďaka patrí aj kníhkupectvám, 
ktoré sa zapájajú do projektu. Máme s nimi výborný vzťah za-
ložený na dlhoročnej dôvere a často dostávame aj dôležitú 
spätnú väzbu od ľudí, dodala Danka Adamusová. 

Tento rok sa do projektu zapojila aj Základná škola v Dol-
nej Súči. „Každoročne sa pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc zapájame do súťaže, ktorú organizuje Slo-
venská pedagogická knižnica. Naše podujatie veľká čitateľská 
reťaz zahŕňalo aj možnosť podporiť predvianočný projekt 
Trenčianskej nadácie „Otvor srdce, daruj knihu,“ povedala 
učiteľka Monika Patková. Deti prvého až piateho ročníka 
zaktivizovali pre podporu charity aj svojich rodičov, starých 
rodičov, susedov či súrodencov. Podarilo sa vyzbierať 110 eúr 
a 45 centov. Za všetkých žiakov sa na nákup kníh v Trenčíne 
podujali tretiaci, ktorí zároveň absolvovali v kníhkupectve ex-
kurziu. Do kníhkupectva ich prišlo štrnásť, medzi nimi aj tre-
tiak Majko Holíček, ktorý zdôvodnil svoju návštevu v kníh-
kupectve takto - „Zapojil som sa, pretože som chcel, aby aj iné 
detičky mali aspoň také pekné Vianoce ako my,“ povedal. V 
škole mám rád matematiku a informatiku, ale tiež veľmi rád 
čítam. Najradšej čítam prírodopisné knihy. Teraz mám už do-
čítanú „Predátory - Páni divočiny“. Akurát poslednú stranu si 
ešte nechávam na nejaký pekný deň,“ dodal Majko. 
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Trenčianske noviny 19.12.2014 
Pomocná evidencia 854/1/2014 
 
Najvýznamnejšia historická pamiatka v Trenčíne, rímsky 

nápis z roku 179 n. l. bude potrebovať v blízkej budúcnosti 
obnovu. Konštatuje o tejto skutočnosti vyjadrenie Márie Vdo-
vičíkovej z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, keď 
hovorí: „Nápis ohrozujú poveternostné vplyvy, pričom klima-
tické podmienky a zloženie ovzdušia sú dnes odlišné ako v 
minulosti. Súčasné zloženie zrážkovej vody, frekvencia cest-
nej dopravy pod hradnou skalou vplývajú na rýchlejší proces 
starnutia kultúrnej pamiatky a reštaurátorských zásahov. Pa-
miatkári nápis monitorujú a na základe porovnania fotodoku-
mentácie konštatujú, že sa od posledného reštaurovania v roku 
2001 mierne zhoršila čitateľnosť nápisu.“ 

Trenčiansky kraj informoval, že vzhľadom na túto závažnú 
skutočnosť uvažuje o obnove nápisu spoluprácou ďalších sub-
jektov na získaní potrebných finančných prostriedkov na reš-
taurovanie tak, ako pred rokom 2001. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 
pomocná evidencia 868/1/2014 

 
Počas trvania adventu do 23. decembra 2014 sa v amfiteátri 

Mierového námestia vystriedalo množstvo domácich známych 
i menej známych spevákov, spevácky skupín a kapiel. Z nich 
možno spomenúť slovenskú speváčku  Katku Koščovú, kape-
lu „Korben Dallas“, spevácke trio „La Gioia“; 

vlastné poznámky 
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Školstvo a vzdelávanie 

Obchodná akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina 
Rázusa v Trenčíne a Gymnázium M. R. Štefánika na Športo-
vej ulici v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uspeli v hodno-
tení „Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy“. Rozhodu-
júcimi kritériami pri hodnotení gymnázií a stredných odbor-

ných škôl boli ex-
terná časť a písom-
ná forma internej 
časti maturít, mi-
moriadne výsledky 
žiakov či zamest-
nanosť absolven-
tov. Dôležité boli 
tiež údaje o zapoje-
ní škôl do vybra-
ných testov a súťa-

ží, údaje od Štátnej školskej inšpekcie a ďalšie parametre. 
Trojicu najlepších stredných odborných škôl tvorili Ob-

chodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave, Obchodná 
akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina Rázusa v Trenčíne a 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici 
v Prešove. Medzi najlepšie slovenské gymnáziá boli zaradené 
Bilingválne gymnázium na Komenského ulici v Sučanoch, 
Spojená škola - Gymnázium na Novohradskej v Bratislave a 
Gymnázium M. R. Štefánika na Športovej ulici v Novom Mes-
te nad Váhom. 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne si zakladá 
na 95-ročnej tradícii. Škola patrí medzi najstaršie a najväčšie 
svojho zamerania na Slovensku, pripomenul jej riaditeľ Ing. 
Ľubomír Jandík. Žiaci sa úspešne zapájajú do vedomostných 
a športových súťaží a olympiád. Okrem iného za ostatných de-
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sať rokov až šesťkrát vyhrali celoslovenskú olympiádu „Mla-
dý účtovník“. Môžeme sa pochváliť vysokou mierou uplatne-
nia absolventov na vysokých školách i na trhu práce a zároveň 
nízkou mierou nezamestnanosti absolventov. Dosiahnutý ús-
pech nie je náhodný, škola v tom istom hodnotení minulý rok 
obsadila šieste miesto a urobíme maximum, aby sme podobné 
úspechy zopakovali i v budúcnosti, predstavil školu riaditeľ 
Ing. Ľubomír Jandík. 

www.sme.sk 14.01.2014 
pomocná evidencia 16/1/2014 

 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚ-

CEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám 
v Slovenskej republike skvalitniť technické podmienky pre 
elektronické testovanie žiakov. Do škôl zapojených do národ-
ného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania“ na základ-
ných a stredných školách s využitím elektronického testovania 
rozváža v týchto dňoch 1800 počítačov. 

Ako informovala manažérka národného projektu Mária 
Grebeňová-Laczová, NÚCEM dodá počítače aj do Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Celkove pôjde do škôl v trenčian-
skom regióne 168 počítačov (do deviatich stredných a 28 zá-
kladných škôl). Najviac počítačov dostanú Základná škola na 
Bezručovej ulici v Trenčíne (17 kusov), Stredná odborná škola 
Pod Sokolicami v Trenčíne a Spojená škola s organizačnými 
zložkami Stredná odborná škola, Gymnázium v Novákoch (po 
11 kusov), Základná škola s materskou školou v Kočovciach, 
Základná škola v Starej Turej a Stredná zdravotnícka škola v 
Považskej Bystrici (po deväť kusov). 

Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly 
prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a pod-
písanie zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM a školou v národ-
nom projekte. Pri prideľovaní počítačov pre konkrétne školy 
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je rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektronického 
testovania podľa potrieb národného projektu, konštatovala ria-
diteľka NÚCEM Romana Kanovská. Školy získajú od NÚ-
CEM počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so 
súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky, ako aj zriaďovateľa školy. 

Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných 
základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, kto-
rých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, 
sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 
9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala mini-
málne 21 kvalitných testovacích staníc, spresnila Romana Ka-
novská. V školách s necertifikačným statusom sa v rámci pro-
jektu budú uskutočňovať školské a učiteľské elektronické tes-
tovania. NÚCEM zabezpečí 800 počítačov pre celkovo 235 
takýchto škôl. 

Hlavným cieľom projektu je okrem vzniku databázy 30.000 
pôvodných úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov vytvorenie podmienok, aby sa do tejto modernej 
formy overovania vedomostí žiakov potupne zapojili všetky 
školy na Slovensku. Ďalšou významnou okolnosťou, ktorá 
podporuje tento zámer, je, že medzinárodné testovanie PISA 
2015 bude na školách výlučne elektronické. Do národného 
projektu sa už zapojilo takmer 1660 plno organizovaných škôl 
na Slovensku. 

www.sme.sk 16.01.2014  
pomocná evidencia 38/1/2014 
 
V dňoch 15. januára až 5. februára 2014 sa na základných 

školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, vykonal 
zápis detí do prvého ročníka základnej školy na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky.  
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Mesto Trenčín má jeden školský obvod, preto si rodičia 
mohli vybrať niektorú zo základných škôl bez obmedzenia ad-
resou bydliska. Riaditelia základných škôl boli však povinní 
prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v meste Trenčín 
a v obciach, s ktorými mesto uzavrelo zmluvu o spoločnom 
školskom obvode, išlo o obce Hrabovka a Zamarovce. Do zá-
kladných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, na 
zápis prišlo celkom 560 detí.  

Prijímací proces však zatiaľ nie je ešte ukončený, a tak poč-
ty budúcich prvákov 
treba vnímať ako pred-
bežné. Neúplné ukon-
čenie prijímacieho pro-
cesu vyplýva zo skutoč-
nosti, že zákonní zá-
stupcovia detí požiadali 
o odklad školskej do-
chádzky, alebo tiež 

o predčasné zaškolenie a z tohto titulu musia deti absolvovať 
pedagogicko-psychologické vyšetrenia, až na základe ich vý-
sledkov riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí, resp. neprija-
tí žiaka do základnej školy. Podobne môžu počty prvákov ešte 
ovplyvniť dodatočne zapísané deti, ktoré žijú so svojimi ro-
dičmi v zahraničí a na Slovensko prichádzajú sporadicky. 

Predpokladá sa, že by malo pravdepodobne nastúpiť 
v septembri do prvého ročníka cca 492 detí. Rozhodnutia 
o prijatí dieťaťa do prvého ročníka tej, ktorej školy budú rodi-
čom doručené najneskôr do 31. mája 2014. 

Echo 12.02.2014 
pomocná evidencia 136/1/2014  
 
V minulom roku 2013 poskytlo Mesto Trenčín na školské 

aktivity 4.341 eúr. Najviac 562 eúr bolo poskytnuté Rodičov-
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skému združeniu pri Základnej umeleckej škole Karola Pádi-
vého v Trenčíne na tradičnú spevácku súťaž „Pieseň Lydky 
Fajtovej“. Viac ako 500 eúr boli poskytnuté na projekty, ktoré 
predložili: 
- Rada rodičov pri Základnej škole Hodžova ulica na poduja-

tie „Kvety pre mamu“,  
- Občianske združenie pri Materskej škole Šafárikova na det-

skú športovú olympiádu, 
- a Občianske združenie „Delfín“ na konferenciu ročníko-

vých projektov intelektovo nadaných detí. 
Mesto Trenčín prerozdelilo v rámci svojho dotačného prog-

ramu v roku 2014 na aktivity v oblasti školstva 6.000 eúr, čo 
je v porovnaní s minulým rokom 2013 o takmer 1.700 eúr 
viac. Žiadosti bolo treba odovzdať v podateľni mestského úra-
du, prípadne poštou najneskôr do 28. februára 2014 
a schvaľovala ich komisia pre školstvo Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne..  

www.sme.sk 13.02.2014  
pomocná evidencia 135/1/2014 
 
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

vzniklo prvé študentské rádio. Bude súčasťou študentského 
centra, ktoré by mali otvoriť tento rok. Jeho súčasťou bude 
samostatná technická miestnosť a štúdio. „V súčasnosti sa rá-
dio nachádza v testovacom móde. Pracuje na prepojení vysie-
lania s web lokalitou a začalo sa s konkurzom na personálne 
obsadenie rádia a podarila sa nahrať prvá 30 minútová relá-
cia,“ informoval Ing. Norbert Jiroš z oddelenie vzťahov s ve-
rejnosťou trenčianskej univerzity. 

Rádio bude vysielať prostredníctvom internetu na webovej 
lokalite radio.tnuni.sk, ktorá je momentálne prístupná len na 
univerzitnej sieti. Relácie pripravujú samotní študenti. Nebude 
chýbať spravodajský blok s novinkami z oblastí štúdia a uni-
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verzity, noviniek zo sveta ekonomiky, politiky, zdravotníctva, 
techniky, ale aj zábavné relácie. V budúcnosti príležitosť do-
stanú aj študenti politológie, aby si mohli ako  moderátori 
zdokonalili svoje mediálne zručnosti. Po ukončení všetkých 
potrebných aktivít a spustení rádia bude štúdio schopné plno-
hodnotne vysielať relácie a púšťať hudbu ako každé iné profe-
sionálne študentské rádio na Slovensku. Študentom pribudne 
ďalšia mimoškolská aktivita, kde sa môžu realizovať a získa-
vať skúsenosti. 

www.sme.sk 16.02.2014  
pomocná evidencia 146/1/2014 

 
Po aktívnom zapojení do národného 

projektu „Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti“, kto-
rého cieľom je prepojenie vysokoškol-
ského vzdelávania s firemnou praxou, 
prišla Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne dňa 26. februára 2014 s ďalšou ponukou 
na podporu sebarealizácie študentov v novovybudovanom 
priestore „Študentského centra“. 

Hlavnou myšlienkou „Študentského centra“ Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo vytvorenie 
spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov 
orientované na študentské mobility, 
vytvorenie neformálneho prednáš-
kového priestoru pre zaujímavých 
motivačných rečníkov, úspešných 
absolventov, mladých podnikate-
ľov a v neposlednom rade vytvore-
nie priestoru pre študentské firmy 
a start-up spoločnosti. Študentské centrum ponúkne vo forme 
coworkingu priestor malým inovačným firmám z Trenčína, 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Michal Kaščák 
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ktoré môžu spolupracovať s našimi študentmi. Vybudovaný 
kreatívny priestor podporí  aktívnych študentov univerzity v 
ich ďalšom osobnostnom rozvoji aj v úspešnom uplatnení 
v profesijnej praxi. 

Slávnostné otvorenie Študentského centra Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnilo za 
prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorými boli čelní pred-

stavitelia univerzity, 
študenti jednotlivých 
fakúlt a celouniver-
zitných pracovísk a 
zástupcovia študent-
ských organizácií. 
Symbolickú stuhu ot-
vorenia prestrihli dňa 
3.marca 2014 rektor 
Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. 
spolu riaditeľom hudobného festivalu „Bažant Pohoda“ Mi-
chalom Kaščákom, ktorý prijal úlohu krstného otca. 

www.tuni.sk 27.02.2014 
pomocná evidencia 175/1/2014 
 

Druhý ročník súťaže 
„Trenčiansky pivný so-
melier 2014“ sa konala 
dňa 11. marca 2014 
v Gastrocentre pod Bre-
zinou v Trenčíne. Na sú-
ťaži sa zúčastnili štyri 
školy tri slovenské a jed-
na česká. Zo slovenských 
škôl to boli školy z Pú-

zľava Michal Kaščák a rektor TnU AD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. strihanie stuhy 
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chova, Kežmarku a Trenčína. Z Českej republiky zúčastnila 
škola z Přerova. Trenčiansku školu reprezentovali víťazi zo 
školského kola. Po príchode si súťažiaci vyžrebovali poradové 
čísla, podľa ktorého miešali nápoje aj čapovali rezané pivo. 
Prvá časť súťaže spočívala vo vedomostiach, ktoré študenti 
nadobudli štúdiom na strednej škole. Vytvorili sme pre nich 
vedomostný test. 

Ďalej nasledovali dve praktické skúšky zručnosti, z ktorých 
prvá spočívala v miešaní  nápoja na báze piva, v ktorej súťa-
žiaci museli použiť do nápoja pivo, alebo pivovicu, sladovicu, 
pivu, ostatné ingrediencie boli ľubovoľné. Ukázalo sa, že 
kreativita žiakom nechýbala, pretože vytvorili originálne chu-
ťovo výborné miešané nápoje. 

Druhá praktická zručnosť  spočívala v čapovaní  rezaného 
piva. V priebehu 3 minút mali za úlohu načapovať dva poháre 
piva s čiapkou. Lepšie a presnejšie k mierke načapované pivo 
predkladali komisárovi, 
ktorý zo špeciálnou 
mierkou odmeral nača-
pované pivo a  výšku 
peny. Načapované pivo 
sa hodnotilo podľa toho 
či sa svetlé pivo odde-
ľovalo od tmavého, či 
bolo dobre „narezané“. 
Potom načapované pivo 
servírovali odbornej komisii, ktorá hodnotila aj správne podá-
vanie, čiže pozdrav, úsmev, vhodnú komunikáciu a „zážitok“. 

V tohoročnom druhom ročníku bola súťaž rozšírená o prí-
pravu jedál na báze piva. Študenti museli napísať vedomostný 
test, pripraviť pokrm v receptúre s pivom a na záver museli 
k svojmu pokrmu vybrať vhodné pivo.  

Na záver  nasledovalo  vyhodnotenie  súťažiacich. V súťaži 

ocenení študenti so svojimi ušiteľmi 
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Trenčiansky pivný somelier v odbore čašník: 
-   prvé miesto získala Ivana Zvonková z Přerova,  
- druhé miesto získala Anna Funketová z Kežmarku  
-  a tretie miesto obsadila Nikola Halásová z Púchova. 
V súťaži Trenčiansky pivný somelier v odbore kuchár: 
- prvé miesto získal Maroš Jambor z Trenčína,  
- druhé miesto získal Kristián Semaňák z Kežmarku  
- tretie miesto získala Miroslava Maslanová z Púchova. 

Echo 13.03.2014 
pomocná evidencia 296/1/2014 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 24. marca 2014 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnilo slávnost-
né odovzdávanie ocenenia „Vynikajúci pedagóg Trenčian-

skeho kraja 2014“.  Podu-
jatie spoločne pripravil 
Trenčiansky samosprávny 
kraj a Okresný úrad Tren-
čín - odbor školstva. Desia-
tim pedagógom zo škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samospráv-

neho kraja plakety J. A. Komenského odo-
vzdal predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslav Baška a trinásť 
pedagógov zo škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Okresného úrad Trenčín ocenil 
prednosta Okresného úradu Trenčín Ing. 
Štefan Bohúň. Dôležitosť a význam tohto 
podujatia osobnou účasťou zvýraznil minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan 
Čaplovič, DrSc. Ten vo svojom príhovore povedal, že „som 
veľmi rád, že si spolu s vami môžem pripomenúť sviatok uči-

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
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teľov práve v Galérii M. A. Bazovského, pretože vzdelávanie 
je úzko prepojené s kultúrou. Chcem využiť túto príležitosť 
a poďakovať všetkým pedagogickým i odborným zamestnan-
com škôl Trenčianskeho kraja za prácu, ktorú vykonávajú 
v prospech detí a za to, že chápu svoje zamestnanie, svoju mi-
siu ako poslanie. Obetavo pôsobia neraz v ťažkých podmien-
kach, ale robia maximum, aby našu budúcu generáciu nielen 
vzdelávali, ale aj vychovávali a pripravili pre čo najlepšie 
uplatnenie v živote. Všetkým zamestnancom škôl vyjadrujem 
veľkú vďaku a želám pri príležitosti ich sviatku veľa ďalších 
úspechov.“ 

Po príhovore ministra sa k prítomným prihovoril predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška, ktorý konštatoval, že 
„v súčasnom období v 43 školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja pôsobí 2111 pedagó-
gov, ktorí sa starajú o 22 614 žiakov. 
a z toho počtu nebolo ľahké počtu vybrať 
len zopár učiteľov, ktorým sa dnes poďa-

kujeme za náročnú prácu za ich mimoriadne zodpovedný 
a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie.  Aj zá-
sluhou výborných pedagó-
gov sú naši žiaci úspešní 
na mnohých celosloven-
ských i medzinárodných 
vedomostných či športo-
vých súťažiach a príkladne 
reprezentujú náš Trenčian-
sky samosprávny kraj.“  

Súčasťou programu bo-
lo vystúpenie žiakov Zá-
kladnej umeleckej školy 

Ing. Jaroslav Baška 

oceňovanie učiteľov 
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Karola Pádivého v Trenčíne. 
Zoznam ocenených pedagógov zo škôl v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja: 
- Janka Švančarová zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Trenčín; 
- Ján Koštiaľ zo Strednej odbornej školy v Starej Turej; 
- Margita Liščáková zo Strednej odbornej školy sklárskej v 

Lednických Rovniach; 
- Rudolf Pečenkár zo Strednej odbornej školy v Novom 

Meste nad Váhom;  
- Eva Žernovičová z Gymnázia v Považskej Bystrici; 
- Janka Dežerická zo Strednej odbornej školy v Handlovej; 
- Antónia Mrlianová zo Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne; 
- Jozef Fabuľa z 
Gymnázia Ľ. Štúra 
v Trenčíne  
- Ľubomír Vida z 
Obchodnej akadémie 
v Prievidzi; 
- Peter Bulík zo 
Strednej odbornej ško-
ly J. Ribaya, v Bánov-
ciach nad Bebravou  

Okrem pedagógov 
v pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja prevzalo ďalších 13 učiteľov zo 
škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úra-
du v Trenčíne ocenenia z rúk prednostu Okresného úradu 
Trenčín Ing. Štefana Bohúňa: 
- Ľudmila Hlavatá z Materskej školy Lednické Rovne; 
- Nadežda Andelová z Materskej školy Šafárikova ul. 

v Trenčíne; 

ocenená Nadežda Andelová z MŠ Šafárikova ul., Trenčín 
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- Ján Londák z Materskej školy SNP v Myjave; 
- Peter Stupavský zo Základnej umeleckej školy v Púchove;  
- Ján Pavlovič zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej; 
- Dana Saksová – ŠZŠ Púchov,  
- Andrea Šebová – ŠZŠ Dubnica nad Váhom,  
- Anna Orihelová – OUI Ladce,  
- Oľga Zbitovská – ZŠ Stred, Považská Bystrica,  
- Peter Poliak – ZŠ Školská, Handlová,  
- Silvia Malegová – ZŠ Dobšinského, Prievidza,  
- Milena Kurtišová – ZŠ Štúrova, Myjava;  
- Oľga Ďurechová – ZŠ Medňanská, Ilava. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 232/1/2014  
 
Aj tento rok ovládli Výstavisko Expo Center a. s., Trenčín 

roboty. Počas 9. ročníka „Trenčianskeho robotického dňa“ 
v dňoch 2. – 3. apríla 2014 tu svoju ši-
kovnosť a tvorivosť v oblasti robotiky 
predviedli žiaci základných a stredných 
škôl z celej Slovenskej republiky. Prí-
tomní boli aj hostia z Českej republiky. 
Organizátorom bola opäť bola Stredná 
odborná škola, Pod Sokolicami 14 v 
Trenčíne, ktorá podujatie pripravila pod 
osobnou záštitou predsedu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu   a športu Slovenskej republiky. Cieľ podujatia 
bolo spopularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi 
trenčianskeho regiónu, sa podľa odozvy súťažiacich aj náv-
števníkov opäť podarilo naplniť. Vo svojich príhovoroch to 
počas otvorenia zdôraznili aj vedúca služobného úradu Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ing. Jozef Trstenský 
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Ing. Henrieta Crkoňová, Miroslav Mihál zo sekcie regio-
nálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky, štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Pavol Pavlis, a gene-
rálny riaditeľ Expo Center a. s. Trenčín Ing. Pavol Hozlár. Za 
prítomnosti ďalších významných hostí, zástupcov mnohých 
inštitúcií, organizácií a fi-
riem, sa účastníkom poduja-
tia prihovoril podpredseda 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jozef Trs-
tenský. „Vieme, že aj v na-
šom kraji klesá záujem mla-
dých o technické smery. Aj 
u nás chce väčšina deviata-
kov študovať na gymnáziách, obchodných či hotelových aka-
démiách. Na druhej strane technicky vzdelaní odborníci na-
chádzajú na našom trhu práce uplatnenie. Žiadajú si ich naše 
domáce firmy i prichádzajúci zahraniční investori. Aj preto v 
kraji venujeme v poslednom období zvýšenú pozornosť od-
bornému školstvu. Pracuje u nás Krajská rada pre odborné 

vzdelávanie, pripravujeme stratégiu, 
ktorá postupne prerastie do koncepcie 
odborného vzdelávania v kraji, pokra-
čujeme v budovaní Centier odbornej 
prípravy v niektorých našich stredných 
odborných školách. Trenčiansky samo-
správny kraj má záujem, o čo najužšie 
skĺbenie teórie s praxou prostredníc-
tvom duálneho vzdelávania. Preto vždy 
budeme podporovať podujatia takéhoto  
charakteru, pretože  skutočne pomáha-

jú  prebúdzať záujem mladých o technické vzdelanie.“ 
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Organizátor podujatia pripravil viacero zaujímavých sprie-
vodných podujatí, predstavili sa viaceré vysoké školy s tech-
nickým zameraním zo Slovenska a Čiech, ako aj firmy so svo-
jimi profesionálnymi robotickými technológiami. Celkovo sa 
„Trenčianskeho robotického dňa“ 2014 zúčastnilo 28 základ-
ných a stredných škôl zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré v 
súťažiach predstavili 74 robotov. 

Samotná súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, umies-
tnenie súťažiach bolo nasledovné: 
Kategória Driver A) 

1. miesto a tým aj Cenu primátora Mesta Trenčín získal Ri-
chard Horniak, zo Strednej odbornej školy Handlová s 
robotom „Baltazar“ 

2. miesto získal Peter Ondrejovič zo Strednej odbornej 
školy Handlová s robotom „QQ“ 

3. miesto získal Martin Stotka zo Strednej odbornej školy 
Handlová s robotom  „Cruiser“ 

Kategória Driver B) 
1. miesto a tým aj Cenu riaditeľa Strednej odbornej školy 

Pod Sokolicami 14, Trenčín získal  Mário Šútovec zo 
Základnej školy  s materskou školou Chlebnice 
s robotom „Trimer“ 

2. miesto získal Patrik Chorvát zo Základnej školy 
s Materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 
s robotom „NXT 2“ 

3. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy 
s Materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 
s robotom „NXT 3“ 
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Kategória - Stavebnice robotov 
1. miesto a tým aj Cenu predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja  získal kolektív študentov Jochman, 
Čáky, Farbula z Gymnázia, Alejová 1, Košice s robo-
tom „Mačka a myš“ 

2. miesto získal Matej Mazúr a Jakub Mazúr zo Základ-
nej školy Prievidza s robotom „Ľudské telo“ 

3. miesto získal kolektív žiakov Štefan Gajdošík, Robert 
Jurčo, Alexander Kubíček zo Základnej školy 
s Materskou školou V. Mitúcha Horné Srnie s robotom 
„Čistička odpadových vôd“ 

Kategória Free Style 
1. miesto a tým aj Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky získal Michal Košik zo 
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany s 
robotom „AllWheelbot“ 

2. miesto získal Martin Dodek zo Stredného odbornej ško-
ly Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom s robotom 
„RJPPV“ 

3. miesto získal Patrik Štefka zo Strednej priemyselnej 
školy Myjava s robotom „AnyWay“ 

Špeciálne ceny 
Špeciálne ceny spoločnosti ABB s r.o. za kreatívne riešenia 

odovzdala Anežka Benčeková týmto oceneným: 
- Richardovi Horniakovi zo Strednej odbornej školy 

Handlová s robotom „Baltazar“ 
- Mário Šútovcovi zo Základnej školy s materskou školou 

Chlebnice s robotom „Trimer“ 
- Jochmanovi, Čákymu, Farbulovi z Gymnázia Alejová 

1, Košice s robotom „Mačka a myš“ 
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- Michalovi Košikovi zo Strednej priemyselnej školy elek-
trotechnickej Piešťany s robotom „AllWheelbot“ 

Špeciálnu cenu spoločnosti Emerson a.s. odovzdal Jozef Ho-
loubek Tomášovi Nagyovi zo Základnej školy s materskou 
školou v Rosine  

Špeciálnu celu spoločnosti Elso Philips Service s r.o. za 
osobný prínos odovzdal Marián Hubinský Marekovi Mol-
dovi zo Strednej priemyselnej školy  Nové Zámky  

Špeciálnu cenu spoločnosti Schunk Intec s r.o. za inovatívne 
riešenie odovzdal František Jantoška Patrikovi Štefkovi  
zo Strednej priemyselnej školy Myjava  

Špeciálnu cenu spoločnosti National Instruments s r.o za ná-
pad odovzdal Peter Brieška Eduardovi Čubovi z Gymná-
zia Alejová 1, Košice  

Mimoriadnu cenu stavebnice Merkur odovzdal za firmu Mer-
kur Toys s r.o. Ľuboš Langhammer: 

1. Kupón v hodnote 800 Kč Martinovi Krskovi z robotic-
kého krúžku Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, 
Trenčín 

2. Kupón v cene 400 Kč Adriánovi Horoliczovi zo Stred-
nej odbornej školy Stará Turá 

Špeciálnu cenu európskej vzdelávacej agentúry Meridián 
odovzdal Vladimír Kováčik Eduardovi Čubovi z Gymná-
zia Alejová 1, Košice,  

Špeciálnu cenu spoločnosti Manz Slovakia s r.o. za kreativitu 
odovzdal Juraj Krivý Martinovi Dodekovi zo Strednej od-
bornej školy Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom  

Špeciálnu cenu vydavateľstva časopisu Stojárstvo/Strojáren-
ství  

všetkým zúčastneným stredným školám odovzdala Slávka 
Babiaková 
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Dar pre Strednú odbornú školu Pod Sokolicami v Trenčíne 
v hodnote 650 USD v podobe forexového robota od firmy 
World Systems Market odovzdal  Ján Ostrolúcky 

Dar pre Strednú odbornú školu Pod Sokolicami v Trenčíne 
od spoločnosti Schunk Intec s r.o.  

odovzdal František Jantoška 
www.tsk.sk 04.04.2014 
pomocná evidencia 271/1/2014  
 
Jedna z najstarších a najväčších škôl v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja - Stredná odborná škola ob-
chodu a služieb v Trenčíne si svojimi učiteľmi a terajšími 

študentmi dňa 4. ap-
ríla 2014 pripome-
nula 130. výročie  
svojho  založenia. 

Oslavy 
v Posádkovom klu-
be Trenčín sa konali 
za prítomnosti mi-
nistra školstva, ve-
dy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, 
PhD., predsedu 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava 
Bašku, poslancov 
Zastupiteľstva 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, 
účasti bývalých 
pedagógov a býva-
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lých študentov. Vo svojom príhovore minister doc. PhDr. Du-
šan Čaplovič, PhD. uviedol, že „počas svojho pôsobenia vo 
funkcii ministra  bol prvýkrát na škole, ktorá  má 130 rokov a 
nadväzuje na úžasné tradície z 19. storočia“. Škola nielenže 
vychovala veľké množstvo mladých ľudí, ale hlavne im dávala 
možnosti získať uplatnenie v budúcnosti, vytvárala podmienky 
na dobrú teoretickú aj praktickú pripravenosť. V súčasnosti 
umožňuje im štúdium cudzích jazykov, informatiky, zdokona-
ľovanie v zručnosti v kvalitných študijných podmienkach. Ab-
solventi školy majú dvere otvorené do budúcnosti. Škola patrí 
k najúspešnejších nielen v Trenčianskom kraji, ale aj v rámci 
Slovenska a zaslúži si aj moje ministerské uznanie,“ dodal 
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD. 

Pochvalnými slovami nešetril ani predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Kedysi známy „Ji-
lemák“ sa postupne vyprofiloval na dnešnú modernú plnohod-
notnú školu so špecifickými odbormi, dobrým vybavením a 
kvalitným vzdelávaním. „Veľkú úlohu pritom určite zohralo 
najmä zriadenie hotelovej akadémie v roku 1998 a prioritné 
zameranie na pro-
fesie gastronomic-
kého charakteru a 
služby vôbec. 
Zvlášť oceňujem, 
že študenti majú 
možnosť absolvo-
vať študijné poby-
ty nielen v našich 
zariadeniach, ale aj 
vo vyhľadávaných a významných zahraničných destináciách. 
Veľakrát sa s nimi stretávam práve v zahraničí, pretože mnohí 
tam odchádzajú aj po absolvovaní štúdia, čo je na druhej stra-
ne aj na škodu veci. Pevne verím, že aj na Slovensku im vy-
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tvoríme také pracovné možnosti, aby sa im oplatilo zostať 
doma. Zatiaľ je to u nás finančne nedocenená práca. Aj dnes 
sa môžeme presvedčiť o ich šikovnosti, pretože ich dnešná 
prezentácia je súčasťou ich praktickej maturitnej skúšky. 
Možno sú pred nami trochu nervózni, ale zvládajú to výborne. 
Zamestnancom ďakujem za pedagogické majstrovstvo a štu-
dentom želám, aby dokázali získané vedomosti využiť v praxi, 
aby sa im podarilo všetkým zamestnať a úspech želám aj tým, 
ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole,“ dodal 
Ing. Jaroslav Baška. 

Škola začala písať svoju históriu už v roku 1884. Počas 
niekoľkých desaťročí prešla mnohými zmenami. Výučba pre-
bie-hala vo viacerých priestoroch, až kým v roku 1966 našla 
konečné sídlo vo vlastnej budove na Jilemnického ulici v 
Trenčíne. Žiaci si v súčasnosti môžu vybrať štúdium na vy-
hľadávaných a obľúbených odboroch, akými je päťročné štú-
dium na hotelovej akadémii, štvorročné a trojročné štúdium na 
odboroch obchod a podnikanie, čašník, kuchár, cukrár, kozme-
tik, kaderník, nechýba odbor obchodu a podnikania či ob-
chodné a informačné služby. V novom školskom roku sa pri-
pravuje vytvoriť nový odboru skladový operátor s možnosťou 
nadstavbového štúdia. 

Súčasťou osláv 130. výročia založenia školy bolo aj oceňo-
vanie zamestnancov školy. Z rúk predsedu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku ocenenie prevzala 
riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská, ďalej Ing. Eva 
Mydlová, PaedDr. Miroslava Mastelová, Bc. Oľga Galko-
vá, Mgr. Anna Černeková, Ing. Zuzana Gloneková, PhDr. 
Alena Bartková, Mgr. Alena Koláčková, PhDr. Alena Plš-
ková a Bc. Alena Mikšíková.  

Plaketu J. A. Komenského - in memoriam bola udelená 
dlhoročnému riaditeľovi školy Ing. Milanovi Nápokymu, 
ktorú prevzala jeho manželka Ing. Nora Nápoká. 
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www.sme.sk 04. apríla 2014 
pomocná evidencia 265/1/2014 
 
V Strednej odbornej škole Stará Turá sa dňa 4. apríla 2014 

stretli najlepší riešitelia Stredoškolskej odbornej činnosti na 
krajskom kole podujatia, ktoré organizovalo Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne. Podujatia sa zúčastnil predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
ktorý mladých prišiel osobne povzbudiť a vo svojom príhovo-
re konštatoval, že „táto celoslovenská súťaž už 36. rok pri-
spieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov 

stredných škôl. Zná-
ma stredoškolská od-
borná činnosť rozvíja 
schopnosti mladých a 
vedie ich k samostat-
nému tvorivému 
mysleniu a aktívne-
mu riešeniu zadaných 
úloh.“  

Do Starej Turej pri 
tejto príležitosti zavítal aj štátny tajomník Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Šte-
fan Chudoba, PhD. ktorý si so záujmom prezrel priestory 
školy a odovzdal ocenenia víťazom. 

Do tohto ročníka sa v Trenčianskom kraji zapojila v se-
demnástich kategóriách takmer tisícka stredoškolákov. Šancu 
mali skutočne všetci, veď svoje témy si našli matematici, fyzi-
ci, chemici, zdravotníci, strojári, informatici, ale aj záujemco-
via o cestovný ruch, gastronómiu a ďalšie odbory, ktoré vy-
hlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky. 

Mesto  Trenčín  sa  teší, že  medzi víťazmi boli študenti zo 

prvý zľava Ing. Štefan Chudoba, PhD. s Ing. Baškom sledujú činnosť robota 
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 škôl v Trenčín. Z nich treba spomenúť: 
- Miroslava Stachu zo Strednej odbornej školy pod Sokoli-

cami v Trenčíne, 
ktorý v kategórii 
„Voľný čas“ sa 
prezentoval prá-
cou „Paintball 
Couter“; 

- Jakuba Neunera 
a Dominika Slo-
tíka zo Strednej 
odbornej školy 
stavebnej v Trenčíne, ktorí sa v kategórii „Stavebníctvo, 
geodézia a kartografia“ prezentovali prácou „Divadlo pri 
rieke“; 

- Juraja Laššu a Dalibora Maršálka zo Strednej odbornej 
školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii „Stavebníc-
tvo, geodézia a kartografia“ sa prezentovali prácou „Ak-
tualizácia mapy školy“; 
Víťazi krajskej súťaže budú náš región reprezentovať na 

celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 25. apríla 
2014 v Starej Ľubovni.  

www.tsk.sk 04,04.2014 
pomocná evidencia 269/1/2014, 270/1/2014 
 
Mesto Trenčín vyhlásilo dňa 8. apríla 2014 výberové kona-

nie na obsadenie funkcií:  
a) riaditeľov materských škôl: 

- Materská škola Trenčín, Ul. Na dolinách,  
- Materská škola Trenčín, Ul. Niva,  
- Materská škola Trenčín, Považská ul.,  
- Materská škola Trenčín, Šafárikova ul.,  
- Materská škola Trenčín, Šmidkeho; 

tretí zľava Ing. Štefan Chudoba, PhD. 



413 
 

b) riaditeľov základných škôl: 
- Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony,  
- Základnej školy Trenčín, Hodžova ul.,  
- Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách,  
- Základnej školy Trenčín, Ul. L. Novomeského 
- Základnej umeleckej školy Trenčín, K. Pádivého.    
Okrem kvalifikačných predpokladov, vrátane päťročnej pe-

dagogickej praxe, je žiaduca i bezúhonnosť, zdravotná spôso-
bilosť, znalosť legislatívy, organizačné schopnosti a komuni-
katívnosť.  

Uzávierka prihlášok do výberového konania bola stanovená 
na dňa 28. apríla 2014. 

Mesto Trenčín 08.04.2014 
pomocná evidencia 278/1/2014 
 
Prvá a druhá Československá republika. Tak znela téma   

22. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov Čes-
kej a Slovenskej republiky, do ktorej sa zapojilo aj päť gym-
názií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-
neho kraja - Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Beb-

ravou, Gymnázium Myjava, Gym-
názium Považská Bystrica, Gymná-
zium Púchov a Gymnázium Ľudoví-
ta Štúra Trenčín. 

Súťaž v Trenčianskom kraji dňa 
9. apríla 2014 otvorila vedúca odbo-
ru školstva Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Danka 
Hilčíková za prítomnosti predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava Baška, europoslan-
kyne Moniky Smolkovej, poslan-

kyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Košú-
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tovej. Súťaž organizačne zabezpečili odbor školstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja a Krajské centrum voľného času 
Trenčín. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-
slav Baška v svojom príhovore ocenil skutočnosť, že z jede-
nástich gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja sa súťaže zúčastnilo päť gymnázií. Sám 
sa presvedčil, že naše gymnáziá sú na veľmi dobre úrovni. 
Témou súťažného dňa bola spoločná Československá republi-

ka, v ktorej išlo o akúsi 
symboliku, pretože 
i keď sa obe dve krajiny 
rozdelili, aby sa mohli 
opäť stretli v Európskej 
únii a tak neodcudzili sa 
jedna druhej“  

Po hodine vypraco-
vávania odpovedí a vy-
hodnotení skončilo na 

treťom mieste Gymnázium z Púchova, na druhom Gymná-
zium z Považskej Bystrice a prvú priečku obsadilo Gymná-
zium Janka Jesenského z Bánoviec nad Bebravou. Ocenenia 
víťazom odovzdal riaditeľ Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, organizovaná Gym-
náziom Cheb je už niekoľko rokov najväčším stretnutím stre-
doškolských študentov – historikov z Českej a Slovenskej re-
publiky. Koná sa každoročne od roku 1992. V posledných 
rokoch sa súťaže zúčastňujú trojčlenné družstvá študentov zo             
75 gymnázií Českej a Slovenskej republiky. 
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Vzhľadom na 
mimoriadny záujem 
o súťaž sa po prvý-
krát krajské kolá 
uskutočnili naraz 
dňa 9. apríla 2014 
vo všetkých krajoch 
Českej a Slovenskej 
republiky, v ktorých 
sa zúčastnilo cel-
kom 262 gymnázií z 
oboch republík. Z krajských kôl do finále postúpil tradičný 
počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novembra 2014 v Che-
be. 

Stredoškolskej súťaže sa pravidelne osobne zúčastňuje aj 
množstvo renomovaných českých historikov, ako napríklad 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prof. PhDr. Petr Čornej, 
DrSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Mi-
lena Lenderová, CSc. Odbornými garantmi aktuálneho sú-
ťažného ročníka boli prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. 
Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. a významný slovenský historik 
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 

Záštitu nad súťažou študentov – historikov z gymnázií pra-
videlne prebrali najvyšší ústavní činitelia Českej a Slovenskej 
republiky. 

www.tsk.sk 09.04.2014 
pomocná evidencia 289/1/2014 
 
Európska únia sa dňa 1. mája 2004 rozšírila o desať krajín, 

medzi inými aj o Slovenskú republiku. Pri príležitosti 10. vý-
ročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie zastúpe-
nie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier 
Europe Direct vyhlásili  tento rok už, ktorá je určená študen-
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tom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého 
Slovenska. 

Regionálne kolo tejto vedomostnej súťaže dňa 28. apríla 
2014 otvoril v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraj Ing. 

Jozef Trstenský. Vo 
svojom príhovore 
povedal, „dnešní sú-
ťažiaci si už inú, ako 
zjednotenú Európu 
nepamätajú. Vedo-
mostný test  preverí 
ich znalosti z histórie 
a ceste Slovenska do 
Európskej únie, ale 
najmä vedomosti 

o prínosoch integrácie Slovenska do Európskej únie.“  
K študentom z Trenčianskeho kraja sa prihovorila Radka 

Halušicová z informačného centra Europe Direct v Trenčíne. 
Pripomenula, že súťažiacich v prvom kole čaká vedomostný 
test, potom v druhom kole preukážu svoje zručnosti v skladaní 
európskych puzzle a v treťom kole sa stretnú so zaujímavými 
vedomostnými otáz-
kami, doplnené ob-
rázkami. Do národ-
ného kola postúpia tri 
najlepšie súťažiace 
družstvá. V závere 
zaželala súťažiacim 
veľa úspechov v rie-
šení úloh. 

Spomedzi desia-
tich trojčlenných 
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družstiev postup do národného kola „Mladý Európan“, ktoré 
sa uskutoční 12. júna 2014 vo Vysokých Tatrách, ako prví 
získali gymnazisti z Partizánskeho, na druhom mieste sa 
umiestnili študenti z Gymnázia v Púchove a na treťom študen-
ti Spojenej školy v Novákoch. Víťazi aj všetci účastníci si od-
niesli zaujímavé ceny. 

www,tsk,sk 28.04.2014 
pomocná evidencia 320/1/2014 
 
Stredoškoláci Trenčian-

skeho kraja sa dlhodobo 
umiestňujú na popredných 
priečkach v stredoškolskej 
odbornej činnosti. Nebolo 
tomu inak aj na 36. ročníku 
celoštátnej súťaže Stredo-
školskej odbornej činnosti v 
školskom roku 2013/2014, 
ktorý sa uskutočnil v Starej Ľubovni v dňoch 22. - 25. apríla 
2014, kde Trenčiansky kraj obsadil prvé miesto. Radosť 
z tohto úspechu a hrdosť na žiakov stredných škôl Trenčian-

skeho kraja umocnil 
predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kra-
ja Ing. Jaroslav Baš-
ka, keď dňa 12. mája 
2014 prijal 34 úspeš-
ných riešiteľov stredo-
školskej odbornej čin-
nosti, ich spoluauto-
rov, ako aj pedagógov 

a pracovníkov Krajského centra voľného času v Trenčíne. 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška vo svojom príhovore povedal, že stredoškolská odborná 
činnosť už 36. rokov prispieva k vyhľadávaniu talentovaných 
a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíja schopnosti mladých 
a vedie ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu 
riešeniu zadaných úloh. Takáto skúsenosť je pre nich obrov-
skou devízou pri ďalšom štúdiu a pri nástupe do zamestnania, 
kde ju naplno môžu zužitkovať v praxi. V tomto ročníku sa 
v Trenčianskom kraji zapojilo v sedemnástich kategóriách 
1098 stredoškolákov. Šancu mali skutočne všetci, svoje témy 
si našli matematici, fyzici, chemici, zdravotníci, strojári, in-
formatici, ale aj záujemcovia o cestovný ruch, gastronómiu 
a ďalšie odbory, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Dvaja najúspešnejší 
vo všetkých kategóriách z krajského kola postúpili do celoslo-
venskej súťaže. S radosťou konštatoval, že študenti opäť preu-
kázali aj na celoslovenskej úrovni vynikajúce vedomosti 
a nadviazali na tradície svojich predchodcov. Veď 
v posledných šiestich ročníkoch súťaže naši reprezentanti zís-
kali štyri krát absolútne prvenstvo a dva krát sa umiestnili na 
druhom mieste. Tieto úspechy potvrdzujú o tom, že žiaci majú 
na školách nielenže dobrú prípravu, ale sami sa zaujímajú 
o vzdelávanie a prepojenie s praxou trochu viac. Je to pre nich 
veľká skúsenosť. Záro-
veň je to šanca pre bu-
dúcich zamestnávate-
ľov. Firmy sa o takých-
to študentov zaujímajú, 
sú ochotné ich podpo-
rovať a spolupracovať 
s nimi, rozvíjať ich ta-
lent. Je na nás, aby sme 
naďalej hľadali mož-
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nosti ich premostenia s podnikateľmi. Pevne verím, že my bu-
deme neustále skvalitňovať podmienky na štúdium 
a podporovať cieľavedomú prácu s nimi a naši študenti na 
druhej strane budú naďalej šíriť dobré meno nášho kraja. 

Po príhovore predsedu Ing. Bašku za úspešnú reprezentáciu 
kraja Ďakovné listy potom prevzalo 34 študentov (medzi nimi 
absolútni celoslovenskí víťazi vo svojej kategórii Adam Bor-

suk zo Strednej prie-
myselnej školy My-
java a Juraj Stopka 
zo Strednej priemy-
selnej školy Dubnica 
n/V. so spoluautorom 
Marošom Bečárom), 
 ale aj 12 ich konzul-
tantov, pedagógovia, 
členovia krajskej 
komisie stredoškol-

skej odbornej činnosti, odbornej hodnotiacej komisie a pra-
covníkov Krajského centra voľného času v Trenčíne, ktorí or-
ganizačne zabezpečovali všetky kolá súťaže a participovali na 
ich príprave. Bez ich entuziazmu by sa nebola stredoškolská 
odborná činnosť dožila svojich 36. narodenín, nemala by 
v našom kraji takú bohatú tradíciu a bez ich podpory by štu-
denti Trenčianskeho kraja nedosahovali také prenikavé úspe-
chy. 

Slávnostnú atmosféru podujatia hudobnými vstupmi umoc-
nili žiaci Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. 

www.tsk.sk 12. mája 2014 
pomocná evidencia 342/1/2014  
 
Dvadsať jednotlivcov a zástupcovia ôsmich športových 

družstiev si dňa 19. júna 2014 prevzalo v obradnej sieni Mest-
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ského úradu v Trenčíne pamätné listy a zapísali sa do Pamät-
nej knihy Mesta Trenčín. 

Ocenenie „Det-
ská osobnosť roka 
2014“ za umiestne-
nie v vedomostných 
olympiádach si pre-
vzali títo žiaci: 

Najlepším ma-
tematikom za uply-
nulý školských rok 
bol vyhlásený Mar-

cel Zverbík zo Základnej školy Bezručova ul., ktorý zvíťazil 
v krajskom kole matematickej olympiády.  

Za Najlepšieho geografa bola vyhlásená Martina Chorvá-
tová zo Základnej školy Ulica Dlhé Hony za 3. miesto kraj-
ského kola geografickej olympiády.  

Najlepším fyzikom bol vyhlásený Tomáš Vakoš zo Zá-
kladnej školy Ulica 
Dlhé Hony), ktorý v 
krajskom kole fyzi-
kálnej olympiády 
získal 2. miesto.  

Najlepším dejepi-
sárom bola vyhláse-
ná víťazka krajského 
kola dejepisnej 
olympiády  Michae-
la Hlávková  zo Zá-
kladnej školy Ulica Dlhé Hony.  

Najlepším biológom bol vyhlásený Martin Šumichrast zo 
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Základnej školy Veľkomoravská ulica za 1. miesto v krajskom 
kole biologickej olympiády.  

Najlepším informatikom bol vyhlásený Michal Staník zo 
Základnej školy Kubranská ulica, ktorý získal 3. miesto v 
krajskom kole olympiády v informatike. 

Najlepšou olympioničkou v anglickom jazyku bola vyhlá-
sená Klára Talianová zo Základnej školy, Ulica Dlhé Hony, 
ktorá zvíťazila v krajskom kole olympiády v anglickom jazy-
ku.  

Najlepším olympionikom v nemeckom jazyku bol vyhláse-
ný Raymond Kunštatský zo Základnej školy Východná uli-
ca, ktorý zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom ja-
zyku. 

Za Detskú osobnosť roka 2014 v oblasti kultúry boli vy-
hlásení títo žiaci:  

Titul Najlepší Slávik Slovenska 
patrí Nine Kohoutovej zo Základnej  
školy, Ulica  Dlhé  Hony, ktorá  sa  
stala  víťazkou 
 krajského kola Slávik Slovenska.  

Titul Najlepšieho rétora patrí Na-
tálii Přibylovej zo Základnej školy, 
Ulica Dlhé Hony, zvíťazila krajskom 
kole a bola druhá v celoslovenskom kole „Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec“.  

Titul Najlepšej recitátorky prózy patrí víťazke krajského 
kola „Hviezdoslavov Kubín“ Gréte Olexíkovej zo Základnej 
školy, Bezručova ulica.  

Titul Najlepšej recitátorky poézie patrí Sabine Masáriko-
vej zo Základnej školy, Veľkomoravská ulica, ktorá zvíťazila 
v krajskom kole „Hviezdoslavov Kubín“.  

Nina Kohoutová 
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Titul Najlepšej žiačky Základnej umeleckej školy K. Pádi-
vého patrí v odbore tanečnom, lite-
rárno-dramatickom a výtvarnom  
Lujze Lehockej. 

Za Detskú osobnosť roka 2014 
v oblasti športu boli vyhlásení títo 
žiaci: 

- majsterka Slovenskej republiky v športovej gymnastike 
v kategórii C) Klára Jánošíková zo Základnej školy, Vý-
chodná ulica;  

- majsterka Slovenskej republiky v športovej gymnastike  
v kategórii B) Hana Masárová zo Základnej školy, Ho-
džova ulica;  

- za 2. miesto v krajskom kole vo florbale družstvo mlad-
ších žiakov Základnej školy, Hodžova ulica;  

- vicemajstri Slovenskej republiky vo florbale družstvo 
starších žiakov zo Základnej školy, Hodžova ulica;  

- vicemajstri kraja v hádzanej družstvo dievčat Základná 
škola, Hodžova ulica;  

- za 3. miesto na majstrovstvách kraja v hádzanej družstvo 
chlapcov Základná škola, Hodžova ulica;  

- majstrom Slovenskej republiky „McDonald´s Cupe“ vo 
futbale družstvo chlapcov Základná škola, Ulica L. No-
vomeského, 

- vicemajstri kraja vo futbale družstvo žiakov Základná 
škola, Ul. L. Novomeského,  

- majstri Slovenskej republiky v ľadovom hokeji družstvo 
starších žiakov Základná škola, Hodžova ulica,  

- majsterka Slovenskej republiky v karate Simona Prpičová 
zo Základnej školy, Ulica Na dolinách, 

- majstri Slovenskej republiky v bedmintone – družstvo 
v zložení Oliver Kožár a Matúš Meliš zo Základnej školy, 
Kubranská ul.,  

Lujza Lehocká 
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- majsterka kraja v atletike  Michaela Rizmanová zo Zá-
kladnej školy, Ulica Dlhé Hony. 

 

Mimoriadne ocenenie získali:  
- Kristína Juri-

cová zo Základ-
nej školy, Ho-
džova ulica za 2. 
miesto na Maj-
strovstvách Slo-
venska vo fit-
ness detí,  

- Kristína Lin-
tnerová Zá-
kladnej školy, Ulica Dlhé Hony za štvornásobnú Majsterku 
Slovenskej republiky v plávaní, 

- Samuel Chrastina zo Základnej školy, Veľkomoravská 
ulica za 3. miesto na medzinárodných Majstrovstvách Slo-
venskej republiky v lukostreľbe. 
Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 476/1/2014 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 

stala držiteľom medzinárodného certifikátu manažérstva kvali-
ty ISO 9001:2008. Univerzita získaním medzinárodne uzná-
vaného certifikátu manažérstva kvality splnila všetky pod-
mienky náročných kritérií certifikácie a aplikovala do praxe 
efektívny a fungujúci systém riadenia, ktorý zabezpečuje trva-
le vysokú kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na kvalit-
né vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. 

Slávnostného odovzdávania certifikátu sa zúčastnil rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing.  Jozef Habánik, PhD., ktorý  prevzal certifikát  od gene- 
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 rálneho riaditeľa certifikačného orgánu „Elbacert“ Ing. Ma-
reka Krajčova. Sláv-
nostného odovzdáva-
nia certifikátu sa ok-
rem vedenia univerzi-
ty zúčastnil aj pod-
predseda správnej ra-
dy našej univerzity 
a čestný prezident 
Zväzu strojárskeho 
priemyslu Slovenskej 
republiky Ing. Milan 
Cagala, CSc., riaditeľ 

krajskej expozitúry Národného kontrolného úradu Slovenskej 
republiky v Trenčíne Ing. Pavol Zigo riaditeľ Trenčianskej 
regionálnej komory Slovenskej obchodnej a regionálnej ko-
mory Ing. Ján Václav a podpredseda predstavenstva Tren-
čianskej regionál-
nej komory Slo-
venskej obchod-
nej a regionálnej 
komory Ing. Jú-
lius Homola. 

Trenčianska 
univerzita Ale-
xandra Dubčeka 
v Trenčíne certi-
fikáciou spĺňa všetky kritériá medzinárodne uznávanej univer-
zity s dosahovaním požadovaných výsledkov kvality vzdelá-
vania, ekonomicky bude dlhodobo znižovať svoje náklady na 
správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne zaznamená-
vané a univerzita sa na základe výsledkov všetkých činností i 
spätnej väzby bude neustále zlepšovať. Tým si udrží krok s 

zľava – Ing. Milan Cagala, CSc., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Marek Krajčov 
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aktuálnymi medzinárodnými výzvami v oblasti vzdelávania a 
vedy. 

TnU AD 23.06.2014 
pomocná evidencia 445/1/2014 
 
Vlnu nespokojnosti v Trenčíne rozvírila správa, že Tren-

čiansky samosprávny kraj chce vyradiť zo školských zariadení 
budovu internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Po-
tom následne by chcel objekt predať a to aj napriek tomu, že 

škola má priestorové 
problémy. Zámer 
Strednej zdravotníc-
kej školy je 
v spomínanej budo-
ve zriadiť učebne. 
Na internáte pred 
tromi rokmi horela 
strecha, ktorá je do-
teraz opravená len 
provizórne. Budova 

je odvtedy nevyužívaná. Voda, ktorou hasiči likvidovali  po-
žiar, poškodila plafóny a steny, celá budova by potrebovala 
generálnu opravu. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďo-
vateľ Strednej zdravotníckej školy však neráta s takouto opra-
vou, pretože ani on ani škola nemajú na to finančné prostried-
ky. Aj keby sa našli peniaze na opravu budova, by bola využi-
tá možno na 10 %t. Trenčiansky samosprávny kraj tvrdí, že 
Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne potrebuje len dve nové 
učebne,“ povedal trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 
Podľa názoru školy využitie objektu bývalého internátu má 
širší záber, pretože si vie predstaviť využitie bývalého interná-
tu na odborné vyučovanie v odboroch zdravotnícky asistent, 
zubný asistent a masér, prípadne na vyučovanie cudzích jazy-

internát Strednej zdravotníckej školy 
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kov a mimoškolskú činnosť. Využili by sme celú budovu, po-
trebujeme minimálne 10 tried. Podľa celoštátnych štatistík 
sme momentálne najlepšou zdravotníckou školou na Sloven-
sku, ale priestory sú nedostatočné. Napríklad všetkých 
42 interných a 34 externých učiteľov má spolu jednu zborovňu 
a jeden spoločný kabinet,“ vraví Mgr. Janka Gugová, riadi-
teľka trenčianskej Strednej zdravotníckej školy. Škola už dlhé 
roky pripravuje zdravotníckych asistentov a laborantov. 
V posledných rokoch pribudli odbory farmaceutický laborant 
a masér. Od budúceho školského roka otvára nový študijný 
odbor zubný asistent, ktorý vznikol na návrh Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Napriek tomu škola dostala od zriaďo-
vateľa aj ďalší návrh, aby budovu bývalého internátu vyhlásila 
za nadbytočný majetok. Týmto návrhom sa zaoberala aj rada 
školy, ktorá tento návrh riaditeľke neodporučila, pretože túto 
budovu považujeme za veľmi užitočnú pre zdravotnícku ško-
lu, ktorá sa dlhé roky usiluje o vyriešenie svojich priestoro-
vých problémov, študenti ani pedagógovia tu nemajú dos-
tatočné zázemie, tiesnia sa v preplnených učebniach. V žiad-
nom prípade nepovažujeme túto budovu za prebytočnú. Tým, 
že objekt bývalého internátu je kúsok od školy, bolo by veľmi 
vhodné, keby ho mohla využívať,“ povedala poslankyňa a 
členka školskej rady Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá je aj po-
slankyňou krajského zastupiteľstva. Ako Mgr. Renáta Kaščá-
ková dodala, bývalý internát je veľmi zaujímavou budovou, 
pretože je to krásna vila na lukratívnom mieste, s priľahlým 
veľkým pozemkom a so záhradou. Nachádza sa v mestskej 
časti, ktorá kedysi bola trenčianskou milionárskou štvrtou. 
Podľa Ing, Jaroslava Bašku by sa nehnuteľnosť dala dobre 
predať, čo by pomohlo kase samosprávneho kraja. „Peniaze, 
čo pôjdu zo školstva, pôjdu prioritne do školstva, bude aj na 
nové učebne,“ prisľúbil trenčiansky župan. 
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V internáte bývalo ubytovaných 56 stredoškolákov. Veľkú 
záhradu v jeho areáli škola využíva aj v súčasnosti. Časť zá-
hrady využíva na pestovanie liečivých rastlín, ktoré sú potreb-
né na prípravu farmaceutických laborantov, väčšia časť záhra-
dy je využívaná na športové aktivity, pretože škola nemá 
vlastnú telocvičňu. Telocvičňu si prenajíma od Jednoty Sokol. 
V prenájme má aj hlavnú budovu školy, ktorá patrí Biskup-
skému úradu v Nitre. Stredná zdravotnícka škola má takmer 
500 žiakov, tento rok sa hlásilo do prvého ročníka 370  záu-
jemcov, prijať však mohla iba 120.  

Pravda 24.06.2014 
pomocná evidencia 446/1/2014 
 
Na Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica dňa 24. júna 

2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie tvorby školských časopisov 
na základných školách v Trenčianskom okrese. Do súťaže 
v tvorbe školských časopisov 2013/2014 sa prihlásilo 13 zá-
kladných škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo z tren-
čianskych škôl. 

Pred vyhodnotením prítomných redaktorov školských ča-
sopisov pozdravila ria-
diteľka Základnej ško-
ly Kubranská ulica 
Mgr. Marta Kákošo-
vá, ktorá zaželala prí-
tomným príjemné pre-
žitie letných prázdnin a 
veľa úspechov v budú-
com školskom roku. 
Potom sa ujala slova 

Mgr. Ľubica Kršáková, ktorá konštatovala, že podmienkou 
pre účasť v súťaži bolo vydanie dvoch čísel školského časopi-
su s rozsahom najmenej desiatich strán. Splnilo ju 12 z 13 pri-

zľava Mgr. Marta Kákošová, Mgr. Ľubica Kršáková 
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hlásených. Úroveň prihlásených školských časopisov do súťa-
že redaktorky mestského časopisu Info Trenčín  Erika Ságová 
a Eva Mišovičová. 

Porota do zlatého pásma s najvyšším hodnotením zaradila 
časopisy: 
- Nonstop – Základná škola, Kubranská, Trenčín,  
- Školák – Základná škola s Materskou školou Soblahov, 
- Selecký kamarát – Základná škola s Materskou školou Se-

lec, 

Porota do strieborného pásma zaradila časopisy: 
- Chocholúšik – Základná škola s Materskou školou, Cho-

cholná – Velčice,  
- Bociany – Základná škola s Materskou školou Svinná,  
- Domino – Základná škola, Veľkomoravská ul., Trenčín,  

- Žirafa – Základná 
škola, Dlhé Hony, Tren-
čín 
- (Zá)školáčik – Zá-
klad-ná škola, Bezručo-
va, Trenčín.  
Porota do bronzového 
pásma zaradila časopisy: 

- Kocka – Základná škola, sv. Andreja-Svorada a Bene-
dikta, Trenčín, 

- Úlet – Základná škola, Východná, Trenčín,  
- Úsmev – Špeciálna Základná škola V. Predmerského, 

Trenčín, 
- Školopis – Základná škola s Materskou školou Trenčian-

ske Jastrabie,  
- Za dverami – Základná škola, Potočná ul., Trenčín.  
Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia  477/1/2014  
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Záver školského roka 2013/2014 sa niesol na trenčianskych 
základných školách aj v znamení ocenenia mladých dobro-
voľníkov pôsobiacich v žiackych školských radách.  

Ich posledné pracovné stretnutie v školskom roku 
2013/2014 sa uskutočnilo 25. júna 2014 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Trenčíne. Zo všetkých základných škôl na 
území mesta sa zúčastnilo 22 koordinátorov, predsedov 
a podpredsedov žiackych školských rád. 

Po príhovore 
a uvítaní primá-
tora Mesta Tren-
čín Mgr. Ri-
charda Ryb-
níčka sa rozví-
rila živá disku-
sia o chode 
a problémoch 
v meste. Nasle-
dovalo vyhod- 
notenie činnosti žiackych školských rád a príprava plánu na 
ďalší školský rok. Na záver diskutovali s poslancami pôsobia-
cimi v komisii mládeže a športu, od ktorých  sa dozvedeli viac 
o aktivitách a zodpovednostiach komisie.   

Založenie a fungovanie žiackych školských rád na všetkých 
základných školách na území Trenčína je súčasťou širšej ini-
ciatívy Mesta Trenčín rozvíjať demokraciu a participáciu mla-
dých ľudí na občianskom živote  ich komunity. 

Info Trenčín 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 
Absolventi Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzi-

ty Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 2. júla 2014 zavŕšili 
svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas ktorej im rektor 
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univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., vydal osvedčenie 
o štúdiu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už 
dvanásty rok ponúkla občanom v poproduktívnom veku mož-
nosť kvalitného ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja a 
sociálneho zaradenia na úrovni vysokoškolského prostredia. 
Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne je 
významnou súčasťou 
programu celoživotné-
ho vzdelávania Tren-
čianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne, ktorá svojou 
koncepciou záujmové-
ho vzdelávania prispie-
va k rozširovaniu vedomostí seniorov a napomáha im vytvárať 
vysoko hodnotný životný program. 

Rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik PhD., v sláv-
nostnom príhovore vyslovil uznanie absolventom Univerzity 
tretieho veku a zablahoželal im k úspešnému ukončeniu štú-
dia.  „Vyžaduje to určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a 
chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, je aj táto 
škola skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôz-

norodé povinnosti, úlo-
hy, situácie i na nové 
medziľudské vzťahy. 
Vám, ktorí ste sa k to-
mu odhodlali, patrí naše 
uznanie a podpora. Usi-
lujeme sa sprístupniť 
Vám všetky prostriedky 
k aktívnemu a pestrej-
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šiemu životu. Každý človek by mal zostať aktívny, pretože len 
tak sa život stáva plnohodnotnejším. K dosiahnutému úspechu 
Vám všetkým blahoželám a verím, že kvalifikované vzdelanie, 
vedomosti i nadobudnuté nové zručnosti poskytnuté našou 
univerzitou v plnej miere uspokojili Vašu túžbu po poznaní a 
odborných vedomostiach.“ 

TnU AD 03.07.2014 
pomocná evidencia 491/1/2014  
 

Úspešné ukončenie 
štúdia v bakalárskom 
a v magisterskom štú-
diu  zavŕšili študenti 
 Fakulty zdravotníctva 
na slávnostných pro-
móciách, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 2. až 3. 

júla 2014. Absolventi si prevzali diplomy z rúk doc. MUDr. 
Jána Bielika, CSc. dekana Fakulty zdravotníctva Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými pred-
staviteľmi Fakulty zdravotníctva 
zúčastnil aj rektor našej univerzity 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 

ktorý vo 
svojom 

príhovore 
oslovil úspešných absolventov, ich 
rodičov, manželov,  manželky 
a priateľov, pre ktorých sú promócie 
odmenou za ich podporu počas celé-
ho štúdia. Rektor zároveň vo svojom 
príhovore vyjadril presvedčenie, že 
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naši  absolventi budú  vizitkou našej univerzity, ktorá poskytu-
je kvalitné vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkuren-
čnom prostredí na trhu práce.  

Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie čer-
stvej absolventky Fakulty zdravotníctva Bc. Veroniky Kosá-
čovej. 

tnu.d 03.07.2014 
pomocná evidencia 492/1/2014 
 
Na slávnostných promóciách Fakulty špeciálnej techniky 

 Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne 
dňa 4. júla 2014 sa okrem 
akademických funkcionárov 
fakulty a rektora univerzity 
doc. Ing. Jozefa Habánika, 
PhD., sa zúčastnili vzácni 
hostia, z ktorých možno spo-
menúť predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-
roslav Baška, čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 
Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc., a vedúci certi-
fikačného orgánu systémov manažérstva Výskumného ústavu 
zváračského Bratislava Ing. Pavol Radič. 

Predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav 
Baška vo svojom príhovore zabla-
hoželal absolventom a vyslovil 
uznanie rektorovi za skvalitnenie 
poskytovaného vzdelávania na 
Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne a radosť, že 

práve Trenčiansky samosprávny kraj sa môže pýšiť takouto 
univerzitou a fakultou. 
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 „Milí absolventi, chcel by som Vám za-
blahoželať k úspechu, ktorý ste dosiahli 
a dnes so svojimi najbližšími oslávite.  Za-
končili ste ďalšiu životnú skúšku a to 5 ročné 
inžinierske štúdium na Trenčianskej univerzi-
te Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Pevne ve-
rím a želám Vám, aby ste kvalitné vzdelanie 
nadobudnuté na univerzite plnohodnotne zhodnotili v praxi. “ 

TnU AD 04.07.2014 
pomocná evidencia 490/1/2014 
 
V hodnotení vedomostí rámci základných škôl z Trenčian-

skeho kraja, prvé obsadili v celoslovenskom meradle priečky 
rebríčka sa tieto umiestnili v prvej štvrtine. Inštitút pre eko-
nomické a sociálne reformy INEKO, zostavil rebríček najlep-
ších základných, stredných škôl a gymnázií. Ide o aktualizo-
vanú verziu portálu o školách, ktorý inštitút prevádzkuje od 
začiatku roka 2012. Portál má pomôcť rodičom aj ich deťom 
pri výbere školy.  

Základné školy posudzoval v týchto kritériách: testovanie 
deviatakov, účasť na súťažiach, výsledky školskej inšpekcie, 
mimoriadne výsledky, pedagogický zbor a finančné zdroje. 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tren-
čín sa svojimi výsledkami umiestnili vysoko pozitívne. 
V hodnotení 198 základných škôl v rámci Trenčianskeho kra-
ja, bolo toto umiestnenie: 
- na 1. mieste sa umiestnila Základná škola Trenčín,  Dlhé 

Hony,  
- na 2. mieste, Základná škola Trenčín, Kubranská ulica,  
- na 5. miesto Základná škola Bezručova,  
- na 14. mieste Základná škola Trenčín, Hodžova,  
- na 19. mieste Základná škola Trenčín, Východná,  
- na 20. mieste Základná škola Trenčín, Veľkomoravská,  

Ing. Jaroslav Baška 



434 
 

- na 32. mieste Základná škola Trenčín, L. Novomeského,  
- na 71. mieste Základná škola Trenčín, Na dolinách.  

Poradie trenčianskych základných škôl v rámci Slovenskej 
republiky z celkového počtu 2 220 základných škôl : 
-   na 11 mieste sa umiestnila Základná škola Trenčín, Dlhé 
Hony,  
-  na 29. mieste Základná škola Trenčín, Kubranská,  
-  na 33. mieste Základná škola Trenčín, Bezručova,  
-  na 74. mieste Základná škola Trenčín, Hodžova,  
-  na 119. mieste Základná škola Trenčín, Východná,  
-  na 126. mieste Základná škola Trenčín, Veľkomoravská,  
-  na  220 mieste Základná škola Trenčín, L. Novomeského,  
-  na 480. mieste Základná škola Trenčín, Na dolinách. 

Spokojnosť s vyjadril  s výsledkami trenčianskych základ-
ných škôl vedúci útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne 
Mgr. Jozef Baláž. 

Mesto Trenčín 15.08.2014 
pomocná evidencia 537/1/2014 
 
Záujem o Detskú univerzitu na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne bol v tomto roku o tretinu vyš-
ší ako v minulom roku 
2013. Kým vlani ju absolvovalo 
asi 130 detí od šesť do 12 rokov, 
tento rok prišlo na dnešné otvo-
renie až 180 chlapcov a dievčat. 

Ako býva zvykom, študentov 
už tradične privítal rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, doc. Ing. Jozef Ha-
bánik, PhD., ktorý otvoril 
„Trenčiansku detskú univerzi-
tu“ úvodnou prednáškou o čin-rektor doc. PhDr. Jozef Habánik, PhD. pri otvorení 
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nosti univerzity a následne prednáškou o spoločnej európskej 
mene s názvom „Môžem platiť v celej Európe eurom, či po-
trebujem aj iné peniaze?“. Počas prednášky sa malí poslucháči 
dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní eura, napr. 
v akých krajinách si kúpia zmrzlinu za eurá,  ako sa odlišujú 
euromince zo Slovenska od iných krajín i to, aké skryté sym-
boly v sebe ukrývajú eurobankovky. Všetci už netrpezlivo ča-
kali na záver prednášky, aby mohli položiť svoje zvedavé 
a záľudné otázky. 

Ako  informovala   
prorektorka  univerzity  
pre  výchovu  a vzde-
lávanie doc. Ing. Marta 
Kianicová, PhD. väčši-
nu účastníkov Detskej 
univerzity tvorili malí 
školáci z Trenčína, ale 
bolo aj mnoho zahraničných účastníkov, najmä deti, ktoré ma-
jú v Trenčíne starých rodičov a sú tu na prázdninách. Dokonca 
sa jej zúčastnili Rakúšania, Nemci, Angličania, dokonca aj 
moslimovia, takže tomu sa musela prispôsobiť aj strava. Počas 
troch dní deťom prednášali pedagógovia trenčianskej univerzi-
ty veku naštartovali do nového školského roka, a hravým spô-

sobom ich zasvä-
tili do tajov fyzi-
ky a spoločen-
ských vied. prija-
teľnou formou 
a ich cieľom bo-
lo, aby sa chlapci 
a dievčatá nielen 
Veľký záujem 

mali deti o kynológov, ktorí aj tento rok prišli s ukážkami po-
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slušnosti psov. Vďaka spolupráci s Hasičským a záchranným 
zborom deti zažili aj požiarny poplach a dozvedeli sa, ako sa 
pri požiari správať. Dokonca si deti mohli osobne vyskúšať 
hasenie požiaru. Ani tento rok nechýbalo počas Detskej uni-
verzity športové popoludnie.  

Detskú univerzitu ukončili v piatok dňa 22. augusta 2014 
promóciami, ktoré mali rovnaký priebeh ako u dospelých vy-
sokoškolákov, t.j. so všetkými poctami, hymnami, príhovorom 
rektora v talári, vysokoškolskými diplomami a udelením titulu 
„Bakalárik“. 

www.sme.sk 21.08.2014 
pomocná evidencia 547/1/2014  
 
Popri bohatom programe, ktorý deťom pripravili pracovníci 

Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka na pôde Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja prijal ich dňa 21. 
augusta 2014 predseda Ing. Jaroslav 
Baška. Deti privítal v poslaneckých la-
viciach v kongresovej sále Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a takto 
sa k ním prihovoril: „Milé deti, vy ste 
dnes poslanci Trenčianskeho samo-

správneho kraja,“ „Pokojne ma volajte župko.“ Zaujímalo ho, 
aké stredné školy 
chcú v budúcnosti na-
vštevovať. Som rád, 
že prevládajú školy 
technického zamera-
nia či už automobilo-
vý priemysel, strojár-
stvo, elektrotechnika 
alebo špeciálna tech-
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nika. Do nášho kraja prichádzajú investori a ich požiadavky sú 
práve na kvalifikovaných pracovníkov v týchto oblastiach. 
Ďakujem rektorovi doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. 
a zamestnancom Trenčianskej univerzity, že v tomto milom 
projekte pokračujú a že sme sa do neho mohli tento rok zapo-
jiť aj mi. Deti ma veľmi potešili aj svojimi vedomosťami aj 
darčekom – županom. Stretnutie s nimi ma vrátilo do mojich 
školských čias, 

Viac o tom, prečo deti zaujíma tento projekt, povedala jed-
na z účastníčok Trenčianskej detskej univerzity, Anna Klára 

Strmenská, keď pove-
dala, že sa prihlásila, 
aby sa niečomu novému 
naučila a zistila, aký je 
univerzitný život. Keď 
budem veľká, chcela by 
som byť programátor-
ka. Malý študent Jaro-
slav Marček by zase 
chcel stať moderáto-

rom. Svoje predsavzatie si s nadšením vyskúšal v práci s mi-
krofónom v ruke, keď poskytol rozhovor pre regionálnu tele-
víziu. 

Predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslav Baš-
ka deti informoval 
o pláne vytvoriť na 
území kraja „Vážsku 
cyklotrasu“, aby vzni-
kli lepšie podmienky 
pre ich bezpečnejšie bi-
cyklovanie, korčuľovanie a ozrejmil im základné kompetencie 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poučnú prezentáciu 
o Trenčianskom samosprávnom kraji si vypočuli v podaní 
PhDr. Evy Frývaldskej z oddelenia komunikácie a medziná-
rodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom 
sa deti zúčastnili vedomostného kvízu a hravo odpovedali na 
otázky ohľadne známych rodákov z Trenčianskeho kraja. So 
svojim programom „Kufor“ sa im predstavil mím Vlado Ku-
líšek. 

„Som rád, že takmer polovica všetkých účastníkov detskej 
univerzity mohla prísť do priestorov Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a dozvedieť sa veľa nového od toho naj-
kompetentnejšieho človeka tejto inštitúcie. Teší ma záujem 
žiakov základných škôl prevažne z miest a obcí Trenčianskeho 
kraja. Máme pripravenú celú sériu aktuálnych prednášok 
priamo z vysokoškolského prostredia, ktoré kombinujeme aj 
so spoločenskými a športovými aktivitami,“ predstavil projekt 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Deti mali možnosť poznať, prečo padajú hviezdy v pre-
nosnom planetáriu Hvezdárne Partizánske, ktoré je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry im 

ozrejmili, ako šetriť elektrickou 
energiou, rektor doc. Ing. Habánik, 
PhD. mal pre nich prednášku na té-
mu „Môžeme platiť v celej Európe 
eurom či potrebujeme aj iné penia-
ze?“, učili sa v 3D programovať, ab-
solvovali športovú olympiádu, veľký 
záujem mali o kynológov, ktorí im 
predviedli ukážku poslušnosti psov, 
vďaka spolupráci s Hasičským a zá-
chranným zborom zažili aj požiarny 

spoločné foto s predsedom TSK Ing. Baškom 
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poplach a dozvedeli sa, ako sa pri požiari správať a osobne si 
vyskúšali hasenie požiaru. 

Ako spomienku na stretnutie odovzdali deti predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi, 
alias „župkovi“, župan a on im zase daroval knihy o Tren-
čianskom samosprávnom kraji a poskytol im možnosť spoloč-
ného fotografovania. 

Účastníkmi Trenčianskej detskej univerzity sú tento  rok aj 
deti z Rakúska, Nemecka či Anglicka. Sú to najmä deti, ktoré 
sú tu na prázdninách u starých rodičov. 

www.tsk.sk 21. augusta 2014 
pomocná evidencia 548/1/2014 
 
Viaceré materské školy v Trenčíne v priebehu prázdnino-

vého obdobia mesiacov júl a august 2014 sa sústredili na rôz-
ne činnosti, v ktorých sa sústredili na vykonanie nevyhnutných 
opráv striech, okien a sociálnych zariadení. Takt si to zrekapi-
tulujme:  

Na Materskej škole Legionárska ul. sa vymenili pôvodné 
drevené okná a dvere á na troch školských pavilónoch a časti 
hospodárskeho pavilónu za nové plastové.  

Na Materskej škole Ulica Niva boli zrekonštruované pô-
vodné detské 
sociálne zaria-
denia a vyme-
nené zostávajú-
ce okná a dvere. 

Na hospo-
dárskom pavi-
lóne Materskej  
školy, Kubran-
ská ulica dosta-
la strecha novú výmena okien na MŠ Legionárska ul. 
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hydroizolačnú vrstvu a vymenili sa okná za plastové.  
Na Materskej škole Stromová ulica boli vymenené drevené 

okná za plastové.  
Na Materskej škole Opatovská ulica bola opravená strecha.  
„Keď prešli školy a materské školy pod mestá a obce, 

mnohé už vtedy boli v zlom stave a žiadali si rekonštrukcie a 
údržbu. Tento tzv. modernizačný dlh zostal na pleciach samo-
správ. Mesto sa v posledných dvoch rokoch venovalo najmä 
školám,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý 
tak, ako v roku 2012 navštívil všetky základné školy, tak 
v tomto roku absolvoval obchôdzku po materských školách. 
Detailne sa oboznámil s ich technickým stavom a navrhnutými 
opravami sa v niektorých materských školách postupne vyrie-
šia akútne problémy. Niektoré potrebujú oveľa zásadnejšie in-
vestície, ktoré budú zapracované do návrhu rozpočtu na budú-
ci rok 2015.“ 

Info Trenčín 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 
Uplynulý školský rok 2013/2014 bol pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín mimoriadne 
úspešný. Ich žiaci a pedagógovia získali ocenenia vo vedo-
mostných, umeleckých i športových súťažiach. Ako najúspeš-
nejšia vo vedomostných olympiádach a umeleckých súťažiach 
spomedzi všetkých základných škôl v Trenčianskom kraji bola 
i v tomto školskom roku vyhodnotená Základná škola na 
Ulici Dlhé Hony, ktorá tak obhájila víťazstvo už po tretíkrát 
za sebou. V rebríčku mestských škôl sa za ňou sa umiestnila 
ako druhá najúspešnejšia Základná škola na Veľkomoravskej 
ulici. Tretie miesta si podelili dve školy Základná škola Bez-
ručova ul. a Základná škola Novomeského ulica.   

V športových súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja sa na 
treťom mieste umiestnila Základná škola Hodžova ulica. 
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V rámci Mesta Trenčín sa táto škola umiestnila na prvom 
mieste. Za ňou umiestnila na druhom mieste umiestnila Zá-
kladná škola Novomeského ulica a na treťom mieste sa umies-
tnila Základná škola Kubranská ulica.  

Základná škola Kubranská ulica sa umiestnila medzi ôs-
mimi najúspešnejšími školami na Slovensku v deviatackom 
monitore. V Trenčianskom kraji táto škola v tomto testovaní 
sa umiestnila na prvom mieste. 

Podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. roč-
níka Základných škôl deviataci Základnej školy Kubranská 
ulica zvládli matematický test priemerne na 74,7 %, pričom 
národný priemer bol 54,67 %. Test zo slovenského jazyka a 
literatúry napísali na 81,3 %, keď národný priemer 62 %.  Tes-
ty písalo 42 027 žiakov z 1.448 základných škôl. 

Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 475/1/2014 
 
Od 2. septembra 2014 Mesto Trenčín rozšírilo kapacitu ma-

terských škôl o 60 miest v troch nových triedach pre deti pred-
školského veku, ktoré umožnia prijať minimálne 60 detí pred-
školského veku.  

O jednu triedu s kapacitou 20 miest pribudla v Materskej 
škole Trenčín,  Kubran-
ská ul., v priestoroch 
ktoré užívala organizá-
cia Školské zariadenia 
mesta. Ďalšie dve triedy 
o kapacite 40 miest pri-
budli v Materskej škole, 
Na dolinách 27, ktoré sú 
umiestnené v priesto-

roch Základnej školy, Ul. Na dolinách 27.  
Info Trenčín 04.07.2014 
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pomocná evidencia 474/1/2014 
 
Návrh na zrušenie Strednej odbornej školy podnikania v 

Trenčíne v pondelok dňa 22. septembra 2014 otvoreným pro-
testom kritizovalo viac ako päťsto študentov či učiteľov a 
priaznivcov školy. Zhromaždenie v popoludňajších hodinách 
pochodovalo cez mesto Trenčín až pred sídlo Trenčianskeho 
samo-správneho kraja. Petičný výbor tu odovzdal predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baško-
vi petíciu s viac ako päťtisícpäťsto podpismi. Podpísali sa v 

nej žiaci, učitelia, 
mnohí rodičia a pod-
porovatelia školy. 
Petíciou žiadali 
stiahnutie návrhu na 
prerokovanie v za-
stupiteľstve Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja na 
zrušenie Strednej 
školy podnikania v 

Trenčíne. 
Predseda Trenčianskeho kraja Ing. Jaroslav Paška prijal pe-

tičný výbor, s ktorými rokoval niekoľko hodín. Po jeho ukon-
čení riaditeľ odbornej školy PhDr. Vladimír Mojto neskrýval 
sklamanie, keď povedal, že predseda kraja Ing. Jaroslav Baška 
petíciu prijal, no povedal, že v tomto štádiu nechá rozhodnutie 
na poslancov. Zároveň konštatoval, že zrušenie školy je veľmi 
radikálnym krokom a na zdôvodnenie tohto kroku nedostal 
jednoznačnú odpoveď. Zároveň kritizoval zámer kraja presu-
núť odbory do inej strednej školy. Riaditeľ kritizoval aj nejas-
né a nejednoznačné kritériá pôsobenia pedagógov v ďalšej od-
bornej škole. 
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Cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo optimali-
zovať sieť stred-ného školstva tak, aby prevládali technické 
odbory, to znamená tie odbory, po ktorých je najväčší dopyt 
zo strany zamestnávateľov, povedala hovorkyňa Trenčianske-
ho samosprávneho kraja  Mgr. Petra Hinková Čimová. Kraj 
sa snaží prehlbovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi a 
školstvom aj podpismi memoránd o spolupráci. Dňa 22. sep-
tembra 2014 sa podpisovali dve, konkrétne v Novákoch a No-
vom Meste nad Váhom. 

Podľa kraja je ekonomických odborov príliš veľa a na trhu 
práce nie je o ne taký záujem. Úrad práce v Trenčíne informo-
val, že firmy majú väčší dopyt po absolventoch technických 
smerov. 

Argumenty o neopodstatnenosti školy odmietajú žiaci, ale 
hlavne peda-gógovia. Tí sú presvedčení, že škola je flexibilná 
a absolventi sa ľahko uplatňujú na trhu práce. Keď sa prejdete 
po Trenčíne, po jeho obchodných centrách, tak takmer všade 
nás vítajú naši študenti. Táto škola je perspektívna a bola by 
veľká škoda, keby ju zrušili, povedal pedagóg Peter Beňo. 
Žiaci prišli pred úrad kraja protestovať aj pre pocit veľkej ne-
spravodlivosti. „A to nielen voči nám študentom, ale hlavne 
učiteľom. V boji za našu školu nás podporujú aj prváci,“ po-
vedala Alexandra Špitavská, žiačka štvrtého ročníka. 

Dôležitosť Strednej školy podnikania v Trenčíne obhajoval 
aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
na Slovensku Pavel Ondek, ktorý konštatoval, že táto škola je 
potrebná a má i svoju tradíciu. Informoval, že stredné školstvo 
prežíva demografickú krízu pre nedostatok žiakov. „O päť až 
sedem rokov sa ale situácia zmení, lebo už teraz vidíme nárast 
detí v materských a základných školách,“ dodal Pavel Ondek. 

www.sme.sk 22.09.2014 
pomocná evidencia 604/1/2014 
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
v pondelok dňa 22. septembra 2014 slávnostne vstúpila do 
osemnásteho ročníka akademického roka 2014/2015. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne doc. Ing. Jozef Ha-
bánik, PhD. privítal na 
slávnostnom podujatí 
najvyšších akademických 
funkcionárov vysoko-
školských inštitúcii Slo-
venskej republiky, vedec-
ko-výskumných i ob-
chodných partnerov a po-

predných predstaviteľov politického a verejného života nielen 
z trenčianskeho regiónu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bu-
de podľa rektora doc. Ing. Jozefa 
Habánika, PhD. v akademickom 
roku 2014/2015 klásť dôraz na 
rozvoj vzdelávania, vedy, vý-
skumu a transferu získaných po-
znatkov do praxe. 

Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne pro-
stredníctvom vedecko-výskum-
ných projektov a zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie modernizuje infraštruktúru univerzity, skvalitňuje výučbu 
podľa aktuálnych trendov a rozširuje možnosti vedecko-výs-
kumnej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi. 
Nadväzuje novú efektívnu spoluprácu s praxou a rozvíja Tren-
čiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako moder-
nú dynamickú univerzitu. 

Prítomným hosťom, pedagógom a študentom Trenčianskej 

v príhovore Ing. Henrieta Crkoňová 
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 univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa prihovorila 
vedúca služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky Ing. Henrieta Crkoňo-
vá, ďalej predseda Trenčianskeho samosprávneho kraj Ing. 
Jaroslav Baška a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček, ktorí vo 
svojich príhovoroch 
vyjadrili podporu 
Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne 
a popriali jej pedagó-
gom a študentom ve-
ľa úspechov v novom 
akademickom roku. 

„Veľmi si vážim, že po rôznych turbulenciách sa situácia 
na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
vďaka pánovi rektorovi a zamestnancom stabilizovala. Aj na 
stredných školách v Trenčianskom kraji, ktoré sú v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraj, sa sna-
žíme pripravovať študentov jednak pre trh práce, prax, ale aj 
pre univerzity, 
teda aj pre Tren-
čiansku univer-
zitu. Som rád, že 
„aj Trenčianska 
univerzita robí 
zmeny smerom 
dovnútra, menia 
sa študijné odbory, mení sa filozofia, viac sa spolupracuje 
s praxou,“ konštatoval v príhovore k prítomným predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. At-
mosféru slávnostného okamihu spríjemnilo prítomným hos-

Ing. Henrieta Crkoňová 

Ing. Jaroslav Baška 
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ťom spevácke a hudobné vystúpenie folklórneho súboru 
„Družba“, ktorý sa v novom akademickom roku 2014/2015 
stáva integrálnou súčasťou univerzity. 

www.tsk.sk 23.09.2014 
pomocná evidencia 625/1/2014 
 
Dňa 30. septembra 2014 sa na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil prvý ročník 
vedomostnej súťaže 
o Európskej únii 
s názvom „Euro-
školák 2014“ vyhlá-
senej pre žiakov 6. 
ročníkov základných 
škôl Trenčianskeho 
kraja. ktorí repre-
zentovali svoju ško-
lu v trojčlenných 
družstvách. Súťaž organizovalo informačné centrum Europe 
Direct Trenčín a súťaž realizovalo v spolupráci s Trenčian-
skym samosprávnym krajom. Spoločne prišli s iniciatívou za-
viesť tradíciu v súťažení žiakov základných škôl na tému „Eu-

rópska únia“ rovnako ako tomu boli pri 
súťaži „Mladý Európan“, určenej pre 
študentov stredných škôl. Podujatie otvoril 
riaditeľ Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedo-
mie o Európskej únii medzi žiakmi zá-

kladných škôl. Nosnou témou boli základné znalosti z histórie, 
geografie a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európskej 
únii. Ďalšími prioritami bolo pripomenutie si 10. výročia vstu-
pu Slovenskej republiky do Európskej únie, 5. výročia prijatia 

Mgr. Juraj Gerliczi 
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euromeny na Slovensku a volieb do Európskeho parlamentu. 
Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti 
špecifickej cieľovej skupiny – žiakov základných škôl 
o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie 
a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej 
únie a jednotlivých 
členských štátoch. 
Súťaž zároveň 
umožní poskytnúť 
spätnú väzbu inšti-
túciám Európskej 
únie o dosiahnutej 
úrovni európskeho 
povedomia u mla-
dej generácie Slo-
venskej republiky. 

Súťaž bola v každom kraji trojkolová. V prvom kole súťaže 
v Trenčianskom kraji sa zúčastnilo 9 družstiev. Každú školu 
reprezentovalo trojčlenné družstvo, zložené zo žiakov 6. roč-
níka základných škôl regiónu. Víťazom prvého kola sa stalo 
družstvo šiestakov zo Základnej školy. Trenčín, Hodžo-
va ul. v zložení Michal Kováč, Tatiana Semančíková, Hana 
Lišková s celkovým počtom bodov 263 bodov, pred druž-
stvom Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul. v zlo-
žení Juraj Staňo, Lucia Miksová, Martina Pecháčková s cel-
kovým počtom 233 bodov a Základnou školou v Soblahove 
v zložení Martin Jozek, Karolína Čupalková, Mikuláš Krátky 
s celkovým počtom 216 bodov. 

 Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom 
mieste získali vecné ceny. 

www.tsk.sk 02. 10.2014 
pomocná evidencia 644/1/2014 
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Dňa 1. októbra 2014 navštívil v podvečerných hodinách 
Základnú školu Trenčín, Kubranská ulica minister školstva 
Slovenskej republiky Ing. Peter Pellergini, aby do rúk riadi-
teľky školy Mgr. Marty 
Kákošovej odovzdal nálepku 
kvality, ako ocenenie  za 
úspešné zvládnutie previerky 
žiakov deviateho ročníka – 
monitor v uplynulom škol-
skom roku, ktorú školu ude-
lilo Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky, keď 
žiaci školy sa v rámci Trenčianskeho kraja umiestnili na pr-

vom mieste v slovenskom jazyku, ako aj v 
matematike. Personálne zmeny vo vedení mi-
nisterstva školstva neumožnili odovzdanie 
ocenenia predchádzajúcim ministrom školstva 
PhDr. Dušanom Čaplovičom, PhD..  

V úvode stretnutia riaditeľka školy Mgr. 
Marta Kákošová privítala na pôde školy ministra školstva 
a v krátkom prího-
vore ho zoznámila 
so školou. Minister 
Ing. Peter Pelleg-
rini poďakoval za 
privítanie, zároveň 
ocenil trpezlivosť 
všetkých tých, kto-
rých neodradil je-
ho neskorý príchod 
do školy. Minister ocenil činnosť školy v oblasti vzdelávania, 
práve v previerke deviatakov sa škola umiestnila podľa hodno-
tenie INEKO na popredných miestach v rámci Trenčianskeho 
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kraja a Slovenska, za čo ministerstvo školstva škole udelilo 
nálepku kvality, ktorú z jeho rúk prevzala riaditeľka školy 
Mgr. Marta Kákošová. Potom odovzdala riaditeľka školy 
ministrovi školstva, ako spomienku z návštevy školy lineoryt 
Trenčianskeho hradu od akademického maliara Rudolfa Moš-
ka. 

Minister Pellegrini sa zaujímal o starostlivosť mesta pri vy-
užívaní európskych fondov na rekonštrukcie školských ob-
jektov a jeho pomoci školám pri drobnej údržbe. Na otázky 
mu odpovedal vedúci útvaru školstva Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž. 

Na stretnutí s ministrom sa zúčastnili všetci pracovníci ško-
ly, ktorí nechceli nechať újsť príležitosť stretnúť sa 
s ministrom osobne a trochu ho potrápiť svojimi otázkami 
o problémoch školy, hlavne v oblasti technického stavu ob-
jektu školy. Na záver stretnutia minister Pelllegrini prisľúbil 
škole finančnú pomoc 12.000 eúr na opravu strechy školy. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 645/1/2014 
 
Žiačka Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony Natália 

Přibilová získala dňa 1. októbra 2014 na krajskom kole súťa-
že v prednese slovenskej rozprávky „Zlatá podkova, zlatý 
vlas, zlaté pero“ prvé miesto s postupom do celoslovenského 
kola v Rimavskej Sobote. 

Info Trenčín 31.10.2014 
pomocná evidencia 748/1/2014 
 
Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo v Nákupno – zábavnom 

centre MAX slávnostné  otvorenie putovnej výstavy  pod náz- 
 vom „Moje mesto – mesto povolaní pre deti“ primátorom 
Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom a predsed-
níčkou občianskeho združenia „Eduplex“ Ing. Marcelou Ku-
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lifajovou pred skupinou dospelých, v ktorej boli zástupcovia 
škôl a skupinou detí zo základných škôl mesta. 

V úvodnom slove Ing. Marcela Kulifajová informovala, že 
vystavená expozícia má 150 m2, na ktorej je umiestnených 
šesť domčekov, ktoré predstavujú šesť firiem z regiónu 

a každá firma predstavuje ur-
čité profésie, ktoré si deti 
môžu pri návšteve expozície 
odskúšať na mieste. Túto pu-
tovnú výstavu videlo asi 40 
tisíc návštevníkov v Žiline, 
Košiciach a od dnešného dňa 
bude výstava na päť mesiacov 

v Trenčíne. Výstava je určená hlavne pre žiakov základných 
škôl a ich rodičov. Jej interaktívne poňatie ponúka prepojenie 
hry so vzdelávaním k lepšej orientácii detí vo svete profesií. 
V závere svojho príhovoru poďakovala všetkým jednotlivcom 
a firmám za pomoc pri inštalovaní výstavy. 

K účastníkom vernisáže výstavy sa prihovoril primátor 
Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, 
ktorý konštatoval, že 
tento projekt dáva 
možnosť najmladšej 
generácii, aby sa zo-
známila s prácou, kto-
rá by ju bavila a našla 
v nej uspokojenie. 

Po týchto príhovo-
roch Ing. Marcela Kulifajová, Mgr. Richard Rybníček so sku-
pinou detí prestrihli symbolickú stuhu otvorenia a potom sku-
pinky detí sa rozdelili do jednotlivých výstavných kójí, 

zľava - Ing. Marcela Kulifajová, Mgr. Richard Rybníček 

strihanie stuhy otvorenie výstavy 
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v ktorých zástupcovia firiem ich zoznamovali so svojimi vý-
robkami. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 663/1/2014 
 

V pondelok 13.októbra 
2014 bolo podpísané v poradí 
už piate memorandum 
o spolupráci, ktoré iniciuje 
spoluprácu medzi strednými 
školami v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja a súkrom-
ným sektorom. Cieľom me-

moránd je zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, prípravu 
žiakov na povolanie, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby 
v oblasti odborného prípravy a vzdelávania.  

Memorandá sa koncipujú na základe možnosti firiem a ich 
príbuznosti k odboru. Konkrétne podmienky vzájomnej spolu-
práce a podpory od firiem 
sa dohodujú v dvojstran-
ných zmluvách medzi 
konkrétnou školou a jed-
notlivými firmami. Pod-
porujú sa študijné aj 
učebné odbory. Spolu tak 
v Trenčianskom kraji pod-
porujú vzdelávanie pre 
prax, po podpise tohto 
memoranda, viac ako 70 zamestnávateľov. 

Slávnostné  podpísanie   Memoranda  o  spolupráci  medzi 
 Trenčianskym samosprávnym krajom zastúpeným jeho pred-
sedom Ing. Jaroslavom Baškom, Strednou odbornou školou 

Ing. Jaroslav Baška pri príhovore 

riaditeľka Ing. Martina Knappová 
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stavebnou Emila Belluša, Staničná 4, 911 05, Trenčín, zastú-
penou jej riaditeľkou Ing. Martinou Knappovou, Trenčian-
skou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemy-
selnej komory zastúpenou tajomníkom sekcie Ľudovítom Mi-
čudom a zástupcami zamestnávateľov, ako aj škôl  a kraj-
ských poslancov sa uskutočnilo v priestoroch školy. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-
slav Baška okrem iného uviedol, že „toto je prvé memoran-

dum, ktoré je podpísané na 
území Trenčína. Chceme sa 
sústrediť hlavne na komuni-
káciu s rodičmi a žiakmi zá-
kladných škôl. Odborné vzde-
lanie je pre nich istotou získa-
nia zamestnania. Počas štúdia 
budú môcť žiaci absolvovať 
prax v spoločnosti, čím získa-

jú praktické skúsenosti a nebudú sa musieť učiť nanovo po-
stupy. Chceme podporovať Strednú stavebnú školu v Tren-
číne, aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy. 
„Stavbarina“ je potrebná na trhu, samozrejme, že to súvisí 
s ekonomickým cyklom.“  

Predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška otvoril aj 
ďalšiu myšlienku budovania stredoškolského centra. „Sme 
v lokalite na Staničnej ulici v Trenčíne, kde sú tri stredné od-
borné školy, a práve preto je našim zámerom do budúcnosti 
vybudovať tu v Trenčíne moderné stredoškolské centrum – 
tzv. Kampus, kde by sa žiaci vzdelávali, ale mohli napríklad 
tráviť aj svoj voľný čas. Finančné prostriedky by sme chceli 
získať z fondov Európskej únie.“ 

Riaditeľka  Strednej  odbornej  školy  stavebnej  M. Beluša 

Zľava Ing. J. Baška , Ing. M. Knappová pri podpise zmluvy 
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 v Trenčíne Ing. Martina Knappová považuje podpis memo-
randa  za významnú pomoc škole:  „V každom prípade chcem 
vyjadriť poďakovanie generálnym riaditeľom a konateľom fi-
riem ako aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju, za ochotu 
komunikovať a spolupracovať s nami dlhodobo, čo je dôležité 
pre fungovanie našej školy. Pre našich žiakov to bude určite 
výhoda, že ich budeme môcť umiestniť k spoločnostiam, kde 
sa budú môcť naučiť potrebným zručnostiam. Rovnako ma te-

ší snaha niektorých 
subjektov vstupovať 
do školských a štu-
dijných osnov, aby 
naši žiaci študovali 
to, čo je moderné 
a nie to, čo sa štu-
dovalo pred desia-
timi rokmi“. 

Za Úrad práce 
soc. vecí a rodiny v Trenčíne podporila podpis memoranda aj 
jeho riaditeľka Ing. Zdenka Tvrdá: „ Prikladám veľký výz-
nam tomuto memorandu. Dennodenne sa stretávame na Úrade 
práce s požiadavkou zamestnávateľov na tesárov, murárov 
a stavebných zámočníkov, ktorú nemôžeme dlhodobo uspoko-
jiť. Predpokladám, že keď vstúpime aktívne do procesov vzde-
lávania, situácia sa zlepší.“ 

Signatármi Memoranda so Strednou odbornou školou 
stavebnou v Trenčíne z 13. októbra 2014 boli: 

Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná odborná škola 
Trenčín, Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchod-
nej a priemyselnej komory a 13 zamestnávateľov: A 3 spol.  
s.r.o,  Melčice, BETONIC, s.r.o  Trenčín, De BONDT, s.r.o, 
Trenčín, HESCON, s.r.o Trenčín , KERAMING, a.s. , Tren-
čín L BAU  s.r.o. prevádzka Trenčín, MONOLIT Slovakia, 

Zľava Ing. J. Baška , Ing. M. Knappová pri podpise zmluvy 
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s.r.o, Trenčín, REPROGAS, s.r.o,  Moravské  Lieskové,   
R.W.D.  TRADE  s.r.o – stavebná firma,  Trenčín, SCHIE-
DEL, spol. s.r.o, Zamarovce, SIRS DEVELOPMENT Slo-
venská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, 
STACON s.r.o., Trenčianska Turná, VIA-KOM, s.r.o, Žiar 
nad Hronom. 

www.task.sk 13.01.2014 
pomocná evidencia 673/1/2014 
 
Dňa 20. októbra 2014 sa uskutočnilo v Poprade celosloven-

ské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl. Na tomto stretnutí 
sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania ocenení, na ktorom 
prevzala riaditeľka Základnej cirkevnej školy sv. Svorada – 
Benedikta Ing. Hana Hulínová medailu „sv. Cyrila a Metoda 
za obnovu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku“ z rúk 
košického arcibiskupa a predsedu komisie Konferencie bisku-
pov Slovenska pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernarda 
Bobera. 

Farské listy – Trenčín, január 2015 
 
Odborná konferencia pod názvom „Rozvoj gramotnosti – 

príprava pre život“, ktorá sa konala dňa 5. novembra 2014 
v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých tipov 

gramotnosti ako dôležitej súčas-
ti kvalitného vzdelania na Slo-
vensku. Záštitu nad podujatím 
prevzal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaro-
slav Baška.  

Konferencia vytvorila prie-
stor na výmenu a zdieľanie skú-

seností k problematike  gramotnosti. Nadväzuje na „Deň 
gramotnosti“, ktorý sa v školách Trenčianskeho kraja konal 
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dňa 8. septembra 2014. Jej realizátorom bolo Metodicko-
pedagogické centrum, detašované pracovisko Trenčín, ako 
priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky. 

„Zapojením takmer 12.000 žiakov do „Dňa gramotnosti“, 
ako aj prezentovaním overených skúseností pred 120 účast-
níkmi konferencie potvrdil predpoklad organizátorov, že vý-
sledky medzinárodných 
meraní PISA nie sú ško-
lám ľahostajné a rozvoju 
gramotností venujú 
v edukačnom procese 
zvýšenú pozornosť,“ po-
vedala Ing. Miroslava 
Jakubeková, z detašova-
ného pracoviska Meto-
dicko-pedagogického 
centra Trenčín. Podľa PISA žiaci v Slovenskej republike do-
sahujú podpriemerné výsledky v rámci krajín OECD.  

Na úvod konferencie odzneli plenárne prednášky zástupcov 
priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky, z Národného ústavu cer-
tifikovaných meraní vzdelávania, Štátneho pedagogického ús-

tavu a Štátnej školskej 
inšpekcie. Druhá časť 
konferencie bola veno-
vaná výsledkom „Dňa 
gramotnosti“ v školách 
Trenčianskeho kraja. 
Tie na základe výzvy 

Metodicko-pedagogic-
kého centra, detašova-
ného pracoviska Tren-
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čín pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity a programy 
zamerané na podporu zvýšenia gramotnosti, napríklad v čita-
teľskej, digitálnej, matematickej, finančnej, štatistickej, me-
diálnej, prírodovednej aj informačnej. Celkovo sa zapojilo 74 
materských, základných a stredných škôl  (11 stredných škôl, 
44 základných škôl a 19 materských škôl), 581 tried a 11.528 
žiakov, s ktorými pracovalo viac ako 700 pedagógov.  

Prednášajúci pedagogickí zamestnanci z jednotlivých typov 
škôl  Trenčianskeho kraja sa vo svojich príspevkoch podelili 
s osvedčenými pedagogickými skúsenosťami z  rozvoja vy-
braných gramotností z reálnej praxe. „Metodicko-pedagogické 
centrum v Trenčíne bude preto v aktivitách na podporu gra-
motností pokračovať.  Jednotlivci aj kolektívy si môžu vybrať 
z bohatej ponuky akreditovaných programov KV, odborných 
seminárov a ďalších podujatí. Najbližšie podujatie  pre učite-
ľov geografie je venované rozvoju prírodovednej gramotnos-
ti.“ dodala Ing. Mirka Jakubeková. 
 www.sme.sk 05.11. 2014 
 pomocná evidencia 760/1/2014 
 

Viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom škol-
skom roku úspešne reprezentovalo Slovenskú republiku na 
medzinárodných predmetových olympiádach a športových či 
umeleckých súťažiach, ktorí si dňa 11. novembra 2014 prevza-
lo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky Ing. Petra Pellegriniho „Pamätný list sv. Goraz-
da“.  

Medzi ocenenými študentmi bolo aj desať študentov stred-
ných škôl Trenčianskeho kraja a štyria študenti z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne: 
- Filip Ayazi, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú re-

prezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzi-
kálnej olympiáde a získanie bronzovej medaily. 
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- Lukáš Janošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej bio-
logickej olympiáde a získanie striebornej medaily. 

- Michal Ržonca, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú 
reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európ-
skej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medai-
ly.  

- Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú re-
prezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olym-
piáde mladých vedcov a získanie bronzovej medaily. 
Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Bratislave pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname 
aj ako „Deň boja za slobodu a demokraciu“.  

Podľa ministra je dnešné ocenenie pre študentov poďako-
vaním, že sa dali na neľahkú cestu. Ocenil ich úsilie a snahu 
presadiť sa a zaželal im, aby si tento prístup zachovali. Záro-
veň pripomenul odkaz blížiaceho sa „Dňa boja za slobodu 
a demokraciu“, kde práve študenti zohrali významnú úlohu. 
„Bol by som veľmi rád, aby ste sa stali aj vy podobným prí-
kladom pre svojich rovesníkov a pozitívnym vzorom, ktorý im 
ukáže cestu k úspechu. Cestu správnym smerom, ktorá im 
pomôže zorientovať sa v živote a nájsť uplatnenie v prospech 
celej spoločnosti.“  

www.tsk.sk 12.11.2014 
pomocná evidencia 771/1/2014 
 
Dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnila na Základnej škole 

Trenčín, Novomeského ulica prezentácia celoslovenského pro-
jektu pod názvom „Druhý krok“, ktorý rieši 
emociálne vzdelávanie detí, ako šikanu, ag-
resivitu detí, útoky na učiteľov. 

Podujatie moderovala herečka Bibiana 
Ondrejková, ktorá privítala zúčastnených 

Bibiana Ondrejková 
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pedagógov, zástupcov médií a osobitne primátora Mesta Tren-
čín Mgr. Richarda Rybníčka. Projekt pod názvom „Druhý 
krok“ priblížila školská psychologička prof. PhDr. Eva Gaj-
došová, PhD. vo svojom vystúpení, ktorý 
v školskom prostredí rieši agresiu, násilie, 
šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, intro-
verziu a rozvíja u detí empatiu, komunikač-
né zručnosti, morálne správanie, dobré so-
ciálne vzťahy, súdržnosť v triede a spolu-
prácu školy a rodiny. Uviedla, že v roku 
2014 vďaka podpore spoločnosti GSK Slovensko sa podarilo 
vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov a program „Druhý krok“ 
sa tak dostal do 54 škôl na Slovensku a štyri školy sú práve na 
Slovensku. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 154 
základných škôl, ktoré tento program zaradili do vyučovania 
v rámci predmetu etická výchova. Program funguje na princí-
pe fotografií, ktoré zobrazujú konkrétnu emóciu, alebo situá-
ciu – šťastné deti, smutné  aj nehnevané deti. Na základe spo-
mínaných fotografií vedie špeciálne vyškolený pedagóg 
s deťmi diskusiu či sa v takejto situácii ocitli, kedy a ako ju 
riešili. V prípade negatívnych emócií sa snaží žiakov priviesť 
ako smutnému kamarátovi pomôcť.  

„V súčasnej uponáhľa-
nej dobe je pre rodičov ne-
smiernou pomocou, ak sa 
dieťa zdokonalí v sociá-
nych a komunikačných 
zručnostiach práve vďaka 
škole a pedagógom. Rodi-
čia mnohokrát netušia, čo 
ich dieťa v škole prežíva“, 

vysvetlila psychologička prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 
Učitelia  zvýrazňujú prínos  programu aj  u výrazne introvert- 

prof. PhDr. Eva Gajdošová 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 
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 ných detí, ktoré sa nechceli prejaviť v triede pred ostatnými 
žiakmi. Žiaci postupne získali odvahu rozprávať o sebe, o svo-
jich pocitoch a zapojiť sa do sociálnej komunikácie. Účinok sa 
prejavil aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií 
v triede, v ktorých začali deti používať zručnosti osvojených 
z modelových situácií. Vďaka pravidlám, ktoré so svojimi 
žiakmi učitelia dohodli, začali sa deti navzájom viac počúvať, 
prestali si skákať d reči a začali si viac pomáhať. 

V rámci diskusie vystúpil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, ktorý povedal, že bol by rád, keby mohol 
povedať, že na trenčianskych základných školách boli pojmy 
šikana alebo agresia neznáme. Žiaľ to nie je pravdou. Nevy-
hýbajú sa ani našim 
školám. Aj preto vzni-
kol v roku 2009 jedi-
nečných projekt škol-
ských pedagógov 
v meste Trenčín, jediný 
na Slovensku, v rámci 
ktorého mesto Trenčín 
finanačne podporuje 
pôsobenie šiestich sociálnych pedagógov na našich školách. 
Preto sa teším z projektu „Druhý krok“, ktorý treba považovať 
za nadstavbu toho, čo naši sociálni pedagógovia urobili. 

Záverom treba dodať, že program „Druhý krok“ vypraco-
vala organizácia Committee for Children zo Seatllu v USA aje 
už viac ako 15 rokov súčasťou školského vyučovania aj 
v krajinách Európy – Fínska, Nemecka, Nórska, Dánska, 
Švédska, Veľkej Británie, Islandu a Lotyšsku. V rokoch 2003 
až 2007 bola jeho efektívnosť overovaná aj na slovenských 
školách. Udelenie akreditácie Ministerstvom školstva potvr-
dzuje jeho úspešnosť. Fungovanie programu „Druhý krok“ za-
strešuje občianske združenie „Profkreatis“. 
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vlastné poznámky 
pomocná evidencia 771/1/2014, 772/1/2014 
 
Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne si dňa                

14. novembra 2014 na slávnostnej pedagogickej rade pripo-
menula 95. výročia svojho založenia. Jej rokovanie otvorila 
Ing. Monika Bulková, ktorá pozdravila prítomných hostí me-
novite zastupujúcu vedúcu odboru školstva a kultúry Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Danielu Hilčíkovú, 
primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka a zástup-
cov Obvodného školského úradu v Trenčíne, Krajskej školskej 
inšpekcie v Trenčíne, riaditeľov stredných škôl a všetkých pe-
dagógov jubilujúcej školy. 

Deväťdesiat ročnú históriu pedagogickej 
činnosti školy priblížil vo svojom slávnost-
nom príhovore Ing. Ľubomír Jandík. Oso-
bitne zvýraznil výsledky študentov v oblasti 
športu, v oblasti rýchlostného písania na pí-
sacom stroji a v oblasti účtovníctva. 

Potom pokračoval program pozdravom zastupujúcej odbo-
ru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Ing. Daniely Hilčíkovej, 
ktorá jubilujúcej škole prisľúbila 
na rok 2015 finančné prostried-
ky na zateplenie budovy, čo prí-

tomní ocenili potleskom. Na jej príhovor nad-
viazal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček, ktorý sa priznal, že bol študentom 
tejto školy, o ktorej išiel chýr, že bola výni-
močná. Aj po rokoch je hrdý na to, že bol študentom tejto ško-
ly. Medzi jednotlivými pozdravmi vystúpila s hudobným čís-
lom v hre na husle žiačka 4. C triedy Susanne  Marčeková 
a veršami poézie Andrea Kokešová. 

Ing. Ľubomír Jandík 

Ing. Daniela Hilčíková 

Mgr. Richard Rybníček 
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Na záver podujatia Mgr. Alena Pašková vo 
svojom vystúpení priblížila osobnosť dr. Milana 
Hodžu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 786/1/2014  
 
Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou Karola Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 19. 
a 20. novembra 2014 jubilejný 45. ročník regionálnej súťaže 
v speve ľudových piesní „Trenčianske hodiny“.  

Súťaže sa zúčastnilo 56 dievčat a chlapcov z 18 základných 
škôl tren-čianskeho regiónu, ktorí pred odbornou porotou 
zaspievali 112 slo-
venských ľudových 
piesní. Odborná po-
rota v zložení Slávka 
Švajdová, Žofia Se-
kerková a Ľubica 
Kršáková hodnotila 
intonáciu a rytmus 
piesní, ale i celkový 
umelecký dojem sú-
ťažiacich detí.   

Víťazi si odniesli diplomy a vecné ceny, ktoré zabezpečilo 
Mesto Trenčín a Základná umelecká škola K. Pádivého v 
Trenčíne.  
 
Výsledková listina 19. novembra 2014 
1. kategória 
Ema Papierniková – Horné Srnie 
Petra Zichová – Trenčín, Hodžova 
Janka Koníčková – Dolná Súča 
Šimon Holíček – Dolná Súča 
2. kategória 
1. Laura Laurinčíková – Trenčín, Bezručova 

Mgr. Alena Pašková 
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1.  Kristína Múdra – Drietoma 
2. Emma Rožníková - Dolná Súča 
3. Lukáš Fabuš – Horné Srnie 
3. Petra Trúnková – Dolná Súča 
3. kategória 
1. cena neudelená  
2. Radka Trúnková – Dolná Súča 
2.  Kristína Bahnová – Dolná Súča 
Cena poroty:  Erika Puterová – Trenčín, Ľ. Stárka 

Výsledková listina 20. novembra 2014 
1. kategória 
1. Soňa Maradíková – Trenčín, Dlhé Hony 
2. Soňa Bellová – Trenčín, Veľkomoravská 
3.  Jasmína Mikušová – Trenčín, Dlhé Hony 
3.  Adam Krovina – Horná Súča 
Cena poroty:  Michal Červeňan – Trenčianske Stankovce 
2. kategória 
1. Barbora Magulová – Trenčín, Dlhé Hony 
1.  Tomáš Lendvay – Trenčín, Dlhé Hony 
2. Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony 
2.  Sabína Fraňová – Trenčianske Stankovce 
3. Urban Zahumenský – Trenčín, Dlhé Hony 
3. kategória 
1. Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 
1.  Dana Birasová – Horná Súča 
2. Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
3. Alžbeta Reháková - Trenčín, sv. Svorada a Benedikta 
3.  Jozef Chupáč – Horná Súča 

Odborná porota ústami jej pred-
sedkyne Slávky Švajdovej poďakovala 
všetkým súťažiacim, ktorí svojou 
účasťou v súťaži „Trenčianske hodiny“ 
napomáhajú k šíreniu slovenskej ľu-
dovej piesne, zvlášť z nášho trenčian-
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skeho regiónu a v neposlednom rade aj k udržiavaniu tradícií 
našich predkov. Dôkazom vzťahu súťažiacich detí k regio-
nálnym tradíciám bolo aj ich vystupovanie v ľudových 
krojoch z blízkeho okolia Trenčína. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 806/1/2014 
 
Je to už neuveriteľných 95 rokov, odkedy sa otvorili po pr-

výkrát dvere Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Pri príleži-
tosti tohto jubilea žiaci gymnázia pripravili veľkolepú sláv-
nostnú akadémiu, ktorá sa uskutočnilo dňa 3. decembra 
2014. Sálu Posádkového klubu v Trenčíne zaplnili súčasní 
žiaci aj bývalí absolventi, pedagogický zbor, vedenie gymná-
zia a hostia. Pozvanie na oslavy prijali aj riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici, primátor 
Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, vedúca odboru škol-
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Daniela Hilčí-
ková, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne 
Mgr. Iveta Kováčiková a riaditeľka Krajského centra voľné-
ho času v Trenčíne Mgr. Renáta Bieliková. 

Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
RNDr. Pavol Kováč  vo svojom úvod-
nom príhovore k oslave 95. výročia zalo-
ženia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne pri-
pomenul, že v roku tohto významného ju-
bilea je potrebné spomenúť aj ďalšie dve 
výročia a to  65. výročie založenia Folk-

lórneho súboru „Trenčan“, ktorý pôsobí v rámci školy a 15. 
výročie založenia slovensko-francúzskej sekcie Gymnázia Ľ. 
Štúra.  

Vo svojom príhovore pripomenul aj bohatú históriu gym-
naziálneho školstva v Trenčíne, ktorá sa začal písať v  roku 
1570. Súčasne pripomenul, že na túto bohatú úspešnú históriu 



464 
 

naviazali všetky generácie študentov až po dnešok. Najmä po-
sledné obdobie zvýrazňujú školské úspechy a ocenenia, ktoré 
získali žiaci Gymnázia Ľ. Štúra na Slovensku a v zahraničí. 
Táto úspešnosť len potvrdzuje, že súčasné jubileum nekončí 
v úspešnosti novej študujúcej generácie na Gymnáziu Ľ Štúra, 
ale deväťdesiatpäť ročné skúsenosťami a s elánom stále no-
vých generácií pedagógov  a študentov potvrdzuje, že gymná-
zium pokračuje v nastúpenej ceste, ktorú posúva do ďalšej di-
menzie.  

K prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerli-
ci, ktorí v mene predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Baš-
ku srdečne zablahoželal škole k výročiu. 
Zvýraznil myšlienku „to, že keď Gymná-
zium Ľ. Štúra dokázalo úspešne fungovať 
taký dlhý čas je potvrdením jeho života-
schopnosti, kvalitného vedenia a kvalifikovaných pedagógov. 
Školu ale netvorí len vedenie či pedagogický zbor. Do histórie 
školy prispieva každý jeden študent.“ Úspešným pätnástim 
pedagógom odovzdal riaditeľ Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Mgr. Juraj Gerlici ďakovné listy predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Jubilujúcu školu pozdravil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, pre ktorého bolo Gymnázium Ľ. Štúra po-

jmom, v ktorom študovalo veľa jeho ka-
marátov a s niektorými vytvoril hudobnú 
skupinu „Bez ladu a skladu“. Zaželal pe-
dagógom a študentom školy veľa úspe-
chov. Žiaci a profesori Gymnázia Ľ. Štúra 
pre hostí pripravili bohatý program, počas 
ktorého vystúpilo množstvo talentov. 

Ladnosť a pestrosť pohybu predviedlo hneď niekoľko taneč-

Mgr. Juraj Gerlici 

Mgr. Richard Rybníček 
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ných skupín, medzi ktorými nechýli folklórny súbor Trenčan, 
Tap Dance Quartet, Aura Dance a iné. Priaznivcov hudby 
potešilo vystúpenie gitaro-
vého dua. Nechýbali ani re-
citačné a žonglérske vystú-
penia. Na svoje si prišli aj 
priaznivci bojových umení 
karate, zápasenia v grécko-
rímskom štýle a športového 
fitness. Slávnostný program 
sa ukončil dlhotrvajúcim potleskom všetkých prítomných 
v sále. 

www.tsk.sk 04.12.2014  
pomocná evidencia 841/1/2014 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka dňa 9. decem-

bra 2014 otvorila nové vedecké pracovisko pre výskum 
Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované v rámci pro-
jektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšo-

vanie cezhraničnej konku-
rencieschopnosti v oblasti 
využitia plazmových apli-
kácií pre sklo a keramické 
technológie“. Projekt bol 
riešený v operačnom prog-
rame cezhraničnej spolu-
práce Slovenská republika – 
Česká republika 2007 – 

2013.  
Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie siete a koope-

račnej platformy partnerských inštitúcií v cezhraničnej oblasti 
zameraných na inovatívne sklo- keramické technológie, dobu-
dovanie potrebnej infraštruktúry v jestvujúcich priestoroch, 
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vytvorenie vzdelávacieho programu zameraného na aplikačné 
špecifiká sklokeramických materiálov a plazmových techno-
lógií. Dôležitým cieľom projektu je tvorba spoločného postu-
pu pri výchove odborníkov, ktoré zabezpečí výmenu know-
how a skúseností v predmetnej oblasti. Projekt umožní tiež 
transfer technológií do praxe.  

„Transferom techno-
lógií medzi partnermi 
projektu a zavádzaním 
nových technológií 
v podnikateľskom sekto-
re bude sa prostredníc-
tvom projektu znižovať 
energetická náročnosť vo 
výrobách predstavujú-
cich záťaž pre životné prostredie. Vďaka využívaniu moder-
ných technológií a postupov dopomôžeme podnikom k rastu 
ich konkurencieschopnosti.“ vyzdvihol vo svojom príhovore 
rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vysokú pridanú hodno-
tu projektu.  

Realizovanie projektu posilňuje trvalo udržateľná cezhra-
ničná spolupráca. Dobudovaním a skvalitnením inovačných a 
vzdelávacích centier a zavedením nových metód aplikovaného 
výskumu sa zlepší prepojenie regionálnych i národných vý-
skumných a vývojových inštitúcií, zároveň výstupy môžu slú-
žiť i k nadviazaniu spolupráce s priemyselnými podnikmi v 
celom oprávnenom území operačného programu Slovenskej 
a Českej republiky. Výmena skúseností zintenzívni transfer 
know-how a vzájomné využívanie technológií regionálnymi i 
národnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami. 

tnuad.sk 10.12.2014 
 
Spoločnosť  „Kia Motors Slovakia“ zorganizovala v tomto 
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roku súťaž s názvom „KIA Innovation Award“ pre študen-
tov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska 
a vyhodnotila dňa 16. decembra 2014. Úlohou ambicióznych 
študentov bolo vypracovať projekty na témy:  
1) „Inovácia v konštrukcii kolesových vozidiel a ich energe-

tických zdrojov, 
2) Modernizácia výrobných technológií a postupov v automo-

bilovom priemysle so 
zameraním na ekoló-
giu, materiálové a 
priemyselné inžinier-
stvo, starostlivosť o 
zákazníkov a popre-
dajné služby. 

O finančný grant na 
nákup učebných po-
môcok sa v poradí už 

v piatom ročníku súťaže uchádzali študenti zo štyroch univer-
zít s celkovo 10-timi projektmi. Hodnotiacu komisiu a odbor-
níkov z automobilového výrobného závodu KIA najviac oslo-
vil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým po-
honom. Jeho autormi boli študenti Daniel Siekela a Dominik 
Malec pod vedením  pedagóga Ing. Ivana Kopeckého, PhD.  
z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Ale-
andra Dubčeka v Trenčíne, ktorí si vybojovali prvé miesto. 
Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonenčný prístup s cie-
ľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom 
skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo 
variáciách pre ozbrojené sily, presumy a záchranné zložky. 

Uznanie študentom vyjadril aj doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD.   rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne, keď  povedal: „Gratulujem  našim  študentom Da- 
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 nielovi Siekelovi a Dominikovi Malecovi za prvé miesto v 
súťaži „KIA Innovation Award 2014“ i vedeniu fakulty, ktoré 
študentov plne podporovalo. Verím, že aj ďalší študenti si 
z nich vezmú príklad a počas svojho štúdia sa zapoja do po-
dobných aktivít. Každá mimoškolská 
aktivita zvyšuje zručnosti študentov 
a samozrejme aj uplatnenie na trhu 
práce.“ Naši študenti obstáli v silnej 
konkurencii a umiestnili sa na 1. 
mieste. Na realizáciu projektu tak 
získali od Kia Motors Slovakia dotá-
ciu vo výške 5 000 Eur. Viceprezi-
dent KIA Motors Slovakia zároveň 
ponúkol študentom možnosť za-
mestnania v závode KIA Motors 
Slovakia po absolvovaní štúdia. 

www.tsk.sk 05. 01.2015 
 
Dňa 17. decembra 2014 bola vyhodnotená celoslovenská 

súťaž „Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014“, ktorá 
spoznala svojich víťa-
zov. Držitelia cien po-
chádzajú z radov štu-
dentov vysokých škôl 
a Slovenskej akadé-
mie vied. Víťazi dis-
ponujú výnimočným 
talentom, ktorý doká-
zali pretaviť do pozoruhodných, či dokonca medzinárodných 
úspechov. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študen-
tov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných ka-
tegóriách. Tieto vyznamenania udeľovala organizácia „Junior 
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Chamber International – Slovakia“ už po jubilejný desia-
tykrát. 

V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
zvíťazil Ing. Martin Ďuriš, absolvent študijného programu – 
špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
Zablahoželať k úspechu mu osobne prišiel aj rektor Trenčian-

skej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing. Jozef Habánik, PhD.  

Rektor pri gratulácii Ing. 
Martinovi Ďurišovi pove-
dal, že „už pri nominácii na 
Študentskú osobnosť Slo-
venska 2014 som bol na 
Vás, ako na nášho absol-
venta, veľmi hrdý. Viem, že 

za takýmto úspechom bolo veľa tvrdej práce a svedomitého 
štúdia. Verím, že i naďalej budete po-
kračovať v rozvoji svojho potenciálu 
a budete dosahovať vyššie ciele. Z ce-
lého srdca Vám úprimne gratulujem.“ 
Absolventa Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. 
Martina Ďuriša, si všimli až na dru-
hom konci zemegule v Austrálii. 
Oslovili ho z austrálskeho závodného 
tímu Austech Motorsport, aby navr-
hol funkčný externý dizajn pre okru-
hový pretekársky špeciál Hyundai 
Genesis Coupe GTR. Jeho grafické 
modely sa tímu natoľko páčili, že mu 
dali ponuku vytvoriť funkčný exteriér pre európsku GT3, kto-

Ing. Martin Ďuriš 
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rá spadá pod Medzinárodnú automobilovú federáciu. Podarilo 
sa mu navrhnúť tento pretekársky špeciál vo forme agresívne-
ho, príťažlivého a originálneho funkčného dizajnu.  V samot-
nom návrhu použil aerodynamické prvky, ktoré usmerňujú a 
využívajú silu prúdiaceho vzduchu k docieleniu vyššieho vý-
konu. Obrovské krídlo, široké blatníky, podnárazník, kapota s 
odvetrávacími otvormi a veľké odľahčené kolesá prinášajú pre 
závodný špeciál hlavne zlepšenie jazdných vlastností. 

Jeho ďalším úspechom je projekt Toyoty Tundry na súťaži 
SEMA Show v Las Vegas, kde navrhol zadnú časť kapoty 
pick-upu pre motokrosový tím. Na najväčšom podujatí svojho 
druhu na svete tak získal jeho konštrukčný tím prvé miesto. 
Martin Ďuriš získal rôzne ocenenia v oblasti virtual tuningu. 

tnuad.sk 19.12.2014 
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Telesná výchova a šport 
Futbalisti AS Trenčín odštartovali dňa 7. januára 2014 

zimnú prípravu na jarnú časť Corgoň ligy 2013/2014 v domá-
cich podmienkach. Prvý tréning absolvovali zverenci trénera 
Martina Ševelu predpoludním na štadióne na Sihoti.  

Okrem chorého Jakuba Holúbka a dvojice nigérijských le-
gionárov sa trénerskemu štvorlístku hlásili všetci hráči. Na od-
chode z Trenčína je William Alves de Oliveira, ktorý v sú-
časnosti komunikuje s MŠK Žilina. Neistú budúcnosť v drese 
AS Trenčín má aj Gino van Kessel. Ofenzívne ladený futbalis-
ta z Holandska je v súčasnosti na sústredení s Ajaxom Am-

sterdam a figuruje aj na 
oficiálnej webovej 
stránke holandského 
veľkoklubu. To, či sa 
pod hrad Matúša Čáka 
vráti, sa rozhodne 
v najbližších dňoch. 

Zaujímavé osobnosti 
prišli smerom do vnútra 

klubu. Z brazílskeho Botafoga posilní útočné rady Jairo de 
Macedo da Silva. Pre trenčianskych futbalistov je známou 
osobou, s ktorou sa stretli na turnaji „Copa Amsterdam“ 
v roku 2011. Do kabíny pribudla aj dvojica nigérijských mla-
díkov Moses Simon a Madu Kingsley. Obaja sa pred rokom 
predstavili na svetovom šampionáte do 20 rokov v Turecku. 

Tradične do tímu pribudli aj hráči z vlastnej liahne, z   hos-
ťovania sa vrátila hneď trojica hráčov, z druholigovej Dubnice 
nad Váhom obranca Michal Ranko a z Nemšovej dvojica 
stredopoliarov Matúš Opatovský a Martin Jurica. 
Z vlastného dorastu dostanú šancu ukázať sa Martin Vlček 
a najlepší strelec dorasteneckej ligy Roman Sabler. 
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Zloženie kádra AS Trenčín pre zimnú prípravu 2013/2014:  
Brankári: Miloš Volešák, Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Ró-
bert Bačík. 
Obrancovia: Daniel Bednárik, Peter Čögley, Ramón Rodrígu-
ez da Silva (Braz.), Peter Kleščík, Róbert Mazáň, Milan Run-
dič (Srb.), Lukáš Skovajsa, Michal Ranko, Madu Kingsley 
(Nigér.), Mário Tóth. 
Stredopoliari: Aldo Baéz (Arg.), Damián Bariš, Matúš Bero, 
Tomáš Brigant, Marek Frimmel, Haris Hajradinovič (Bosna a 
Herceg.), Jakub Holúbek, Patrik Mišák, Karol Mondek, Mar-
tin Vlček, Matúš Opatovský, Martin Jurica. 
Útočníci: Gabriel Bezák, Tomáš Malec, Roman Sabler, Jairo 
de Macedo da Silva (Braz.), Moses Simon (Nigér.). 

www.sme.sk 08.01.2014 
pomocná evidencia 7/1/2014 
 
Novom Hrozenkove sa uskutočnil 27. ročník Silvestrovskej 

súťaže vo vzpieraní, na ktorom mal svoje zastúpenie na súťaži 
aj Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín, v ktorom trénuje 
aj trojica Hedviga Luhová, Mária Luliaková a Milan Miču-
da. 

„Nakoľko sme vzpieranie začali trénovať iba tento rok 
2013 a bola to vôbec naša prvá súťaž, chceli sme predovšet-
kým nadobudnúť skúsenosti a zabaviť sa. Preto ani tie výsled-
ky nie sú zatiaľ veľmi reprezentatívne,“ tvrdila po súťaži Má-
ria Luliaková. 

Okrem nich sa predstavili aj Stanislav Hlbocký, Mikuláš 
Mikula a Juraj Satina. Všetci trénujú pod vedením prezidenta 
Vzpieračského športového klubu Dukla Trenčín Ivana Hl-
bockého,. V spolupráci s týmto klubom otvorili v jeho priesto-
roch 3. januára 2014 telocvičňu CrossFit Trenčín. Zaujíma-
vosťou je, že je to prvá licencovaná CrossFit  telocvičňa v 
Trenčianskom kraji, na Slovensku ako siedma. Ako prvá žena 
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na Slovensku je jedinou licencovanou crossfit trénerkou Mária 
Luliaková. 

„V spolupráci s Duklou chceme tiež v budúcnosti organi-
zovať podobné súťaže, ako v Novom Hrozenkove, ale viac 
zameraná pre crossfiťákov. Bude to vzpieranie pre všetkých, 
ktorí nemajú licenciu na súťaženie vo vzpieraní, ale chcú si 
takúto súťaž vyskúšať,“ dodala trénerka. 

Výsledky:  
kategória mladších žiakov: 1. J. Sanétrník, 2. P. Puna, 3. S. 
Cabala (obaja SR).  
kategória starších žiakov: 1. M. Kubájk (SR), 3. D. Chovanec 
(SR). 
kategória juniorky: 1. E. Fernerová (SR), 3. L. Mikušová 
(SR).  
kategória ženy: 3. T. Sasaráková (SR), 7. M. Luliaková, 8. H. 
Luhová (obe Púchov). 
kategória juniori:  
- do 17 rokov: 4. M. Mikula (VŠK Dukla Trenčín).  
- do 20 rokov: 4. S. Hlbocký (VŠK Dukla Trenčín).  
kategória muži: 14. J. Satina, 18. M. Mičuda (obaja VŠK Duk-
la Trenčín). 

www.sme.sk 16.01.2014 
pomocná evidencia 37/1/2014 
 
Spolupráca futbalistov AS Trenčín a finalistiek súťaže Miss 

Trenčín pokračovala aj v roku 2014, keď pripravili spoločne 
pre svojich fanúšikov atraktívny kalendár na rok 2014. Kalen-
dár nadviazal na októbrový finálový večer regionálnej súťaže 
Miss Trenčín, ktorú podporili aj hráči AS Trenčín. Fotenie ab-
solvovali okrem misiek aj dvaja hráči AS Trenčín Tomáš Ma-
lec a Jakub Holúbek. 

Trenčianske noviny 20.01.2014 
pomocná evidencia 61/1/2014 
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Na Stredoeurópskom pohári v Havířově dňa 12. januára 
2014 bojovalo o medaily aj 22 karatistov, prevažne nováčikov 
z Karate klubu Laugarício Trenčín, ktorí sa umiestnili na po-
predných miestach: 
Súborné cvičenia kata 

- v kategórii žiakov (7 – 11 ročných) zvíťazil J. Mako; 
- v kategórii žiakov (14 – 15 ročných) zvíťazil M. Petrov-

ský; 
- v kategórii žiačok (14 – 15 ročných) na 2. mieste skončila 

A. Kianičková; 
Športový zápas kumite 

- v kategórii žiakov (9 – 11 ročných do 30 kg) na 2. mieste 
skončil                  M. Čiaky; 

- v kategórii žiakov (12 – 13 ročných nad 60 kg) zvíťazil 
M. Šťastný; 

- v kategórii žiakov (14 – 15 ročných do 52 kg) zvíťazil  
K. Staník, M. Petrovský;  

- v kategórii dorasteniek (14 – 15 ročných nad 47 kg) sa na 
treťom mieste umiestnila A. Kianičková, A. Ježková; 

Trenčianske noviny 03.02.2014 
pomocná evidencia 102/1/2014, 90/2/2014 
 
Dňa 17. januára 2014 Slovenský zväz 

kanoistiky na galavečere v Domu kultúry 
Ružinov v Bratislave vyhodnotil najlepších 
vodákov za rok 2013:  
-  najlepším rýchlostným kajakárom Slo-

venska za rok 2013 sa stal Peter Gelle z Dukly Trenčín;  
-  najlepším rýchlostným kanoistom Slovenska sa stal Matej 

Rusnák z Dukly Trenčín; 
- najlepšou rýchlostnou kajakárkou Slovenska sa stala Mar-

tina Kohlová;  

Peter Gelle 
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-  za výkon roka 2013 bol označený výkon mladých reprezen-
tantov štvorkajaka K4 do 23 rokov Mareka Krajčoviča, 
Gábora Jakubíka, Mateja Micháleka a Viktora Demina; 

-  najlepším rýchlostným kajakárom v kategórii juniorov sa 
stal Denis Myšák z KRK Nováky,  

- štvoricu ocenených najlepších trénerov získali Radovan 
Šimočko, Felix Masár, Ľubomír Hagara a Róbert Er-
ban. Výsledky ankety slávnostne vyhlásil Slovenský zväz 
novinárov.  

 Sita 17.01.2014 
 pomocná evidencia 72/1/2014 

 
Dňa 18. januára 2014 sa uskutočnila v Trenčíne volebná 

konferencia Oblastného futbalo- vého zväzu 
Trenčín, ktorej cieľom bolo zvo- liť si nového 

predsedu 
zväzu a pred-
sedov jednot-
livých komi-
sií. Konfe-

rencie sa zúčastnilo 71 
spomedzi 74 delegátov z 
klubov a hostí – predsedu 
Západoslovenského futba-

lového zväzu Ladislava Gádošiho, predsedu Bratislavského 
futbalového zväzu Juraja Jánošíka a predsedu Únie trénerov 
Slovenska Jaroslava Jambora. 

Pred voľbami výboru Oblastného futbalového zväzu jeho 
odchádzajúci predseda Jozef Pecho zhodnotil uplynulé štvor-
ročné obdobie. O post predsedu Oblastného výboru futbalové-
ho zväzu sa uchádzali dvaja kandidáti Ivan Gróf a Miroslav 
Jaška. Rozhodnutie padlo až druhom kole volieb, keď zvíťazil 
Ivan Gróf so ziskom 38 platných hlasov a jeho protikandidát 

Ivan Gróf 
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získal Miroslav Jaška 33 platných hlasov z celkového počtu 
69 platných hlasov.  

Okrem toho sa volili aj ďalšie funkcie: 
- za predsedu revíznej komisie zvolili Jána Majtána; 
- za predsedu disciplinárnej komisie zvolili Viliama Václa-

va; 
- za predsedu odvolacej komisie zvolili Emila Podhradské-

ho; 
- za člena výkonného výboru Západoslovenského futbalové-

ho zväzu zvolili Fran-
tiška Masára; 

- za členov výkonného 
výboru Oblastného 
futbalového zvä-zu 
zvolili Tomáša Vaňa, 
Mareka Koníčka, Ja-
roslava Rúžička, An-
tona Hláveka a  Ja-
roslava Hromníka; 

- za delegátov na konferenciu Západoslovenského futbalové-
ho zväzu zvolili Miroslava Jaška, Ivana Grófa, Pavla 
Pristaša a Miroslava Barinka. 
Trenčianskeho noviny 20.01.2014 
pomocná evidencia 62/1/2014 
 
V športovej hale RSMS v Senici sa dňa 18. januára 2014 

konal 14. ročník futbalového turnaja rozhodcov a delegátov 
futbalových zápasov. Na turnaji štartovalo 12 výberov Oblast-
ných futbalových zväzov v rámci Západoslovenského futbalo-
vého zväzu. Ako v otváracej reči turnaja povedal predseda 
rozhodcovskej komisie Západoslovenského futbalového zväzu 
Ján Franek, že v histórii konania týchto turnajov sa stalo vô-

predsednícky stôl 
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bec prvýkrát, že sa turnaja zúčastnilo všetkých 12 výberov 
Oblastných futbalových zväzov. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali každý 
s každým. Do semifinále 
postúpili dve najlepšie 
z každej skupiny. Zaují-
mavou sa stala výprava 
Trenčína, ktorá si akosi 
zle zrátala výsledky 
v skupine. Po prehre 
s Levicami vo svojom 
poslednom zápase v sku-

pine sa hráči poumývali, prezliekli a pobrali sa domov. Až v 
poslednej chvíli ich organizátori zastavili a oni nakoniec turnaj 
vyhrali. 
Skupina B 
1. Prievidza       5        4        1        0       11:1     13 
2. Trenčín        5        3        0        2         9:7       9 
3. P. Bystrica    5        2        1        2         4:5       7 
4. Levice           5        2        1        2         9:8       7 
5. N. Zámky     5        1        1        3         6:11     4 
6. D. Streda       5        0        2        3         2:9       2 

V semifinále zvíťazil Trenčín na pokutové kopy 0:2 nad 
Trnavou nad Topoľčanmi 2:1. V boji o 3. miesto zvíťazili To-
poľčany 2:1 nad Trnavou. Vo finále zvíťazil Trenčín na po-
kutové kopy 1:0 nad Prievidzou. 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov turnaja odovzdávali 
ceny najlepším predseda Západoslovenského futbalového zvä-
zu Ladislav Gádoši spoločne s predsedom Oblastného futba-
lového zväzu Senica Jozefom Rosom. Obaja vo svojej reči 
poďakovali všetkým zúčastneným mužstvám za skvele stráve-
ný športový deň a naznačili, že sú pevne presvedčený, že tento 
skvelý turnaj bude mať aj ďalšie pokračovania. O rok by sa 
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mali výbery dvanástich Oblastných futbalových zväzov 
v rámci Západoslovenského futbalového zväzu stretnúť 
v Galante. 

www.sme.sk 22.1.2014 
pomocná evidencia 78/1/2014 

 

V drese s dvojkrížom na prsiach môže na olympiáde v Soči 
nastúpiť až jedenásť hokejistov, ktorí vyrastali, alebo mali 
niečo spoločné s hokejovou Duklou Trenčín.  

Reprezentačný tréner na najvýznamnejšiu akciu tejto sezó-
ny Olympijské hry v Soči pôvodne nominoval dvadsaťpäť 
hráčov už začiatkom kalendárneho roka, ale vplyvom zranení 
sa však zostava premiešala. Naisto z nej vypadol Dominik 
Graňák, ktorému stopku vystavila zlomenina nohy. Šikovný 
obranca, tak bude olympijský turnaj sledovať iba z pohodlia 
vlastnej obývačky. Stálicou v reprezentačnom drese bude 
Zdeno Chára. Obrovitý zadák je pevnou súčasťou obrany 
Boston Bruins a o jeho výkon sa bude opierať reprezentačný 
tím aj v Soči. Andrej Meszáros v januári 2014 síce bodovo 
zaujal, keď nazbieral v 12 dueloch 11 kanadských bodov, no 
ani to mu nezaručilo 
pevné miesto v obrane 
Philadelphie Flyers. Ne-
kompromisný obranca 
by mal tiež patriť medzi 
základné kamene, na 
ktorých sa bude rozho-
dovať o úspechu či ne-
úspechu. 

Medzi útočníkmi má Dukla až deväť hokejistov. V pozícií 
lídra pocestuje Marián Hossa. Starší z bratskej dvojice patrí 
medzi najlepších útočníkov na svete a nič iné ako góly 
a gólové prihrávky sa ani očakávať nedá. Či mu bude sekun-
dovať brat Marcel, ktorý po návrate do Rigy znova našiel 

Zdeno Chára 
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streleckú chuť, ale či bude hrať Marián Gáborik je stále 
otázne. Oboch trápia zranenia.  

Ak mu zdravie a klubové povinnosti priali, nevynechal 
Tomáš Kopecký v ostatných rokoch žiadnu reprezentačnú ak-
ciu. V roku 2012 získal prekvapivo striebornú medailu. De-
fenzívne ladený útočník je použiteľný prakticky na ktorom-
koľvek poste, a tak sa na neho tréner Vůjtek môže spoľahnúť 
na krídle či v strede útočnej formácie. Posledným do partie 
NHL – kádrov je Tomáš Tatar. Jeden z najvýraznejších talen-
tov ostatných rokov v tejto sezóne teší inak smutných priaz-
nivcov Detroitu Red Wings. Pre 23-ročného Dubničana to bu-
de prvý olympijský turnaj. Verme, že podobné gólové parády, 
ako za morom predvedie aj v Soči.  

Štvorica hokejistov s trenčianskou minulosťou posilnila re-
prezentáciu z KHL. Patril medzi nich Tomáš Záborský, ktorý 
síce neprežíva najlepšiu sezónu a práve preto má najlepšiu prí-
ležitosť osloviť širokú hokejovú verejnosť na najvýznamnej-
šom podujatí za štyri roky. Ďalšia trojica je z bratislavského 
Slovana Milan Bartovič, Peter Ölvecký a Michel Miklík 
budú pravdepodobne podporovať najmä defenzívne úlohy. 

www.sme.sk 03.02.2014  
pomocná evidencia 100/1/2014 
 
V dňoch 1. a 2. februára 2014 sa uskutočnil 2. ročník 

„Veľkej ceny Trenčína“ v krasokorčuľovaní nádejí na Zim-
nom štadióne Pavla Demitru za účasti pretekárov z celého 
Slovenska. 

Na pretekoch sa úspešne prezentovali na pretekoch členky 
Krasoklubu Trenčín, keď: 

- v kategórii nádejí 9 ročných zvíťazila Petra Rešetková, 
- v kategórii nádejí 8 ročných zvíťazila Erika Balážová, 
- v kategórii hviezdičiek zvíťazila Natália Ostrolucká. 
Trenčianske noviny 03.02.2014 
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pomocná evidencia 101/1/2014,101/1/2014  
 
Prázdny futbalový areál bývalej Odevy v trenčianskom 

Zámostí využívajú na sústredenia futbalisti AS Trenčín. V 
mestských častiach 
Trenčína sú len ďal-
šie dve trávnaté fut-
balové plochy. Kraj-
ské mesto Trenčín 
má pre futbalistov 
naďalej len dve prí-
rodné futbalové 
ihriská určené na 
pravidelné zápasy. 

Situáciu nezmení ani prevádzka štadióna Odevy Trenčín v 
Zámostí. Tu sa profesionálny futbal nehrá už viac ako dvanásť 
rokov.  

Futbalové ihrisko s opustenou a chátrajúcou tribúnou vyu-
žíva  momentálne len družstvo AS Trenčín. Na profesionálne 
zápasy stav trávnika a tribún nevyhovuje. „Zabezpečujeme tu 
len tréningy dievčat alebo mladších žiakov,“ povedal generál-
ny manažér AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček.  

Klub sa stará aj o stav ihriska. Upravuje trávnik a platí plyn 
a elektrinu. Pozemok so štadiónom patrí firme WTN Develoop 
Ment z Bratislavy. Tá o svojich zámeroch, čo urobí s ihriskom 
už dlhšiu dobu nikoho neinformuje. Na tomto pozemku totiž 
ešte pred šiestimi rokmi mali vyrásť bytovky. Odvtedy sa nič 
neudialo, ostalo len pri plánoch. „V súčasnosti nemáme žiadne 
indície, že by sme mali odísť. Ale ak by investor dal pokyn na 
uvoľnenie, tak sme pripravení zo dňa na deň túto plochu opus-
tiť,“ dodal Mgr. Róbert Rybníček.  

V Trenčíne sú teda len dve profesionálne futbalové plochy 
s prírodným trávnikom, keďže štadión  AS Trenčín  má umelý 

futbalové ihrisko Odevy, ktoré zažilo zápasy veľkých klubov i spartakiády 
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povrch. Sú to ihriská v mestských častiach Záblatie a Opatová. 
Futbalový klub TJ Družstevník Záblatie svoje futbalové 

ihrisko využíva naplno. „Futbalový klub v Záblatí má ihrisko 
vo výpožičke od mesta Trenčín na dobu neurčitú.  Využíva sa 
celých 75 rokov,“ povedal predseda klubu Bc. Tomáš Vaňo. 
Na štadióne trénuje tím starších žiakov, družstvo dorastencov, 
družstvo mužov a družstvo seniorov. Majitelia poskytli útoči-
sko aj družstvu mladších žiakov TTS Trenčín z dôvodu zruše-
nia ich domovského ihriska v Trenčianskych Biskupi-
ciach. Futbalovú plochu využíva aj dobrovoľný hasičský zbor 
v Záblatí či trenčianske centrum voľného času. „Organizujú sa 
tu športové súťaže a turnaje vo futbale medzi strednými ško-
lami,“ dodal Bc. Tomáš Vaňo. V pravidelnej prevádzke je aj 
futbalové ihrisko na druhej strane Trenčína.  

O športový areál v Opatovej sa stará podľa zmluvy s Mes-
tom Trenčín Futbalový klub  TJ Družstevník Opatová.  „V 
tomto roku sa nám podarilo vymeniť okná vo vrchnej časti tri-
búny, ktoré sme získali od železníc. Boli zo zbúranej plavárne 
v Trenčíne,“ povedal predseda výkonného výboru TJ Druž-
stevník Opatová Ľubomír Horný. Materiál a pracovníkov za-
bezpečili funkcionári klubu. V minulom roku sa nám podarilo 
prerobiť kompletné elektroinštalácie a hromozvod na vlastné 
náklady. Tento rok 2014 plánuje klub natrieť fasádu budovy a 
vybudovať chodník okolo zábradlia pre fanúšikov.  

Práca je náročná,  ktorú vykonávajú všetci zadarmo a vo 
voľnom čase na úkor svojich rodín. V klube TJ Družstevník 
Opatová trénuje a hráva tím prípravky, starších žiakov, doras-
tu, mužov a seniorov. Areál využíva aj Základná škola v Opa-
tovej nad Váhom či Trenčianska univerzita A, Dubčeka na or-
ganizovanie športových hier pre študentov. V minulom roku 
2013 sa na ihrisku uskutočnil aj športový deň na „Sviatok ot-
cov“. 

www.sme.sk 10.02.2014  
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pomocná evidencia 112/1/2014 
 

V piatok dňa 7. februára 2014 v ruskom Soči bola otvorená 
vo Fišt aréne 22. Zimná olympiáda sprevádzaná oslavou 
slávnej ruskej histórie spo-
mienkou na zakladateľa Rus-
ka Petra Veľkého až po per-
fektné výkony hercov, akro-
batov a interpretácii diel  
slávnych ruských skladate-
ľov. Olympijskú vlajku pri-
niesli do arény slávne osob-
nosti Ruska, z ktorých možno spomenúť legendu hokeja Vja-
česlava Fetisova, režiséra Nikitu Michalkova a prvú ženskú 
kozmonautku Valentínu Tereškovú. Najvyššiu poctu zapále-

nia olympijského ohňa do-
stali dvaja vynikajúci špor-
tovci krasokorčuliarka Irina 
Rodninovová a hokejový 
brankár Vladimír Treťjak. 

Na ploche arény sa pred-
stavili aj olympionici Slo-
venska, ktorý kráčali za slo-

venskou zástavou nesenou hokejovým obrancom Slovenska 
Zdenom Chárom. Do 
olympijských bojov zo 
slovenských olympioni-
kov ako prvé zasiahli 
pretekárky v biatlone, 
ktoré prišli povzbudiť 
slovenskí hokejoví re-
prezentanti. Ich vstup 
bol veľmi úspešní, lebo 
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slovenská reprezentantka Nastásia Kuzminová získala po 
stopercentnej úspešnej streľbe a heroickom bežeckom výkone 
prvú zlatú olympijskú medailu na tohoročných olympijských 
hrách s náskokom 19,9 sekúnd pred striebornou medailistkou 
Ruskou Oľgou Viluchinovou a s odstupom 21,7 sekúnd pred 
bronzovou medailistkou Ukrajinkou Vitou Semerenkovou. 
Všetky tri medailistky mali 100 % čistú streľbu. Nastásia 
Kuzminová súčasne obhájila zlatú medailu z Olympijských 
hier z kanadského Vancouru z roku 2010. Zlatú medailu pre-
vzala Nastásia Kuzminová dňa 10. februára 2014 na olympij-
skom námestí pod olympijským ohňom z rúk člena Medziná-
rodného olympijského výboru a svetového rekordéra v skoku 
o tyči Sergeja Gubku.  

vlastné poznámky 
 
Tridsaťčlenná výprava AS Trenčín odletela uplynulú sobo-

tu ráno dňa 8. februára 2014 do Turecka, podobne ako pred 
rokom strávia Trenčania týždňové sústredenie v Beleku. 

Ako prví cestovali do Turecka Nigérijčania Madu Kingsley 
a Simon Moses. Dôvodom predčasného odchodu bolo vyba-
vovanie vstupných víz v Istanbule. Kompletný tím si výborné 
podmienky tureckého letoviska vyskúšal už v deň príletu na 
prvom tréningu. Hlavným cieľom cesty bolo možnosť tréno-
vať na kvalitných trávnikoch a aj konfrontácia hry so zaujíma-
vými súpermi. V pondelok si zmerajú sily s rumunským prvo-
ligistom z Vaslui, v stredu s Ľvovom a v piatok zakončia pro-
gram proti čínskemu družstvu Chang-Čou. 

„Príprava v Turecku vstupuje do svojej záverečnej fázy. V 
troch náročných stretnutiach chceme vykryštalizovať zloženie 
základnej jedenástky pre vstup do súťaže. Hoci budeme naďa-
lej predvádzať svoju hru, pôjde nám už aj o výsledky. Liga tu 
je skôr, ako sa zbadáme a my chceme byť pripravení na všetky 
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výzvy, ktoré stoja pred nami,“ povedal pre klubový web tréner 
Martin Ševela. 

 Celkovo sa v Turecku predstavilo 22 futbalistov. Doma 
zostala dvojica mládežníckych gólmanov (Adrián Chovan 
a Róbert Bačík), pre zdravotné problémy Daniel Bednári, Mi-
chal Ranko, Marek Frimmel a Jessua Angoy. Gabriel Bezák je 
na skúške v Myjave. 

Tím na sústredení v Turecku:  
Brankári: Miloš Volešák, Igor Šemrinec; 
Obrancovia: Peter Kleščík, Ramón Rodrigues da Silva, Peter 
Čögley, Milan Rundič, Lukáš Skovajsa, Kingsley Madu; 
Stredopoliari: Jakub Holúbek, Karol Mondek, Aldo Baéz, 
Damián Bariš, Haris Hajradinovič, Matúš Opatovský, Matúš 
Bero, Patrik Mišák, Martin Vlček, Lukáš Ďuriška, Moses Si-
mon; 
Útočníci: Tomáš Malec, Jairo de Macedo da Silva, Gino van 
Kessel; 

www.sme.sk 10.02.2014  
pomocná evidencia 113/1/2014 
 
Prvý prípravný zápas počas sústredenia v Turecku zveren-

com trénera Martina Ševelu vyšiel. AS Trenčín si poradil so 
šiestym mužstvom rumunskej ligy z Vaslui 2:1, keď základ 
víťazstvu dali Trenčania už v úvodnom polčase.  

Oba kolektívy vstúpili do stretnutia vo vysokom tempe, no 
napriek tomu sa hra odvíjala prevažne v strede ihriska. V 14. 
min Van Kessel uvoľnil Hajradinoviča, ale jeho strelu z hra-
nice pokutového územia zastavila obrana. V 21. min rumun-
ská obrana zastavila loptu rukou. Z bieleho bodu sa nemýlil 
Tomáš Malec, keď poslal gólmana do opačného rohu brány a 
bolo 1:0. O desať minút viedol AS už dvojgólovým rozdielom. 
Tečovaný pokus Jakuba Holúbka skončil v pravom rohu – 
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2:0. V závere polčasu sa k slovu dostali aj futbalisti Vaslui, no 
žiadnu vyloženú šancu si nevypracovali. 

Po prestávke neumiestnil loptu do siete kĺzačkou Tomáš 
Malec. Postupne sa do hry dostávali aj hráči Vaslui. Tí sa na-
sťahovali pred Volešákovu bránu, no ku gólu to neviedlo. Pät-
násť minút pred koncom mu pomohlo brvno. Dramatickú zá-

pletku priniesol zá-
ver zápasu. Najskôr 
hlavný rozhodca 
neodpískal pokuto-
vý kop po faule na 
Simona. Na opačnej 
strane po ruke hráča 
Trenčína sa z bie-
leho bodu nemýlil 
Antal a znížil na 

konečných 2:1. 
www.sme.sk 11.02.2014  
pomocná evidencia 125/1/2014 
 
Dňa 15. februára 2014 sa uskutočnil v Mestskej športovej 

hale na Sihoti 15. ročník zimného halového futbalového turna-
ja „Memoriál Karola Borhyho“.  

V dvoch skupinách sa predstavilo dovedna osem družstiev. 
Dvadsaťminútové zápasy priniesli niekoľko zaujímavých 
momentov. Usporiadateľský tím bol zložený z chlapcov, ktorí 
v minulosti pôsobili v TTS Trenčín, keďže je momentálne 
klub bez seniorského tímu. Ostatné mužstvá prišli s množ-
stvom hráčov, ktorí vyrastali v tomto, pre Trenčanov najzná-
mejšom a historicky najúspešnejšom klube v regióne. Počas 
turnaja si prítomní diváci uctili pamiatku Karola Borhyho 
minútou ticha. Z víťazstva na turnaji sa napokon tešili hráči zo 
Zamaroviec, ktorý v dramatickom finále zdolali Soblahov 1:0   
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Jediným strelcom duelu bol Boris Drienka. Tretie miesto si 
vybojovala Trenčianska Teplá. Víťaznému družstvu odovzdala 
cenu dcéra Karola Borhyho Anna Žitňanová, družstvo zo 
Soblahova ocenil sekretár Oblastného výboru Futbalového 
zväzu Ján Žitňan a tretiemu družstvu za Mesto Trenčín odo-

vzdal cenu druž-
stvu Trenčian-
skej Teplej Bc. 
Tomáš Vaňo. Za 
najlepšieho strel-
ca turnaja bol 
vyhlásený Boris 
Drienka zo Za-
maroviec a za 
najlepšieho bran-
kára bol vyhláse-

ný Michal Súdny z Trenčianskej Teplej. Zápasy rozhodovala 
dvojica Tarabus - Ször. 

Víťazom skupiny A) sa stalo družstvo zo Soblahova 
a víťazom skupiny B) sa stalo družstvo zo Zamaroviec.  

Vo finále sa stretli družstvá  Zamaroviec  a Soblahova, ktoré 
skončilo víťazstvom Zamaroviec 1:0. V boji o tretie miesto sa 
stretli Horná Súča s družstvom Trenčianskej Teplej. V boji o 
5. miesto družstvá Opatovej a Skalky, ktoré sa skončilo víťaz-
stvom Skalky. V boji o 7. miesto sa stretli družstvá z Dolnej 
Súče a TTS Trenčín, ktoré skončilo víťazstvom Dolnej Súče 
4:2. 

www.sme.sk 16.02.2014  
pomocná evidencia 141/1/2014 
 
V poslednom zápase na tréningovom sústredení futbalistov 

AS Trenčín  i napriek  celozápasovej  prevahe im  tento zápas 

Víťazom turnaja Karola Borhyho sa stalo družstvo Zamaroviec 
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v Turecku nevyšiel.  
S družstvom Chang-Čou zverenci trénera Martina Ševelu 

prehrali 1:2. Trenčania sa od úvodného hvizdu rozhodcu za-
hryzli do súpera a zatlačili ho na vlastnú polovicu. Do šancí sa 
však nedokázali dostať a súper sa snažil hrať na rýchle brejky. 
Jeden z nich im vyšiel v 16. min. Následne Mišákovu strelu 
vykopol jeden z hráčov Chang-Čou z bránkovej čiary a Madu-
ho dorážka mierila nad. O pár minút Holúbkovu prihrávku ne-
dočiahol Simon. V závere polčasu Číňania skórovali opäť, 
keď sa presadili cez Rundiča – 0:2. 

V útočnej hre hrali Trenčania aj po prestávke. V 60. min 
zužitkoval center Madruho Malec, keď na bližšej žrdi usmer-
nil loptu do siete – 1:2. Pokusy Ďurišku a Čögleya mierili nad 
Mondekovu strelu, alebo ich kryl brankár. V záverečnej štvrť-
hodine Trenčania zavreli súpera na vlastnú polovicu, ale gól 
z toho nepadol. 

www.sme.sk 14.02.2014  
pomocná evidencia 144/1/2014 
 
Futbalový klub AS Trenčín usporiadal pre svojich fanúši-

kov 1. ročník „AS Trenčín party“ dňa 1. marca 2014. Uspo-
riadanie tejto spoločenskej akcie potvrdil snahu budovať klub 
ako silnú regionálnu inštitúciu otvorenú k hráčom, médiám, 
sponzorom a fanúšikom. Bola to jedinečná možnosť podeliť sa 
o úspech, ktoré dosiahol AS Trenčín v roku 2013 a zoznámiť 
s víziami v novom roku 2014. 

Na podujatí boli prítomní všetci hráči AS Trenčín a fina-
listky súťaže „Miss Trenčín 2013“. Celý večer bol v réžii mo-
derátora Petra Lengyela.   

vlastné poznámky 
 
Letné obdobie využila aktívne štvorica mladíkov 

z Trenčína a okolia (Dominik Souhrada, Denis Seliak, Ma-



488 
 

rián Mojžiš a Michal Marček), keď si pobalila veci 
a vyrazila na cesty. Počas siedmich dní natočili dvadsaťpäť-
minútový dokument, ktorý nadchol celé Slovensko. „Nápad 
vznikol počas našej cesty po Európe. Zaujala nás myšlienka 
preskúmať Slovensko a natočiť o ňom dokument. Zviditeľniť 
najkrajšie miesta našej krajiny v kombinácií s freeruningom a 
parkourom,“ povedal Dominik Souhrada. 

Pätica mladíkov sa na cesty po Slovensku vydala 
v požičanom aute. 
Prespávali buď 
v ňom, alebo 
v kempoch. Zatiaľ, 
čo iné prezentačné 
videá majú niekoľ-
kotisícové rozpoč-
ty, mladí Trenčania 
sa zmestili do jed-
nej tisícovky. „Šet-

rili sme, kde sa dalo. Vydali sme sa doslova s pár eurami.  Ma-
li sme so sebou veľa techniky a jediným zdrojom energie bolo 
pre nás auto. V ňom sme nabíjali všetky fotoaparáty, kamery 
a mobily, a to sa dalo iba keď bolo naštartované. Auto poriad-
ne dymilo a v kempoch nás ľudia prosili, aby sme vypli mo-
tor,“ pousmial sa Dominik Souhrada. 

Cestu po Slovensku chlapci začali vo Vyhniach a v prvý 
večer plánovali prespať v Španej doline. Na miesto však došli 
neskoro a situáciu im znepríjemňoval dážď. „Bola už tma 
a nebolo sa kde ubytovať. Asi tri hodiny sme sedeli v altánku, 
kde sme sa schovali pred dažďom. Potom sme sa rozhodli, že 
prespíme naskladaní v aute. Bola to zábava a dobrodružstvo,“ 
pokračoval Dominik Souhrada. 

Na najznámejšom celosvetovom prehliadači videí 
v priebehu dvoch mesiacov dosiahli stopäťdesiat tisíc pozretí. 

FreesunSlovakia 
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Chladnými nenechali ani slovenské média a mladí parkouristi 
z Trenčína sa stali zo dňa na deň známymi. „Je príjemné ak 
nás občas niekto zastaví na ulici a pochváli za našu prácu. 
Máme viac ponúk na vystúpenia a natáčania klipov. Teší nás 
to, avšak to je všetko len začiatok, ktorý nás iba nakopol po 
desaťročnom trénovaní a budovaní. Radi by sme prerazili aj 
vo svete kaskadérstva vo filmoch. Ešte o nás budete veľa po-
čuť a budeme sa snažiť prezentovať našu krajinu a mesto ako 
najlepšie vieme. Písali nám taktiež Slováci z Austrálie, Nórska 
a Ameriky, že sa stalo video hitom aj v ich okolí. Plánujeme 
pokračovať v začatom diele. V najbližšom videu sa zameriame 
na slovenské hrady, zámky a zrúcaniny,“ vysvetľoval Domi-
nik Souhrada. 

Ako poznamenal Dominik Souhrada podmienky pre parko-
ur v Trenčíne nie sú oslnivé, no jeho združenie sa snaží o ich 
zlepšenie. Pracujeme na tom, aby boli lepšie. Tento rok máme 
na pláne výstavbu areálu na Parkour a Freerunning pri Váhu 
v Orechovom. Chceme spraviť lepšie podmienky pre ľudí, 
ktorí by chceli s týmito športovými disciplínami začať 
a taktiež to bude miesto, kde sa budú stretávať parkouristi 
z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Takže pritiahneme 
v hojnom počte do Trenčína aj ľudí z iných krajín.“ 

Partia mladíkov si plní sny. Tvoria spolu občianske združe-
nie. Venujú sa parkouru, freeruningu a kaskadérstvu. Svoj 
domov našli v priestoroch trenčianskeho výstaviska „Expo 
Centrum“, kde trénujú verejnosť v gymnastickej hale disciplí-
nam parkour a freerunning. 

www.sme.sk 04.03.2014  
pomocná evidencia 183/1/2014  
 
Futbalisti Trenčína po víťazstve v úvodnom jarnom kole 

nad Žilinou 2:1 si dopriali trocha zábavy. Funkcionári klubu 
pripravili veľkú párty, na ktorej nechýbali hráči s partnerkami, 
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ale ani zábavné momenty. Futbalisti potvrdili, že sa nestratia 
ani na javisku a dokázali si zo seba aj dobre vystreliť a odštar-
tovali bujarú zábavu, ktorá trvala do skorých ranných hodín. 

Trenčania si túto akciu pripravili prvýkrát a boli by radi, ak 
by sa z toho stala tradícia. „Je to príjemné spestrenie, všetci 
sme túto myšlienku prijali pozitívne,“ vyhlásil tréner Martin 
Ševela a ďalej pokračoval, že „najskôr som chcel, aby táto ak-
cia sa uskutočnila ešte pred začiatkom jarnej časti. Napokon to 
vyšlo na tento termín. Našou snahou bolo preto poraziť Žilinu, 
pretože ľahšie sa zabáva po výhre. Som rád, že to chlapcom 
ladilo v programe, ktorý si pripravili. Bol to krásny pohľad, 
keď som ich videl ako súdržnú partiu,“ uzavrel tréner Trenča-
nov. 

www.pluska.sk 03.03.2014 
pomocná evidencia 187/1/2014 
 
Šancu na postup hokejová Dukla Trenčín do štvrťfinále za-

hodila v Martine dňa 2. marca 2014. V poslednom domácom 
zápase na istotu vyhnu-
tiu sa baráži potrebovali 
s Banskou Bystricou 
bod. Napokon však 
Trenčania prehrali za-
hanbujúcim päť gólo-
vým rozdielom. 

Po tom, ako Dukla 
stratila šancu na postup 

do vyraďovacej časti, chcela sa so sezónou rozlúčiť 
v domácom zápase proti „baranom“ víťazstvom. Bodový zisk 
by im zabezpečil deviate miesto a vyhnutiu sa barážovým po-
vinnostiam proti víťazovi 1. ligy. Päťgólová prehra s tretím 
tímom ligovej tabuľky, ale na príjemnú rozlúčku rozhodne ne-
vypadala. „Hralo sa nám ťažko. Stáva sa všeličo. Mužstvo 
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môže prehrať, ale nie po takomto výkone a prístupe,“ hanil 
svojich zverencov Milan Staš. 

O osude posledného zápasu rozhodla už prvá tretina. V nej 
Dukla vlažným výkonom pomohla súperovi k streleniu troch 
gólov a bolo prakticky po zápase. Naviac, dôležitý zápas 
v Žiline sa priebežne vyvíjal v prospech domácich, ktorí po 
štyridsiatich mi-
nútach viedli nad 
Popradom jedno-
gólovým rozdie-
lom. „Keď sme 
už prehrávali vy-
sokým rozdie-
lom, na svetelnej 
tabuli som sledo-
val priebežný vý-
sledok Žilinčanov. Ponechal som to napospas osudu, ale veril 
som v to, že Poprad za nás zabojuje. „Mohli sme sa im na 
diaľku poďakovať,“ pokračoval Staš. 

Mladé seniorské družstvo Dukly Trenčín sa tak vďaka pri-
speniu iného tímu vyhlo nepríjemným barážovým bojom. 
A pritom ešte niekoľko dní predtým mohlo reálne uvažovať 
nad ôsmou priečkou. „Ako náhle sme sa dostal pod tlak 
a Žilina začala v ostatných kolách zbierať body, tak nám zod-
povednosť zväzovala ruky, nohy a hlavu. Chlapci hokej neza-
budli hrať, ale psychika urobila svoje. Mnohokrát som ich vô-
bec nespoznával. Na tréningu dokázali veľké veci, no prišiel 
zápas a boli ako vymenení,“ zamýšľal sa tréner. 

Iba druhýkrát v histórií slovenskej extraligy sa stalo, že 
Trenčín nepostúpil do vyraďovacích bojov. Príčin, prečo sa to 
nepodarilo, bolo viacero. „Pred začiatkom bola neistota či vô-
bec mužstvo naskočí do súťaže. Počas sezóny migrovalo veľa 
hráčov. V neposlednom rade sa nezvládli dôležité zápasy. Ak 
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by sme napríklad zdolali Skalicu, keď sme nad ňou viedli troj-
gólovým rozdielom, celosezónny výsledok by bol podľa môj-
ho názoru iný,“ zakončil rozhovor Staš.  

www.sme.sk 06.03.2014  
Trenčianske noviny 10.03.2014 
pomocná evidencia 196/1/2014, 209/1/2014 
 
Majstrovstvá Slovenska nádejí, žiactva a juniorov v kraso-

korčuľovaní sa uskutočnili v dňoch 8. a 9. marca 2014 
v Košiciach za účasti 
120 krasokorčuliarov. 
Nominačné kritéria spl-
nili aj štyri pretekárky 
z Krasoklubu Trenčín.  

Dievčatá pod tréner-
ským vedením Jany 
Omelinovej a Petra 
Hebra zbierali cenné 

kovy celú sezónu. V kategórii mladšie nádeje Erika Balážová 
získala titul majsterky Slovenska a Máša Mošková skončila 
druhá. V kategórii staršie nádeje Petra Rešetková obhájila 
minuloročné striebro. Agátka Bačová v kategórii staršie náde-
je ziskom ôsmeho miesta potvrdila, že trenčianske krasokorču-
liarky právom patria medzi elitnú dvanástku Slovenska.   

www.sme,sk 31.03.2014 
pomocná evidencia 259/1/2014  
 
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa                   

7. mája 2013 schválila návrh Národnej stratégie rozvoja cyk-
listickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. 
Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi sa nastavili sys-
témové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v ši-
rokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatných vyspelých 
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krajinách. Možnosťami uplatňovania cyklo stratégie na úrovni 
samosprávnych krajov, ktorými možno dosiahnuť efektívne 
začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, sa 
zaoberá aj Trenčiansky samosprávny 
kraj. O doterajších skúsenostiach, ale 
aj o pripravovaných zámeroch a in-
tegrácii cyklistickej dopravy s ostat-
nými druhmi dopravy prezentovali 
historicky prvého cykloseminára, kto-
rý organizoval odbor dopravy Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
dňa 18. marca 2014 v priestoroch Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja.  

Seminár otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Ing. Richard Takáč. Vo svojom príhovore zdôraznil, 
že jednou z priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj 

rozvoj cyklodopravy 
a cykloturistiky. Re-
gionálny cyklokoor-
dinátor Ing. Matej 
Tinka,  zamestnanec 
odboru dopravy 
Úradu Trenčianske-
ho samosprávneho 
kraja, priblížil sil-
nejšie i slabšie strán-
ky rozvoja cyklotu-
ristiky v Trenčian-

skom kraji. Prítomným priblížil model financovania cyklodop-
ravy a cykloturistiky z európskej, národnej, regionálnej 
a miestnej úrovne, formou tzv. viac zdrojového spolufinanco-
vania. Zmapovaných je tu cca 1400 km cykloturistických trás, 
existujúci vodný kanál Váhu a jeho hrádza sú predpokladom 
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prepojenia viacerých miest a obcí. Slabou stránkou je absencia 
koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v kraji, cyklistickej in-
fraštruktúry a cykloturistického značenia. 

Téma cyklotrás patrí medzi významné rozvojové projekty 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a v súčinnosti s obcami, 
mestami, mikroregiónmi, združeniami miest a obcí, miestnymi 
akčnými skupinami, oblastnými organizáciami cestovného ru-
chu a dotknutými orgánmi štátnej správy jej bude vedenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v najbližších rokoch ve-
novať veľkú pozornosť.  

Trenčiansky kraj 
má výborné pod-
mienky pre rozvoj 
cykloturistiky a na-
príklad projekt 
„Vážskej cyklotra-
sy“, ktorý spája náš 
kraj s Trnavským, 
Žilinským a Zlín-
skym krajom a o 
ktorom predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška ho-
voril v predchádzajúcich mesiacoch, má oveľa širšie než spo-
ločensko-športové poslanie. Mohol by vytvoriť pracovné 
miesta nielen počas realizácie, ale aj po jeho sfunkčnení. Práve 
na takéto aktivity sa otvára priestor pri čerpaní financií 
z Európskej únie v programovacom období 2014/2020. Na 
chrbticový projekt Vážskej cyklotrasy sa budú môcť pripojiť 
miestne cyklotrasy či už smerom na Zlínsky kraj alebo hornú 
Nitru. 

O implementácii Národnej stratégie cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky Slovenskej republiky hovoril ďalej národný 
cyklokoordinátor Ing. Peter Kľučka z Ministerstva dopravy, 
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výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - Inšti-
tútu stratégie. Prítomných informoval o materiáli, ktorý pod 
názvom „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Ná-
rodnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v 
Slovenskej republike“ schválila vláda 15. januára 2014. Zna-
mená to zriadenie samostatného programu v rozpočte Minis-
terstva dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky – Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky od 1. 
januára 2015 a možnosť uplatňovať si od roku 2015 každo-
ročne v štátnom rozpočte čiastku v objeme 10 až – 15 milió-
nov eúr (2-3 eurá na obyvateľa ročne) na rozvoj cyklistickej 
dopravy a cykloturistiky. Stabilný dotačný mechanizmus na 
prerozdeľovanie financií je určený oprávneným žiadateľom 
(vyšším územný celkom, mestám, obciam, združeniam obcí 
a občianskym združeniam). 

Cyklistickú dopravu v Žiline priblížila Ing. Soňa Šestáko-
vá z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Jej inšpiratívna 
prednáška bola zameraná na podrobnejšie aktivity realizova-
ných projektov cyklistickej infraštruktúry a ich mapovania vo 
vybraných mestách v rámci projektu Central meetbike a Mesta 
Žilina. 

O projekte cyklotrasy v meste Trenčín Juh – centrum pred-
nášal predseda „Občianskeho združenia Fialka“ RNDr.  Ma-
rián Rendek. Okrem toho predstavil projekt cyklolávky cez 
rieku Váh z obce Zamarovce na Ostrov a zámer osadenia troch 
cyklostojanov s prístreškom v meste Trenčín. 

Blok zameraný na cykloturistiku otvoril predseda Sloven-
ského cykloklubu Juraj Hlatký, ktorý informoval o aktivitách 
samosprávnych krajov, ktoré v spolupráci so Slovenským cyk-
loklubom obnovili a rozširovali cykloturistické značenie na 
svojom území. Zdôraznil, že systematické obnovenie cyklo-
turistikého značenia má mnoho výhod pre daný samosprávny 
kraj.  
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Regionálny cyklokoordinátor v Bratislavskom samospráv-
nom kraji Ladislav Findl vo svojom vystúpení priblížil, ako 
napreduje Bratislavský kraj s budovaním cykloturistických 
trás a  realizovaním cyklistických trás v Bratislave. 

Blok prednášok ukončil Ing. Miroslav Kadlíček z odboru 
územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave pre-
zentáciou cyklistickej dopravy v tomto meste. Záver podujatia 
patril diskusii. 

www.tsk.sk 18.03.2014 
pomocná evidencia 223/1/2014 
 
Tohoročné leto bez kúpaliska by malo Trenčanom vykom-

penzovať obnovené jazero a okolie chaty v Opatovskej doline. 
Firma, ktorá chatu prevádzkuje prezradila, že celý areál okolo 
chaty bude otvorený pre návštevníkov a na príprave letnej se-
zóny si dajú záležať. Pracovali na realizácii štúdií tak, aby v 
polovici mája 2014 mohli areál otvoriť, lebo predpokladáme, 

že bude  pekné poča-
sie. A tak po dlhých 
rokoch stagnovania, 
čaká okolie opatov-
skej chaty veľké 
zmeny. A aké to bu-
dú zmeny? Predo-
všetkým sa dôkladne 
vyčistí celé jazero 
a v okolí jazera sa 

rozložia lehátka, aby sa umožnilo pohodlie návštevníkov. No-
vinkou bude rozšírenie sociálnych zariadení, vybudovanie ka-
bínok na prezlečenie kúpajúcich sa a pre bezpečnosť plavcov 
bude zabezpečená služba plavčíkov. Nebudú chýbať ani stán-
ky s občerstvením pre návštevníkov a pri nich a aj v okolí ja-
zera pribudnú lavičky a miesta na sedenie.  
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Pri rekonštrukcii okolia sa myslelo aj na deti vybudovaním 
nového detského ihriska 40 detí so šmýkačkami,  preliezač-
kami a pieskoviskom.  

Na úpravu pred nastávajúcou sezónou čakajú aj ďalšie časti 
areálu, keď sa upraví volejbalové ihrisko navezením nového 
piesku. Pri chatkách sa vybudujú nové stoly, miesta na sedenie 
a ohniská. Pri každej chatke by sa malo zmestiť päť až desať 
ľudí.   

Očakáva sa zvýšená návštevnosť opatovskej chaty, čo 
podmieni rozšírenie parkoviska. Predpokladá sa, že po takejto 
rozsiahlej rekonštrukcii areálu sa zavedie vstupné. 

ww.sme.sk 25.03.2014 
pomocná evidencia 245/1/2014 

 

Prvé dva semifinálové zápasy dorastencov medzi HK Duk-
la Trenčín HK Spišská Nová Ves sa uskutočnili v dňoch 18. 
a 19. marca 2014 na zimnom štadióne Pavla Demitru v Tren-
číne. Kým v prvom zápase dorastenci Trenčína svojho súpera 
deklasovali vysokým víťazstvom vďaka gólovej kanonáde 
v druhej tretine, v ktorej nadelili súperovi päť gólov a zápas 
vyhrali zápas 7:1.  

Po tomto jednoznačnom víťazstve Trenčanov v prvom zá-
pase, tak druhý semifinálový duel až taký jednoznačný nebol 
a vyústil do predĺženia. No už v tretej minúte predĺženia 
o výsledku zápasu rozhodol víťazným gólom Pataky. 

V rozhodujúcom 
treťom zápase oboch 
súperov na zimnom 
štadióne v Spišskej 
Novej Vsi dňa              
22. marca 2014 do-
máci nevyužili do-
máce prostredie 
a prehrali so súpe-

Opatovská chata čaká na prvých návštevníkov 
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rom z Trenčína 1:4 a Trenčania postúpili do finále, v ktorom 
na nich čakal s víťaz zo semifinálovej dvojice Banská Bystrica 
a Slovana Bratislava. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 246/1/2014 
 
Od 29. marca 2014 vyvrcholila hokejová súťaž Majstrov-

stiev Slovenska dorastencov medzi Duklou Trenčín a HC´05 
Banská Bystrica prvými zápasmi na Zimnom štadióne Pavla 
Demitru v Trenčíne. V prvom finálovom zápase sa o výsledku 
rozhodlo v druhej tretine, keď Dukla ju v početnom oslabení 
prehrala 2:3 a aj týmto výsledkom celý zápas. V poslednej tre-
tine sa Dukle nepodarilo vyrovnať napriek tomu, že súpera 
prestrieľali 44/30. 

V odvetnom druhom zápase na domácom ľade sa Dukle 
podarilo svojho 
súpera zdolať 
5:4. V prvej  tre-
tine domáci si 
vynútili prevahu, 
čo vyjadrili aj 
strelecky dvomi 
gólmi, no v dru-
hej desaťminú-
tovke hostia vyrovnali. V druhej tretine Dukla zahrala veľmi 
dobre, ktorú vyhrala 3:1. V záverečnej tretine súper znížil na 
rozdiel jedného gólu, ale to bolo všetko a stav série skončil 
1:1.  

Séria finálových zápasov dorastu sa presťahovala Banskej 
Bystrice. V prvom zápase dňa 2. apríla 2014 napriek tomu, že 
domáci viedli v zápase 2:0 v priebehu zápasu otočila Dukla 
skóre vo svoj prospech a zvíťazila 6:4, na zápasy 2:1. 

nebezpečenstvo bránkou Banskej Bystrice 
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V rozhodujúcom štvrtom zápase 3. apríla 2014 Dukla ne-
zaváhala a aj tento zápas vyhrala 5:3 a získala titul majstra 
Slovenska. 

 
V sobotu 29. marca 2014 sa rozohrala v Trenčíne finálová 

séria Majstrovstiev Slovenska v hokeji juniorov. V prvom zá-
pase medzi 
Duklou Tren-
čín a Slova-
nom Bratislava 
zvíťazila Duk-
la 4:1. V dru-
hom zápase fi-
nálovej série 
podľahla Duk-
la Slovanu 

Bratislava v predĺžení 3:4.  
Po tomto zápase sa séria zápasov presunula dňa 2. apríla 

2014 do Bratislavy. Dukla viedla na ľade Slovana 5:3, ale do-
mácim sa podarilo vyrovnať tri sekundy pred koncom zápasu 
a v samostatných zápasoch dovŕšili víťazstvom 6:5. 

Za stavu 1:2 na zápasy mala Dukla nôž na krku, ale zodpo-
vedným výkonom vo štvrtom zápase dokázali triumfovať vý-
hrou 4:2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel dňa 6. apríla 2014 
v Trenčíne. 

V rozhodujúcom piatom finálovom zápase Dukla na domá-
com ľade presvedčila svojím výkonom víťazstvom nad Slova-
nom Bratislava 6:3 a upravila konečný stav série vzájomných 
zápasov na 3:2 a tým aj titul Majstra Slovenska. 

 
V Poprade sa v dňoch 3. až 5. apríla 2014 uskutočnil finá-

lový turnaj Majstrovstiev Slovenska starších žiakov za účasti 
hokejistov Slovana Bratislava, Popradu. Prešova a Trenčína. 

radosť z zo zisku titulu majstra Slovenska 
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V prvý deň si 
zmerali sily 
Dukla Trenčín 
so Slovanom 

Bratislava, 
v ktorom po gó-
le Švancaru 17. 
min. zápasu, 
vyhrala Dukla 

Trenčín 1:0. 
V druhý deň si zmerali sily Dukla Trenčín s PHK Prešov. 

Tento zápas bol bohatší na góly a Dukla zvíťazila 7:2. 
V treťom zápase si zmerala Dukla Trenčín s domácim HK 

Poprad. Zápas bol veľmi vyrovnaný a v riadnom hracom čase 
sa skončil 2:2 a išlo sa do predĺženia, v ktorom viac šťastia 
mala Dukla, keď v 2. minúte predĺženia vsietil víťazný gól Tr-
navský s prihrávky Čachu. 

Dukla Trenčín so ziskom 8 bodov vyhrala turnaj a tým aj 
majstrovský titul. 

www.sme.sk 07.04.2014  
pomocná evidencia 277/1/2014 
 
V portugalskom meste Espinho sa v dňoch 1. až 16. apríla 

2014 uskutočnili majstrovstvá sveta stredných škôl vo volejba-
le. Slovensko reprezentovali volejbalové tímy chlapci zo Špor-
tového gymnázia Trenčín a dievčatá zo Športového gymnázia 
Nitra.    

Účasť na majstrovstvách sveta si kolektívy vybojovali  v 
kvalifikačnom kole na Slovensku v Považskej Bystrici. V 
konkurencii 28 tímov z celého sveta obsadili chlapci zo Špor-
tového gymnázia Trenčín konečné dvanáste miesto a dievčatá 
zo Športového gymnázia v Nitre získalo šestnáste miesto. 

brankár Hrenákn úspešne chránil svoju svätinu 
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Tréner Jozef Socha mal v kádri do Portugalska ôsmich 
hráčov zo Športového gymnázia Trenčín, pri ktorého zostavo-
vaní konštatoval, že „keď som družstvo dával dokopy vznikli 
komplikácie, pretože propozície turnaja boli prísne a mohli sa 

ho zúčastniť len 
študenti nášho 
gymnázia. Viacerí 
adepti mali repre-
zentačné povinnosti 
v kadetskej (turnaj 
v Belgicku), junior-
skej reprezentácií 
(turnaj v Talian-
sku) a v slovenskej 
extralige. Preto 

nemohli s nami cestovať“. 
Výsledky: Slovensko – Turecko 0:2, - Nemecko 2:0, Poľ-

sko 0:2, Anglicko 2:1, Maďarsko 0:2, Rakúsko 1:2. 
Na majstrovstvách sveta zo Športového gymnázia Trenčín 

hrali: Peter Barták (nahrávač), Július Firkaľ, Marek Me-
čiar, Tomáš Ivanka (smečiari), Ľuboš Horváth, Šimon Ne-
mergut (blokári), Jakub Petráš (univerzál), Kamil Kyšeľa 
(libero). Tréner výberu: Jozef Socha.  

www.sme.sk 21.04.2014  
pomocná evidencia 308/1/2014 
 
Dorast Dukly sa stal majstrom Slovenskej republiky po de-

siatich rokoch. Výnimočný úspech neušiel ani pozornosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  Jaro-
slav Baška dňa 23. apríla 2014 prijal na pôde Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja sedemdesiatku úspešných športo-
vcov – troch mládežníckych družstiev juniorov, dorastencov 

volejbalisti ŠG Trenčín 
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a žiakov hokejistov Dukly Trenčín, ktoré v sezóne 2013/2014 
dosiahli mimoriadny úspech, keď získali mládežnícke trofeje 
majstra Slovenska v svojich kategóriách. Úspešnú sezónu 

ocenil predseda 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
Ing.  Jaroslav Baška, 
keď im za úspech 
prispel z fondu pred-
sedu vo výške 3 300 
eúr. Vo svojom prí-
hovore k mladým 
hokejistom povedal, 
že získať tri maj-

strovské tituly v jednej sezóne je veľký úspech. Je to dôkaz, že 
v Trenčíne sa hokej vždy vedel hrať a hrá sa dobre, v tomto 
období hlavne mládežnícky. Verím, že naďalej bude náš kraj 
liahňou hokejových talentov a záujem mladých ľudí bude na-
rastať. Keďže sa titul ťažšie obhajuje ako získava, želám mlá-
dežníkom Dukly Trenčín aj naďalej veľa úspechov a pokiaľ to 
bude v možnostiach 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja, 
vždy rád hokejové 
talenty podporí. 

Symbolický šek 
vo výške 3.300 eúr si 
z rúk predsedu Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja Ing. 
Jaroslava Bašku pre-
vzal riaditeľ neziskovej organizácie mládeže Hokejového klu-
bu Dukla  Trenčín, n.o. a súčasne tréner dorastencov Viliam 
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Čacho. Naša družstvá boli dobre poskladané vo všetkých ka-
tegóriách už dlhšie. Dva – tri roky sa budovalo a to vyústilo 
k tomu, že sme získali tri majstrovské tituly. Treba povedať, 
že úspechy nezaznamenali iba žiaci, dorastenci a juniori, ale aj 
šiestaci, siedmaci a ôsmaci, ktorí skončili na prvých miestach, 
čiže v tomto hokejovom roku sme brali iba zlaté medaily. Je to 

odmena za prácu tréne-
rov a funkcionárov, kto-
rí sú každý deň na šta-
dióne a robia dobre svo-
ju robotu,“ zdôraznil 
Viliam Čacho. 

Pamätné listy Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja odovzdal 
Ing. Jaroslav Baška tré-

nerom juniorov Marcelovi Hanzalovi, dorastencov Viliamovi 
Čachovi,  a žiakovi 9. a 8. Hokejovej triedy Patrikovi Zelen-
kovi. 

Za všetkých ocenených vyjadril poďakovanie predseda 
predstavenstva Hokejového klubu Dukla Trenčín, a.s. Viliam 
Ružička, keď povedal „ďakujem predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi a riaditeľovi 
Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
Mgr. Jurajovi Gerlici-
mu, že zorganizovali 
takéto prijatie, pretože 
chalani si to zaslúžili za 
veľký kus hokejovej aj 
mimo hokejovej práce, 
ktorú v uplynulej sezó-
ne odviedli. Taktiež 
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ďakujem všetkým „fandom“, ktorí fandia Dukle Trenčín.“ Po-
tom  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-
roslavovi Baškovi za všetkých odovzdal na pamiatku dres 
gólmana Jána Lašáka, ktorý donedávna pôsobil v Dukle Tren-
čín. 

www.tsk.sk 23.04.2014 
pomocná evidencia 312/1/2014 
 
Do ôsmeho ročníka futbalového turnaja Coca Cola ur-

čeného pre žiakov a žiačky druhého stupňa základných škôl a 
nižších ročníkov osemročných gymnázií 
v Slovenskej republike sa prihlásilo 522 
chlapčenských a 118 dievčenských tímov. 
Do turnaja sa zapojilo celkom 640 družstiev 
a viac ako 9 600 mladých futbalistov 

a futbalistiek, ktoré budú súťažiť o hlavnú vý-
hru – zájazd na zahraničný futbalový zápas. 

V prvej polovici mesiaca apríl 2014 sa o postup do krajské-
ho kola uskutočnil v Drieto-
me, do ktorého sa prihlásili 
družstvá zo Základnej školy 
v Drietome, Základnej školy 
v Myjave, Základnej školy 
v Lúke nad Váhom a Základ-
nej školy Trenčín, Ulica No-
vomeského. 

Turnaj bol poznačený neúčasťou družstva Základnej školy 
z Myjavy. O to malo ľahšiu úlohu družstvo Základnej školy 
Trenčín, Ulica Novomeského, keď zostávajúce dve družstvá 
neboli silnými súpermi, pretože družstvo Základnej školy 
v Lúke nad Váhom porazili 7:0 a družstvo Základnej školy 
v Drietome 6:1 a družstvo postúpilo do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční od 12. do 16. mája 2014. 
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www.sme.sk 21.04.2014 
pomocná evidencia 317/1/2014 
 
Krajské kolo Trenčianskeho kraja 16. ročníka „McDo-

nald´s Cup“ Majstrovstiev Slovenska v minifutbale žiakov 
a žiačok prvého stupňa základných škôl sa uskutočnilo dňa     
29. apríla 2014 v Trenčíne. 

Trávnik futbalového ihriska na Základnej škole Novome-
ského v Trenčíne dostal v tento deň dostal poriadne zabrať. Po 
týždňoch tvrdého tréningu na ňom zabojovalo deväť futbalo-

vých družstiev základ-
ných škôl z Trenčian-
skeho kraja  o postup 
do  celoslovenského fi-
nále 16. ročníka McDo-
nald´s Cup. 

Do celoslovenského 
finále s prehľadom po-
stúpilo družstvo Zá-

kladnej školy Novomeského ulica v Trenčíne. Vo finálovom 
zápase krajského kola toto družstvo zložené prevažne 
s futbalistov AS Trenčín zdolalo súpera zo Základnej školy 
Štúrova ul. z Myjavy výsledkom 8:0. Bronzové medaily si 
z turnaja odniesli mladí futbalisti zo Základnej školy V. Be-
niaka s Materskou školou Školská ul. z Chynorian, ktorí 
v zápase o tretie miesto porazili družstvo  Základnej školy 
Materskou školou Sídlisko Centrum z Dubnice nad Váhom 
výsledkom 3:0.     

Usporiadatelia zápasov v Trenčíne Centrum voľného času 
Východná ul. v Trenčíne, Základná škola Novomeského 
v Trenčíne s trenčianskou reštauráciou McDonald´s pripravili 
malým hráčom deň plný športových zážitkov a ďalších pre-
kvapení. 
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Turnaj otvoril slávnostným výkopom Ronald McDonald 
a počas celého dňa si svoje sily zmeralo všetkých deväť futba-
lových družstiev, víťazov obvodných kôl. V Trenčianskom 
kraji sa do obvodných kôl 16. ročníka McDonald´s Cup pri-
hlásilo až 102 základných škôl. 

Víťaz krajského turnaja v Trenčíne postúpil do veľkého fi-
nále, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. mája 2014 na futba-
lovom štadióne Štiavničky FK Dukla v Banskej Bystrici.  

Krajského turnaja v Trenčíne sa zúčastnili tieto družstvá:  
- Základná škola J. A. Komenského ul., Bánovce n/B.,  
- Základná škola Mládežnícka ul., Púchov,  
- Základná škola Novomeského ul., Trenčín,  
- Základná škola Odborárska ul., Nové Mesto n/V,  
- Základná škola Rastislavova ul., Prievidza,  
- Základná škola Štúrova ul., Myjava,  
- Základná škola s Materskou školou Sídlisko Centrum, 

Dubnica n/V.,  
- Základná škola sv. Augustína Moyzesova ul., Považská 

Bystrica,  
- Základná škola V. Beniaka s Materskou školou Školská 

ul.3, Chynorany. 
www.sme.sk 02.05.2014  
pomocná evidencia 407/1/2014 
 
Mesto Trenčín sa aktívne zapojilo do celonárodnej súťaže 

„Do práce na bicykli“. Aj takýmto spôsobom chcelo vyjadriť 
podporu rozvoja cyklistickej dopravy v meste Trenčín. 

Do súťaže sa môžu zapojiť dvoj až štvorčlenné tímy za-
mestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú od   
1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce na bicykli. Vyhlaso-
vateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, 
ktorého do tejto pozície ustanovil minister dopravy. 
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Trenčianska koordinátorka súťaže Mgr. Renáta Kaščáko-
vá z Útvaru hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne 
uviedla, že „do súťaže sa Mesto Trenčín prihlásilo preto, že 
i takýmto spôsobom môže prispieť k podpore zdravého štýlu 
a tiež k zníženiu podielu automobilovej dopravy v Trenčíne.“  

Trenčín si zmeria sily s ďalšími 25 prihlásenými sloven-
skými mestami. Pre účastníkov  boli pripravené symbolické 
ceny. Na národnej úrovni ocení víťazov Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré 
prevzalo nad podujatím záštitu.  

„Veríme však, že viac ako o ceny pôjde hlavne o to, aby sa 
podporila trvalo udržateľná mobilita v meste a upozornili na 
bicykel, ako ideálny dopravný prostriedok na presun po meste 
a na vhodnú alternatívu k automobilom,“ zdôraznila Mgr. Re-
náta Kaščáková. 

Registrácia do súťaže bola vyhlásená do 27. apríla 2014. 
Oficiálny štart bol stanovený na deň 1. mája 2014 a o po-

drobnostiach ako je miesto a čas štartu bude oznámená všet-
kým prihláseným kolektívom.  

Mesto Trenčín 09.04.2014 
pomocná evidencia 282/1/2014 

 
V Starej Ľubovni sa v dňoch 6. a 7. mája 2014 sa uskutoč-

nilo finále majstrovstiev Slovenska vo volejbale žiakov 
a stredných škôl, na 
ktorých sa zúčastnili aj 
chlapci zo Športového 
gymnázia Trenčín. Tí 
sa stali po dobrom vý-
kone majstrami Sloven-
skej republiky. 

Volejbalisti z Tren-
čína pod vedením tré-
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nera  Jozefa Sochu 
zvíťazili vo všetkých zápasoch. Postupne 2:0 zdolali družstvo 
Revúcej, Bratislavy a Michaloviec. V semifinále vyhrali nad 
Nitrou 2:0. Finálový duel proti Starej Ľubovni sa odohral 
v elektrizujúcej atmosfére pred zaplnenou športovou halou. 
Cez 500 študentov základných a stredných škôl hnalo domáci 
tím za majstrovským titulom. Trenčanom atmosféra vyhovo-
vala a domáci tím porazili v dvoch setoch 2:0 (16, 19) a stali 
sa majstrami Slovenska. Najlepším nahrávačom turnaja bol 
Peter Barták, blokárom Ľuboš Horváth, liberom Kamil Kyše-
ľa. 

Družstvo Športového gymnázia v Trenčíne získalo titul 
majstra Slovenskej republiky v zložení - Peter Barták, Richard 
Karczub, Marek Mečiar, Marko Putera, Juraj Rák, Tomáš Pa-
cút, Jakub Kováč, Ľuboš Horváth, Kamil Kyšeľa, Jakub Miku-
la. Tréner: Jozef Socha, vedúci družstva Pavol Laco. 

www.sme.sk 11.05.2014  
pomocná evidencia 334/1/2014 
 
Začiatok minulého týždňa od 26. mája do 27. mája 2014 sa 

niesol v Banskej Bystrici vo futbalovom duchu, keď na šta-
dióne Štiavničky v Banskej Bystrici sa aj napriek dažďu proti 
sebe postavilo osem futbalových tímov, reprezentantov všet-
kých slovenských krajov, aby rozhodli o tom, kto sa stane ab-
solútnym majstrom Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 
prvého stupňa základných škôl v súťaži „McDonald´s Cup 
2013/2014“.  

Do 16. ročníka turnaja v minifutbale sa zapojilo 836 zá-
kladných škôl z celého Slovenska. V Bratislavskom kraji sa 
prihlásilo 65 škôl, v Trnavskom kraji 78 škôl, z Nitrianskeho 
kraja súťažilo 128 družstiev, Trenčiansky kraj nasadil 102 
škôl, Žilinský kraj reprezentovalo 114 škôl, za Banskobystric-
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ký kraj sa prihlásilo 116 základných škôl, za Košický kraj hra-
lo 103 škôl a Prešovský kraj účasťou podporilo 130 škôl.  

Do celoslovenského finále McDonald´s Cup postúpilo 
osem najlepších tímov, ktoré reprezentovali svoj kraj. Druž-
stvá sa umiestnili v nasledovnom poradí: 

1. miesto – ZŠ Novomeského, Trenčín 
2. miesto – ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom  
3. miesto – ZŠ Za Kasárňou, Bratislava 

Individuálne ocenenia: 
- najlepší brankár: Patrik Opálek – Základná škola Sado-

vá ul.  Senica; 
- najlepší hráč: Viktor Tatár Základná škola Jilemnického 

ul. Žiar n/H. 
- najlepší strelec: Félix Daniel Tomík - 21 gólov Základná 

škola Novomeského, Trenčín 
Ceny absolútnym víťazom 16. ročníka McDonald´s Cup 

odovzdával patrón turnaja Marek Hamšík. Okrem trofeje 
Majstra Slovenska a vecných darov získali víťazi 
z Trenčianskeho kraja hlavnú výhru a tou je účasť na kvalifi-
kačnom zápase na Majstrovstvá Európy 2016, kde sa stretnú 
reprezentanti Slovenska a Španielska. Mladí futbalisti zažijú 
nezabudnuteľnú atmosféru profesionálneho futbalu a odpreva-
dia futbalistov na trávnik. Okrem Mareka Hamšíka ceny odo-
vzdávali zástupkyňa primátora mesta Banská Bystrica Kata-
rína Čižmárová, zástupcovia spoločnosti McDonald´s, Dra-
homíra Jiráková, Maroš Lelkeš a zástupcovia Slovenského 
futbalového zväzu Ján Rosinský, Martin Hasprún a Vladi-
mír Lupták. 

www.sme.sk 03.06.2014 
pomocná evidencia 400/1/2014 
 
Dukla Trenčín v uplynulej sezóne obsadila až deviate mies-

to a aj vďaka prispeniu iných tímov sa vyhla barážovému sú-
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boju proti Bardejovu. Vedenie klubu v tom čase bilo na pop-
lach a nechalo sa počuť, že niečo podobné už nechcú zopako-
vať.  

Prvou vážnou zmenou bola výmena na poste trénera, ktoré 
zaujal Roman Stantien a koncom mája 2014 sa do družstva 
vrátili dvaja skúsení hráči Vladimír Nemec a Tibor Melichá-
rek. Obaja strávili posledné dva roky v drese Piešťan, 
s ktorými sa tohto roku tešili z pekného štvrtého miesta 
v Tipsport extralige. Skúsenému tridsaťosemročnému Tiboro-
vi Melichárkovi v Piešťanoch sa skončila zmluva. Ihneď po jej 
skončení ho oslovilo vedenie Dukly a chce byť pre ňu úspeš-
ným. Vladimír Nemec naposledy v Trenčíne pôsobil v sezóne 
2008/2009. Postupne sa cez Slovan a Žilinu presunul do Pieš-
ťan, kde strávil posledné dve sezóny. Oslovil ho asistent tréne-
ra Dukly Braňo Jánoš po dohode s trénerským kolegom 
a neskôr s vedením Dukly sme sa dohodli na podmienkach. 
V Trenčíne vyrastal, po čase som opäť doma a som tak celkom 
spokojný. Dukla má čo naprávať, to je zrejme aj dôvod, prečo 
nás oboch angažovali. Treba to dať do trošku iných koľají, aby 
sa tu hral dobrý hokej, aby sa fanúšikovia bavili a aby sa uro-
bili lepšie výsledky. Uvidíme, aký káder sa nakoniec podarí 
postaviť. Je tu nový tréner so skúsenosťami z KHL od trénera 
Čadu. Som teda zvedavý, ako sa to utrasie,“ povedal Nemec, 
ktorý v drese Dukly načne už ôsmu sezónu.   

www.sme.sk 01.06.2014  
pomocná evidencia 405/1/2014 
 
V meste Trenčín sa do 

celonárodnej súťaže „Do 
práce na bicykli“ 
v dochádzaní do práce na 
bicykli zapojilo 83 ľudí. 
Cyklisti spolu počas jed-
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ného mesiaca uskutočnili 2.227 jázd a prešli na bicykli 14.128 
kilometrov, čo je v priemere na jedného účastníka súťaže 26,8 
jázd a 170 kilometrov. Najvyšší podiel na týchto číslach mal 
tím Tren-čianskeho samosprávneho kraja  „JaRiMa“ v zložení 
Jaroslav Baška, Richard Hipča, Matej Tinka a Stanislav 
Nagy. Spolu absolvovali 128 jázd, pričom prešli 2.455,2 km.  

Cieľom súťaže však bolo podnietiť ľudí k pravidelnému 
dochádzaniu do práce na bicykli, preto bolo dôležité sledovať 
aj počet absolvovaných jázd bez ohľadu na počet najazdených 
kilometrov. Na vrchole rebríčka sa umiestnili Lukáš Sýkora, 

Karel Sokolt a Daniel Mutňanský z tímu 
Bicykloraj, s.r.o. „Cyklisti z raja“, z kto-
rých každý absolvoval do práce a z práce 
až 50 jázd. Hneď za nimi sa umiestnila 
Jarmila Blašková z tímu „Hanjarka“  z 
mesta Trenčín so 48 jazdami. 

V absolútnom meradle však za najak-
tívnejších cyklistov s najvyšším počtom 
jázd a zároveň najvyšším počtom najaz-
dených kilometrov možno označiť týchto 
účastníkov – Richarda Hipču z tímu 

„JaRiMa“), ktorý pri 40 absolvovaných jazdách prešiel spolu 
800 km, Ľuboša Teplana z tímu „RKS Borci“, ktorý dosiahol 
výsledok 440 km pri 42 absolvovaných jazdách, Lukáša Sý-
koru z tímu „Cyklisti 
z raja“ s 250 km pri 50 
jazdách a Tomáša Ma-
saryka z tímu „Green 
Bikers“, ktorý prešiel 
382 km pri 50 jazdách.  

Za najlepšie výkony 
budú súťažiaci odme-
není tričkom s logom 
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súťaže, ktoré venovalo Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pre najaktívnej-
ších súťažiacich v absolútnom poradí venovalo symbolickú 
cenu aj Mesto Trenčín. Celkom sa na Slovensku do súťaže 
„Do práce na bicykli“ zapojilo 473 tímov z 25 slovenských 
miest. Celonárodné vyhodnotenie bude v najbližších dňoch 
zverejnené na webových stránkach Ministerstva dopravy vý-
stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Mesto Trenčín, 06.06.2014  
pomocná evidencia 414/1/2014 
 
Počas prvého júnového víkendu v dňoch 7. až 8. júna 2014 

sa vo Zvolene konal naj-
väčší hokejbalový turnaj 
v Európe „Országh Cup 
2014“za účasti 42 druž-
stiev z celého Slovenska, 
na ktorom sa zúčastnili aj 
hráči hokejbalu Sloven-
ského Orla Trenčín zlo-
žený z výberu Trenčian-

skej hokejbalovej ligy. Na podujatí sa zúčastnil Slovenský 
Orol Trenčín po druhýkrát a opäť úspešne, keď obsadil tretie 
miesto a získal bronzové medaily. 

www.sme.sk 15.06.2014  
pomocná evidencia 430/1/2014 

 
Dňa 14. júna 2014 strelil hokejový útočník Marián Gábo-

rík Los Angeles Kings gól, ktorý znamenal predĺženie piateho 
finálového zápasu medzi družstvami Los Angeles Kings 
a New York Rangers zámorskej hokejovej NHL. V 95. minúte 
zápasu padlo rozhodnutie o novom držiteľovi Stanleyho pohá-
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ra. Marián Gaborík sa svojím gólom rozhodol, že hokejová 
trofej zavíta do Trenčína. 

Info Trenčín 04.07.2014  
Pomocná evidencia 468/1/2014 
 
Trenčianske karatistky sa zúčastnili  „Slovenského pohára 

v karate za rok 2014“ v dňoch 14. až 15. júna 2014 a možno 
povedať že úspešne, keď Emma Kubišová z KK Europa 
Trenčín, Adela Vlasáková a Ema Pápištová (obe Ekonóm 
Trenčín) svojimi výkonmi potvrdili, že patria medzi slovenskú 
karatistickú špičku.  

V tvrdej konkurencii získali aj titul Majsterky Slovenska 
pre rok 2014, dokonca Adela Vlasáková získala dvojité ví-

ťazstvo za obe ka-
tegórie kata aj ku-
mite. Vďaka za per-
fektnú reprezentáciu 
klubov a mesta však 
patrí všetkým diev-
čatám a chlapcom, 
ktorí na Majstrov-
stvách Slovenska 
síce neskončili prví, 

ale stáli na stupni víťazov.  
Kategória kata mladšie žiačky 8. – 9. ročné: 
1. miesto A. Vlasáková (Ekonóm Trenčín),  
2. miesto E. Pápištová (Ekonóm Trenčín),  
Kategória kata staršie žiačky 10. – 11. ročné: 
1. miesto E. Kubišová (KK Európa Trenčín), 
Kategória kata mladšie dorastenky 12. – 13. ročné: 
2. miesto Simona Prpičová (REAL Trenčín),  
Kategória kumite dievčatá 5. – 7. ročné F - 28 kg: 
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3. miesto Mária  Chachulová (REAL Trenčín),   
Kategória kumite mladšie žiačky 8. – 9. ročné - 30 kg:  
1. miesto A. Vlasáková, (Ekonóm Trenčín), 
2. miesto Lucia Mrázová (Ekonóm Trenčín),  
Kategória kumite mladšie žiačky 8, - 9. ročné - 35 kg:  
4. miesto E. Pápištová,  
Kategória kumite starší žiaci 10. – 11. roční M - 40 kg:  
3. miesto Tomáš Vašíček (Ekonóm Trenčín).  

Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 482/1/2014 
 
V Čiernej Hore sa v dňoch 18. až 22. júna 2014 uskutočnili 

9. akademické majstrovstvá sveta v karate. V reprezentačnom 
výbere Slovenska bola aj Trenčianka Ingrida Suchánková, 
ktorú trénoval tréner 
Ekonómu Trenčín Miro-
slav Ďudák a t.č. je člen-
kou Telovýchovnej jed-
noty Rapid Bratislava. 
Ingrida Suchánková sú-
ťažila v ženskej hmot-
nostnej kategórii do 61 
kg.  

Ingride doprial žreb 
voľné prvé kolo. V druhom kole vyhrala nad Francúzskou 3:2, 
v treťom kole vyhrala nad Holanďankou 4:0 a v 4. kole v boji 
o postup do finále zvíťazila nad Japonkou 2:0. Vo finále sa 
stretla s reprezentantkou Iraku, nad ktorou zvíťazila 1:0 a stala 
sa Akademickou majsterkou sveta na rok 2014. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 571/1/2014 

druhá zľava Ingrida Suchánková 
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V nedeľňajších pretekoch spoločných československých 
majstrovstiev v Slavkove pri Brne dňa 
29. júna 2014 na trati dlhej 192 kilomet-
rov medzi Slovákmi podľa očakávaní tri-
umfoval Peter Sagan pred Petrom Ve-
litsom a tretie miesto obsadil Martin 
Mahďar z Dukly Trenčín TREK.  

V kategórii do 23 rokov získal slovenský titul Ľuboš Ma-
lovec z Dukly Trenčín Trek. Celkovo sa na štarte stretlo 
181 cyklistov zo Slovenska a Česka, v cieli bolo klasifikova-
ných 64 pretekárov. 

O výsledkoch pretekov sa rozhodovalo v posledných troch 
z dvanástich okruhov, v každom z nich absolvovali jazdci dve 
krátke, ale ostré stúpania. Prvých päť 16 km dlhých kôl bolo 
pokojných, na začiatku šiesteho nastúpila trojica Adam Seka-
nina (Favorit Brno), Jan Kadúch (Bauknecht-Author) a Ju-
raj Sagan (Cannondale), ktorá jazdila vpredu tri okruhy a 
maximálne si utvorila trojminútový náskok. 

Tempo pretekov diktovali predovšetkým profesionálni 
jazdci, zo Slovákov boli v popredí Peter Velits, bratia Saga-
novci, Kolář, Jurčo, Mahďar, Malovec, Čanecký a Tybor. 
V polovici predposledného kola už v daždi sa rozdelila aj ve-
dúca tridsaťčlenná skupina a vpredu ostala osmička favoritov 
vrátane slovenskej dvojice Peter Sagan, Peter Velits. Peter Sa-
gan so Zděnkom Štybarom v závere ušli ostatným a zabojovali 
o celkové víťazstvo. 

Výsledky – majstrovstvá Slovenska a Čiech v cyklistike: 
Muži – elite (192 km): 1. Zdeněk Štybar (ČR/Omega 

Pharma Quick-Step) 4:50:35 h, 2. (1. v M-SR) Peter Sagan 
(SR/Cannondale) +1, 3. (2. v M-SR) Peter Velits (SR/BMC) 
+51, 4. Petr Vakoč (ČR/Omega Pharma Quick-Step) +53, 
5. Jan Bárta (ČR/Team NetApp – Endura) +54, 6. Jiří Polnic-
ký (ČR/Bauknecht – Author cycling) +56,…9. (3. v M-SR) 

Martin Mahďal 
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Martin Mahďar +2:46, 10. (4. v M-SR) Matej Jurčo (obaja 
SR/Dukla Trenčín TREK) +2:52 

www.sme.sk 01.07.2014 
pomocná evidencia 461/1/2014 
 

Po roku, dňa 11. júla 2014  sa 
„Stanleyho pohár“ vrátil do Tren-
čína, zásluhou Mariána Gáborí-
ka. Program osláv príchodu trofe-
je začal tlačovou konferenciou pre 
akreditovaných novinárov v pries-
toroch zimného štadióna MG 

Ringu. Potom Marián Gáborík preniesol trofej do športového 
areálu Základnej školy na Hodžovej ulici, kde ju o 16,15 h 
predstavil trenčianskej verejnosti. O 19,45 h bola trofej pred-
stavená účastníkom festivalu „Bažant Pohoda“ a tým sa ofi-
ciálna časť osláv skončila a pokračovala privátnou oslavou na 
Trenčianskom hrade pre pozvaných hostí a partnerov. 

www.pravda.sk 11.07.2014 
pomocná evidencia 535/1/2014 
 
V piatok 11. júla 2014 počas programu na festivale Bažant 

Pohoda priniesol slovenský hokejista, hráč Los Angeles Kings 
Marián Gáborík naj-
väčšiu trofej NHL – 
Stanley Cup. Po 
zdvihnutí trofeje nad 
hlavu krátko po 20,00 
h na hlavnom pódiu za 
hlasného potlesku di-
vákov ju pobozkal. 
Riaditeľ festivalu Mi-
chal Kaščák mu na 
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otvorenej scéne zagratuloval k významného športovému úspe-
chu a povedal, že „sme hrdí, že si prišiel, že si tu“. Marián 
Gáborík dojatý z prijatia povedal, „musím sa priznať, že festi-
vale Bažant Pohoda som prvýkrát, ale určite to nebude po-
sledný raz. Najprv som z toho mal zvláštny pocit, ako to všet-
ko vyzneje. Ale atmosféra, ktorá vznikla prijatím trofeje Stan-
ley Cupu s masou 30 tisíc ľudí bola úžasná. Potom Marián 
Gáborík naložil trofej na hasičské auto a previezol sa ním po 
areáli. 

www.pravda.sk 11.07.2014 
pomocná evidencia 534/1/2014  
 
Zverenci trénera Martina Ševelu v prvom zápase druhého 

predkola Európskej ligy na domácej pôde dňa 17. júla 2014 
v Dubnici nad Váhom porazili 

Vojvodinu Nový Sad zo Srbska 4:0. Trenčania nastúpili v 
ofenzívnom rozostavení a už v úvode sa rýchlo mohli dostať 
do vedenia. Najskôr v druhej minúte zaváhal z bezprostrednej 
blízkosti brány hostí Brazílčan Jairo a potom vysoko nad hla-
vičkoval z päťky domáci stopér Kleščík. Hostia mohli násled-
ne potrestať nepresnú rozohrávku domácej AS Trenčín, pred 
Veselinovičom však zasiahol pozorný Volešák. V ďalšom 
priebehu boli domáci 
aktívnejší a v dvadsia-
tej minúte sa ujali ve-
denia. Nigérijčan Mo-
ses si najskôr spraco-
val loptu na ľavom 
okraji šestnástky a ná-
sledne nechytateľnou 
strelou k vzdialenejšej 
žrdi otvoril skóre - 
1:0. Trenčania sa naďalej tlačili dopredu, srbský súper hrozil 

radosť hráčov AS Trenčín po zápase 
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iba z ojedinelých kontier. V 39. minúte mohol na 2:0 zvýšiť 
Mišák, ale po rýchlej akcii z dobrej šance mieril tesne vedľa 
ľavej žrde.  

V polčasovej prestávke si domáci útočník Tomáš Malec 
prebral ocenenie pre najlepšieho kanoniera uplynulej sezóny.  

Aj po zmene strán Trenčania pokračovali v útočnej hre a v 
52. minúte sa dočkali druhého gólu. Z ľavej strany centroval 
Kubík, lopta sa v šestnástke odrazila od Mišáka k voľnému 
Simonovi, ktorý presnou strelou zaznamenal druhý gól v zá-
pase. Tréner hostí v snahe oživiť hru reagoval dvoma rýchlymi 
striedaniami, napriek tomu jeho zverenci inkasovali aj tretík-
rát. Po hodine hry zavŕšil hetrik Simon, ktorý do odkrytej brá-
ny dorazil Jairov center. V 66. minúte si nervy na uzde neudr-
žal hosťujúci Živkovič, ktorý odplácal faul Kubíkovi a po ôs-
mich minútach na ihrisku sa po červenej karte predčasne porú-
čal pod sprchy. Pravidlo nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 71. 
minúte. Najskôr Nastič nevyužil ojedinelé zaváhanie domácej 
defenzívy a z následného protiútoku premenil Čögleyov center 
z pravej strany na štvrtý gól Jairo. Trenčín potom kontroloval 
výsledok až do záverečného hvizdu a pred odvetou v Srbsku si 
vytvoril viac ako sľubný náskok. Rozhodoval Michael Lerje-
us zo Švédska pred 3725 divákmi 

Hodnotenie zápasu trénermi: 
Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Myslím, že sme mali 

dobrý vstup do zápasu, hneď v druhej minúte sme mali veľkú 
šancu. Do polčasu sa nám podarilo skórovať, mohli sme pri-
dať aj viac gólov. Po zmene strán sme sa dostali do krídelných 
priestorov a po centroch sme aj skórovali. Chceli sme dnes na-
strieľať, čo najviac gólov. Som spokojný s výkonom i výsled-
kom. Čaká nás ešte odveta v búrlivom prostredí, ale postupové 
šance sú na našej strane.  

Milan Rastavac, asistent trénera Vojvodiny: „Musím po-
gratulovať súperovi, lebo Trenčín hral veľmi dobre. Verím, že 
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v odvete podáme oveľa lepší výkon. Chýbalo nám niekoľko 
hráčov, najmä mladých, ktorí mali reprezentačné povinnosti 
na ME do devätnásť rokov. Na to sa však nechceme vyhová-
rať. Máme mladý tím, ktorý sa v Európe musí ešte veľa učiť.“ 

www.sme.sk 17.07.2014 
pomocná evidencia 493/1/2014  
 
AS Trenčín vstúpil do odvety s Vojvodinou Nový Sad dňa 

24. júla 2014 na jeho pôde sebavedomo a už v siedmej minúte 
po úniku Simona z ľavej strany a centri pred bránku musel pr-
výkrát zasahovať brankár Jovanič. Domáci sa snažili vyrovnať 
manko z Trenčína a ponáhľali sa dopredu v snahe pokúsiť sa 
ešte o postupový zázrak, Stojanovič ale hlavičkoval nepresne. 
Vojvodina vďaka aktívnemu presingu prevzala iniciatívu a tá 
priniesla vedúci gól v 17. minúte, keď Ivanič dostal loptu za 
obranu a zblízka prekonal Volešáka. Vzápätí mohlo byť pre 
hostí ešte horšie, no trenčiansky brankár zlikvidoval pokus Po-
letanoviča. Jairo potom hlavou nedočiahol na center Simona a 

hostia postupne 
otupili tlak súpera. 
Po polhodine hry 
Lobotka zvnútra 
šestnástky nastrelil 
iba jedného z ob-
rancov, Mišáka v 
dobrej pozícii za-
stavil ofsajdový 
hvizd a Trenčín tak 

išiel do kabín s tesným mankom. 
Hneď po zmene strán mal slovenský tím niekoľko šancí na 

vyrovnanie, keď Lobotka z jedenástich metrov po sklepnutí 
Jaira trafil iba ruky Jovaniča, Kubíkov prienik zastavila v po-
slednej chvíli obrana a z následného rohu Simon hlavičkoval 
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vedľa. A tak udrelo na druhej strane, keď sa po brejku oprel v 
52. minúte spoza šestnástky loptu trafil Alivodič do ľavého 
horného rohu bránky a upravil na 2:0. Tento druhý zásah do-
mácich nabudil a tlačili sa pred bránku súpera. Ivanič ešte v 
dobrej pozícii vystrelil tesne vedľa, no Stojanovič v 68. minú-
te ešte viac zauzlil postupovú tajničku tretím gólom po ideál-
nej prihrávke Ivaniča medzi obrancov. Trenčín sa potom po-
kúsil zastaviť tlak domácich hráčov aktívnou hrou vpredu, no 
náznaky Jaira, Simona i Čögleya štvrťhodinu pred koncom 
neviedli k úspešnému zakončeniu. V tutovke potom netrafil 
loptu Mondek a Vojvodina sa v závere nadýchla k obrovské-
mu tlaku. Volešák najskôr zabránil predĺženiu po delovke 
Puškariča z priameho kopu, Čögley v 84. minúte vykopol z 
čiary loptu smerujúcu do bránky a o chvíľu neskôr opäť Vole-
šák skvele zasiahol proti hlavičke Stojanoviča. Trenčín s vypä-
tím všetkých síl napokon náskok z prvého zápasu ustrážil 
a tým aj postup do druhého kola. 

Góly: 17. Ivanič, 52. Alivodič, 68. Stojanovič, ŽK: Kubík. 
Rozhodovali: Kristoffersen - Sönderby, Bille, všetci z Dánska 
pred  5000 divákmi. 

Vojvodina: Jovanič – Nastič, Pekarič, Pankov, Puškarič – 
Makarič (66. Grgič), Radoja, Ivanič, Poletanovič, Alivodič – 
Stojanovič  

AS  Trenčín:  Volešák – Čögley,  Ramón,  Kleščík,  Holú-
bek - 
Rundič - Simon, Mišák (46. Madu), Lobotka, Kubík (55. 

Mondek) - Jairo (80. Hajradinovič) 
www.sme.sk 25.07.2014  
Trenčianske noviny 28.07.2014 
pomocná evidencia 513/1/2014, 514/1/2014 
 

Dňa 31. júla 2014 futbalisti AS Trenčín sa stretli v Žiline  a 
po dobrom výkone rozišli s anglickým tímom Hull City 0:0. 
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Trenčania podali v prvom meraní síl solídny výkon v obrane 
aj útoku, ale stačilo, aby Tom Huddlestone premenil pokutový 
 kop a v odvete by to 
mali oveľa ťažšie. Prvý 
zápas bol vyrovnaný, ale 
v odvete to budeme mať 
náročnejšie aj vzhľadom 
na divácku podporu, 
pripomenul brankár Mi-
loš Volešák, penaltový 
hrdina prvého duelu. 
Súperovi hráči v prvom zápase ukázali, že sú fyzicky dobre 
pripravení a silní na lopte, ale aj tak si myslím, že sa nemáme 
v odvete sa čoho ani koho báť, skonštatoval trenčiansky tréner 
Martin Ševela po bezgólovej remíze pod Dubňom. Aj pre fut-
balistov Hullu City bol postup do play-off veľkým lákadlom. 

V minulej sezóne do-
siahli postupom do fi-
nále FA Cupu najlepší 
domáci výsledok a te-
raz ho chcieť tromfnúť 
postupom do ďalšieho 
kola pri prvom vystú-
pení v pohárovej Euró-

pe.  
www.astrenčín.sk 06.08.2014 
pomocná evidencia 515/1/2014 
 
Trenčania sa tento rok nedočkajú novej cyklotrasy, ktorá by 

umožnila cyklistom bezpečnejší a plynulý prechod zo sídliska 
Juh do centra Trenčína. Mesto Trenčín na cyklotrasu vydalo aj 
územné rozhodnutie a zo svojho tohoročného rozpočtu vyčle-
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nilo 5.000 eúr na dopracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie. Na celkový projekt však nemá peniaze. 

Mesto Tren-
čín ústami svo-
jej hovorkyne 
konštatovalo, že 
výstavba cyklo-
trasy bude mož-
ná len v prí-
pade, že bude 
vyhlásená vý-
zva na pridele-
nie prostriedkov z fondov Európskej únie, prípadne z pod-
porných fondov štátneho rozpočtu.  

Samotný projekt obojstrannej cyklotrasy pripravilo Mesto 
Trenčín s Občianskym združením Fialka v dĺžke 5 km. Vedúci 
tohto občianskeho združenia RNDr. Michal Rendek infor-
moval, že peniaze na projekt budú. Odhaduje, že dvoch rokov 
sa projekt zrealizuje. Stavebné povolenie chce RNDr. Michal 
Rendek vybavovať až sa dostanú peniaze na projekt, ktoré by 
mali prísť predovšetkým z európskych zdrojov. V súčasnosti 
sa pripravujú podklady na to, aby oprávnení žiadatelia mohli 
čerpať nenávratné finančné prostriedky z troch operačných 
programov, ktoré bude vyhlasovať Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a vidieka Slovenskej republiky, konštatoval národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka.  

Občiansky aktivista Mgr. Richard Medál z Centra envi-
romentálnych aktivít upozornil, že realizácii sa v Trenčíne 
rozpráva už piaty rok. Peniazom z eurofondov nedôveruje, tie 
neprídu a projekt tak ide do stratena. Projekt mesta je zbytočne 
drahý. My sme navrhovali jeho menej nákladné riešenie, ktoré 
spočívalo v namaľovaní základného informačného vodorov-
ného značenia. Toto riešenie funguje v Piešťanoch, Trnave, 
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Bratislave a v celej Českej republike, ale tento návrh neprešiel. 
Podľa neho sa situácia zmení vtedy, ak mesto vyčlení vo svo-
jom rozpočte peniaze na cyklotrasy. 

Trenčianske noviny 28.07.2014 
pomocná evidencia 523/1/2014 
 
Hokejistom roka 2014 sa stal Marián Gáborík pri vyhlá-

sení na galavečeri dňa 2. augusta 2014 v hoteli „Double Tree 
by Hilton“ v Bratislave. Útočník Los Angeles Kings triumfo-
val v tradičnej výročnej ankete Slovenského zväzu ľadového 
hokeja a stal sa jej jedenástym víťazom v ére samostatnosti. 

Na tróne nahradil pr-
vého v posledných 
troch ročníkov a celko-
vo štvornásobného naj-
lepšieho hokejistu Slo-
venskej republiky 
Zdena Cháru. V hla-
sovaní hokejových no-
vinárov, zástupcov ex-

traligových klubov, členov exekutívy zväzu a reprezentačných 
trénerov dostal Marián Gáborík 145 bodov, o pätnásť viac ako 
druhý Marián Hossa. Na ďalších miestach skončili v hlavnej 
ankete Zdeno Chára, Andrej Sekera a Ján Laco. Ocenenie 
odovzdali na sobotňajšom galavečere v hoteli „DoubleTree by 
Hilton“ v Bratislave. 

Marián Gáborík sa stal aj najlepším útočníkom a získal 
„Cenu Jozefa Golonku“. Túto trofej dostal Marián Gáborík aj 
v roku 2012. Za triumfy v oboch tohtoročných hlasovaniach 
vďačí najmä vydarenému play-off v zámorskej NHL, v kto-
rom sa na zisku Stanleyho pohára podieľal v 26 zápasoch štr-
nástimi gólmi a ôsmimi asistenciami. Pre Mariána Gáboríka to 
bola prvá veľká tímová trofej. Do Los Angeles sa dostal v 
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rámci sezónnej výmeny z Columbusu, predtým hral v NHL v 
New York Rangers a Minnesote Wild.  

Reprezentačnému hokejovému družstvu Slovenska tento 
rok pre zdravotné problémy nepomohol na olympijskom tur-
naji v Soči. Tridsaťdvaročný Trenčan úspechom v ankete Slo-
venského zväzu ľadového hokeja napodobnil svojich kamará-
tov Zdena Cháru a Mariána Hossu, ktorí si trofej „rozdelili“ v 
posledných ôsmich rokoch zhodne štyrikrát.  

V historickej tabuľke víťazov ankety o najlepšieho hokejis-
tu Slovenskej republiky obaja kraľujú. Po nich na ďalších 
miestach tri triumfy zaznamenali Miroslav Šatan (2000, 2001, 
2004) a Peter Bondra 
(1998, 2002, 2003). Je-
den raz trofej získali aj 
Oto Haščák (1994), Pe-
ter Šťastný (1995), Ja-
romír Dragan (1996), 
Zdeno Cíger (1997) a 
Pavol Demitra (1999).  

„Táto sezóna nezača-
la pre mňa dobre, v Columbuse to nebolo úplne ideálne. Mal 
som opakované zranenia. Keď ma vymenili do Los Angeles, 
videl som svetlo na konci tunela a dostal som opäť chuť do 
hokeja. Získal som Stanleyho pohár, čo asi rozhodlo, že som 
získal tieto ceny,“ povedal počas galavečera na pódiu Marián 
Gáborík.  

Zdenovi  Chárovi  sa  podarilo  obhájiť triumf  v  kategórii 
najlepší obranca a získal „Cenu Róberta Švehlu“. Vyše dvoj-
metrový Trenčan bol vyhlásený za najlepšieho obrancu na 
Slovensku už ôsmykrát, predtým anketu ovládol v rokoch 
2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013. História ankety 
pozná len troch víťazov v kategórii defenzívnych korčuliarov, 
okrem Zdena Cháru vyhral osemkrát Ľubomír Višňovský a raz 
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Róbert Pukalovič. V tohtoročnom hlasovaní odsunul Zdeno 
Chára na ďalšie miesta Andreja Sekeru a Martina Marinčina. 
„Oceňujem aj sezóny Andreja a Martina, aj oni by si zaslúžili 
túto cenu. Znamená pre mňa veľa, vážim si ju. Musím sa po-
ďakovať spoluhráčom a trénerom i rodine, bez ktorých by som 
tu dnes nestál,“ uviedol Zdeno Chára.  
Výsledky ankety  Hokejista roka 2014 
Najlepší hokejista: 1. Marián Gáborík 145 bodov, 2. Marián 
Hossa 130, 3. Zdeno Chára 75, 4. Andrej Sekera 47, 5. Ján 
Laco 36, 6. Tomáš Tatar 28, 7. Michel Miklík 12, 8. Ladislav 
Nagy 11, 9. Michal Handzuš 8, 10. Gabriel Spilar 8, 11. Adam 
Lapšanský 6, 12. Jozef Stümpel 4, 13. Roman Tománek 4, 14. 
Ľubomír Višňovský 3, 15. Dominik Graňák 1, 16. Miroslav 
Šatan 1, 17. Roman Tomas 1  
Najlepší obranca: 1. Zdeno Chára 88, 2. Andrej Sekera 72, 
3. Martin Marinčin 10 

www.sme.sk 03.08.2014 
Trenčianske noviny 04.08.2014 
pomocná evidencia 528/1/2014 
 
Hokejisti Dukly Trenčín v pondelok 4. augusta 2014 po pr- 

výkrát vykorčuľovali na trenčiansku ľadovú plochu pred štar-
tom do novej extra ligovej hokejovej sezóny. Trénerovi Ro-
manovi Stantienovi sa prihlásilo 33 korčuliarov a traja bran-
kári. V ďalšie dni sa na tréningu objavili Branko Radijevovič, 
Tomáš Starosta, Richard Litner Tomáš Kopecký, ktorí nemajú 
podpísané zmluvy s klubmi. 

Trenčianske noviny 04.08.2014 
pomocná evidencia 529/1/2014 
 
Futbalisti AS Trenčín prehrali dňa 7. augusta 2014 v odvet-

nom súboji 3. predkola Európskej ligy 2014/2015 na trávniku 
Hull City 1:2 (1:1) a do play-off EL postúpil anglický zástup-
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ca. Trenčania zápas veľmi sľubne rozbehli a dlho držali postup 
vo svojich rukách, keď už v 2. min pripravili hostia šok pre 
domácich. Po centri Kubíka prekonal Malec brankára domá-
cich Mc Gregora a Trenčín viedol 1:0. V 10. min musel po 
strele Holúbka zachraňovať brankár Hullu. Po štvrťhodine 
mohlo byť vyrovnané, ale strelu Longa chytil Volešák. Tlak 
domácich narastal a v 27. min sa futbalisti z grófstva Yorkshi-
re dočkali. Po prihrávke Bradyho sa presadil Egypťan Elmo-
hamady a vyrovnal na 1:1. Brankár AS Volešák inkasoval od 
hráčov tímu Premier League gól po bezmála 120 minútach ne-
priestrelnosti. Ďalší skvelý zákrok predviedol hosťujúci gól-
man v 37. min, keď na čiare zachránil po hlavičke Sagba. 
Trenčania mohli zaskočiť domácich aj na začiatku druhého 
polčasu. Takmer gólovú strelu Hajradinoviča zblokoval jeden 
z obrancov Hullu. Domácim mohol zabezpečiť vedenie v 57. 
min už po niekoľkých sekundách na trávniku striedajúci Ro-
senior, ale tesne minul. V 77. min nenamieril presne ani Hud-
dlestone. Postupový druhý gól Hullu napokon strelil v 80. min 
ďalší striedajúci hráč Aluko. V nadstavenom čase rozvlnil Ho-
lúbek z priameho kopu iba bočnú sieť, a tak sa z postupu do 
play-off tešili domáci hráči. Zápas rozhodovali Holanďani Bas 
Nijhuis, ako hlavný, Rob van de Ven a Charles Schaap, ako 
postranní. 
Zostavy 
Hull City: McGregor - A. Bruce (66. T. Ince), Davies, Ches-
ter - Huddlestone - Elmohamady, Brady (56. Brady), Snod-
grass, Livermore - Long (74. Aluko), Sagbo  
Trenčín: Volešák - Čögley, Rodríguez da Silva, Kleščík, Ho-
lúbek - Lobotka - Moses Simon (90.+ Rundič), Mišák (82. 
Mondek), Hajradinovič (74. Opatovský), Kubík - Malec 
Hlas trénera  Martina Ševelu, trénera AS Trenčín: „Som 
smutný z toho, že sme nepostúpili. Boli sme asi desať minút 
od malého zázraku, pre ktorý sme si sem prišli. Mali sme 
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veľmi dobrý vstup do zápasu, išli sme do toho bez strachu. 
Dali sme gól a mali aj ďalšie šance, potom ale fyzicky dobre 
pripravený domáci tím do konca prvého polčasu vyrovnal. Ani 
za tohto stavu sme nechceli iba brániť, ale trochu nám dochá-
dzali sily a inkasovali sme aj druhý gól. Bol to pre nás všet-
kých veľký zážitok, väčšina hráčov hrala na takomto štadióne 
prvýkrát. Ale nezľakli sa toho a som na naše mladé mužstvo 
hrdý. 

www.astrencin.sk 08.08.2014 
pomocná evidencia 516/1/2014 
 
Na turnaji „Rona Cup - Memoriál Pavla Demitru“ v 

Trenčíne v dňoch 14. až 16. augusta 2014 hokejisti Komety 
Brno dominovali a stali sa jeho celkovým víťazom. 

HK Dukla Trenčín vo svojom prvom zápase v prvý deň 
turnaja sa stretla 
s moravským druž-
stvom. Oba celky 
začali stretnutie ak-
tívne. Prvú väčšiu 
šancu malá domáca 
dvojica Kozák – 
Melichárek, keď 
moravský brankár 

mal odkrytú bránku a o pár sekúnd nevyužil svoje sólo Petro-
vický na brankára Čiliaka. Svoje šance však využili hostia v 9. 
a 16. min. gólmi Kuska a Svobodu. V druhej tretine sa domá-
cim podarilo gólom Šišovského znížiť, ale štyri minúty pred 
koncom druhej tretiny Vincour zvýšil vedenie Komety. Záve-
rečná tretina priniesla so sebou na úvod dravosť na oboch 
stranách, ale brankári svojimi skvelými zákrokmi zabránili 
útočníkom dať gól. Keď hrali Trenčania v oslabení bombu od 
modrej čiary vyslal Kuboš,  tá bola zneškodnená brankárom,  
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ale brankár následnú strelu nedokázal zastaviť strelu z hokejky 
Káňu a ten zvýšil na 4:1. Päť minút pred koncom zápasu sa 
o zmenu gólového skóre pokúšal Mikula, no pri zakončovaní 
bol faulovaný a tak rozhodca Novák nariadil trestné strieľanie. 
Spomínaný útočník to skúšal bekhendovým blafákom, no ne-
úspešne. Trenčania tlačili v  závere, no ani dvojica Mikula – 
Komínek sa nedokázala znížiť stav 1:4 a s týmto pomerom gó-
lov sa súperi rozišli. 

Moravský tím zvíťazil aj vo svojom treťom vystúpení, keď 
účastníka slovenskej Tipsport extraligy Nitru zdolal v sobotu 
16. augusta 2014 
presvedčivo v po-
mere 5:1. 

Na druhom 
mieste sa umies-
tnil HK Dukla 
Trenčín, ktorému 
výrazne pomohlo 
sobotňajšie víťaz-
stvo nad českým majstrom PSG Zlín - 4:1.  

Ďalší slovenský zástupca HK 36 Skalica prehral aj vo svo-
jom treťom stretnutí na „Rona Cupe“. Záhoráci v sobotu ne-
stačili po neúspechoch so Zlínom a Brnom ani na reprezentač-
ný tím do 20 rokov, ktorému podľahli 2:4. Skalica obsadila na 
turnaji posledné 6. miesto. 
Umiestnenie družstiev turnaji: 

1. Kometa Brno 
2. HK Dukla Trenčín 
3. SR „20“ 
4. HK Nitra 
5. PSG Zlín 
6. HK 36 Skalica 
www.sme.sk 18.08.2014  
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pomocná evidencia 552/1/2014 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s mestami a 
obcami kraja plánuje vybudovať cyklistický región, v ktorom 
bude dostatok cyklistických chodníkov. V prvom rade v pláne 
je zmapovanie aktuálneho stavu cyklotrás v kraji, ktoré by sa 
následne každý rok legalizovali a vyznačovali v teréne.  

„Druhá rade je obnova cykloturistického značenia. V Tren-
čianskom kraji je vyznačených viac ako 1.400 kilometrov cyk-
loturistických trás, no mnohé z nich boli označené pred 10 
rokmi a sú značne poškodené vplyvmi počasia, iné podľahli 
vplyvu vandalizmu,“ vysvetlil krajský cyklokoordinátor Ma-
tej Tinka.  

Kraj plánuje takto už na budúci rok obnoviť 150 kilometrov 
cyklotrás a zlegalizovať s označením ďalších 150 kilometrov. 
Pomoc sa očakáva od miestnych nadšencov či cyklistov. Dá-
vame možnosť všetkým nadšencom cyklistiky navrhnúť trasy, 
ktoré by podľa nich boli vhodné na rekognoskáciu a vyznače-
nie cykloturistickým značením. Stačí svoj návrh zaslať cyklo-
koordinátorovi kraja. 

Navrhovaná trasa musí spĺňať určité kritériá, ako napríklad, 
aby povrch cesty 
bol by prispôsobený 
pre bicykel – (cest-
ný, cross, alebo hor-
ský) a na cestných 
komunikáciách by 
mala byť len mini-
málna dopravná in-
tenzita. Dôležitá je 
tiež atraktivita cyk-
lotrasy. Obyvatelia kraja môžu posielať svoje návrhy časovo 
neobmedzene. 
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Kraj uvažuje každým rokom vydať pre jednu ucelenú ob-
lasť - napríklad stredné Považie alebo hornú Nitru cyklomapu 
a tieto trasy sprístupniť verejnosti vo formáte pre smartphony. 
Chceme ponúknuť cyklistom zaujímavé zákutia nášho kraja, 
aby sa, napríklad z plánovanej Vážskej cyklotrasy dostali aj do 
Zliechova. Pre cyklistov stále nie je zmapovaný okres Bánov-
ce nad Bebravou, hornú Nitru a podobne. 

Ako prvý tip na cyklotrasu ponúka cestu po bývalej lesnej 
železnice z lesoparku Brezina do Selca k horárni Kondrút. 
Trasa meria 37 km a je z väčšej časti zjazdná na bicykli. 
„Máme v pláne vyznačiť ju cykloturistickým značením v spo-
lupráci s mestom Trenčín a dotknutými obcami,“ povedal Tin-
ka o zámeroch, ktoré by sa mali realizovať v priebehu budú-
ceho roka a na ktoré Trenčiansky samosprávny kraj plánuje 
vyčleniť finančné prostriedky. 

www.sme.sk 21.08.2014  
pomocná evidencia 546/1/2014  
 
Slovenský hokejista Marián Gáborík sa podľa fanúšikov 

stal najlepším hráčom histórie Minnesoty. S družstvom Los 
Angeles získal v minulej sezóne „Stanleyho pohár“.  

Marián Gáborík  pô-
sobil v Columbuse iba 
necelý rok a v tíme Blue 
Jackets neprežíval práve 
výnimočné obdobie. Na-
priek tomu ho fanúšiko-
via zvolili za tretieho 
najlepšieho hráča klubo-
vej histórie. Vo fanúši-
kovskej ankete, ktorú 

organizoval kanál NBC Sports prostredníctvom sociálnych 
sietí, dostal Marian Gáborík 54 bodov. Pred Gáboríka sa do-
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stali len Rick Nash (545 bodov) a Sergej Bobrovskij (135 bo-
dov). Slovenského útočníka nedávno fanúšikovia zvolili za 
najlepšieho hráča histórie Minnesoty Wild i keď v súčasnosti 
je už členom tímu Los Angeles Kings. 

Columbus získal Mariana Gáboríka dňa 3. apríla 2013 z 
New Yorku Rangers a dňa 5. marca 2014 ho vymenil do Los 
Angeles. 

 Tridsaťdvaročný krídelník stihol počas  jedenástich me-
siacov odohrať za Blues Jackets 34 zápasov v NHL, v ktorých 
strelil deväť gólov a pridal trinásť asistencií. 

V zámorskej profilige začínal Gáborík v Minnesote, kde 
pôsobil do roku 2009. V minulej sezóne získal „Stanleyho po-
hár“ s Los Angeles Kings. 

www.sme.sk 27.08.2014  
pomocná evidencia 560/1/2014  
 
V polovici mesiaca august 2014 florbalisti 1. FBC Trenčín 

začali prípravu na svoju desiatu sezónu. V družstve panuje 
dobrá atmosféra plná očakávaní pred novou sezónou. 

V novej sezóne prebehnú aj majstrovstvá sveta vo švéd-
skom Göteborgu a viacerí hráči 1. FBC by chceli zabojovať aj 
o reprezentačný dres. V klube sa zatiaľ neukázala žiadna hráč-
ska posila, súčasný ká-
der bol doplnený o via-
cerých vlastných junio-
rov a dorastencov. V 
druhej najvyššej slo-
venskej súťaži sa už 
nepredstaví „B“- tím 
štvornásobného slo-
venského šampióna, z 
dôvodu rozhodnutia 
Slovenského zväzu florbalu. Klub si ponechal už len „A“- tím. 
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Juniorka sa predstaví v najvyššej súťaži svojej kategórie v ex-
tralige juniorov, kde je 12 tímov. Trenčania z 1. FBC budú 
hrať aj regionálne ligy v kategóriách prípravky, žiakov, doras-
tu. Tie vyvrcholia celoslovenským finálovým turnajom. 

Florbalový klub ŠK 1. FBC Trenčín sa však posilnil na 
funkcionárskom poste. Dohodol spoluprácu s funkcionárskou 
legendou Ivanom Piovarčim, ktorý viac ako 30 rokov pôsobil 
v hokejovom prostredí. So seniorským tímom Dukly Trenčín 
získal 13 medailí. Tešil sa zo zisku federálneho titulu majstra 
ČSFR v roku 1992 vo funkcii predsedu oddielu a troch ďalších 
titulov majstra republiky. Ivan Piovarči, bývalý dlhoročný vr-
cholový funkcionár extraligových hokejových klubov Dukla 
Trenčín a HKM Zvolen, člen Výkonného výboru Slovenského 
zväzu ľadového hokeja v rokoch 1998 – 2006, od 18. augusta 
2014 začal vykonávať funkciu športového riaditeľa v klube    
1. FBC Trenčín. 

Ďalším skúseným matadorom, ktorý mieri do klubu, je ho-
kejový odborník Branislav Šajban, ktorý prevezme okrem tré-
nerskej pozície aj post šéftrénera mládeže. Už o dva týždne sa 
opäť rozbehne florbalový extraligový kolotoč. Hráči ŠK  1. 
FBC Trenčín budú chcieť určite napraviť minuloročný neús-
pech, keď vypadli už vo štvrťfinále play-off proti východoslo-
venskému súperovi ATU Košice. Na domácej palubovke 
Mestskej športovej haly na Sihoti sa predstavia už v 2. kole v 
nedeľu 21. augusta 2014 s Hurikánom Bratislava. 

Príprava bola tvrdšia, ako v minulých rokoch. Keďže je ká-
der mladý, nikto nemá žiadnu možnosť výhovoriek a poľave-
ní. Tí, ktorí chcú niečo dosiahnuť, makajú naplno a snažia sa 
zo seba vydať všetko. Či už v posilňovni, pri naberaní kondí-
cie, ale teraz už aj na ihrisku s hokejkami. Počas sezóny bude 
dôležitá súdržnosť celého kolektívu. Musíme hrať ako jeden 
tím. To je základom úspechu v každom kolektívnom športe. 
My skúsenejší hráči musíme potiahnuť mladých k čo najlep-
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ším výkonom a spoločne sa dostať v tabuľke ligy čo najvyššie. 
Ciele sú v Trenčíne vždy vysoké, aj keď je tím mladý túžime 
bojovať o medaily,“ prezradil slovenský reprezentant Marek 
Bulko. V prípravnom období sa 1. FBC predstavil na turnaji 
„Summer Florbal.com Cup 2014“ v Hodoníne, kde skončil na 
druhom mieste za družstvom z Brna. 

www.sme.sk 08.09.2014 
pomocná evidencia 593/1/2014 

 
Tri exhibičné stretnutia medzi Slovak Stars a St. Louis Blues 

Alumni v Košiciach, Trenčíne a Bratislave majú už hráči i fa-
núšikovia za sebou, no spomienky na tieto zápasy zrejme tak 
rýchlo neschátrajú. Aj trenčianski hokejoví nadšenci dali pat-
rične najavo na 
hokejovom zápase 
dňa 22. augusta 
2014, že na Pavla 
Demitru, na ktoré-
ho počesť sa stret-
nutia uskutočnili, 
nikdy nezabudnú. 
Už dve hodiny 
pred zápasom sa 
začali na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne zbiehať 
prví fanúšikovia. Najskôr to boli desiatky ľudí, potom stovky, 
následne až tisíce. Po pomerne dlhom čase sa tak opäť štadión 
na Sihoti zaplnil hokejovými priaznivcami a to všetko 
v prvom rade kvôli tomu, po kom je „zimák“ i pomenovaný. 
Ak niektorí ľudia začali chodiť na hokej v Trenčíne 
v posledných rokoch, nemôžu poznať, čo je to biť sa o tie naj-
lepšie miesta, len aby mali dobrý výhľad na ľadovú plochu; no 
teraz mohli pocítiť to, čo je to dav tlačiacich sa fanúšikov. 
Stretnutie ešte ani nezačalo a pod strechou štadióna sa ozývalo 
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meno „Pavol Demitra“. Tri, dva, jeden, začíname! Na ľadovú 
plochu prišli nielen slovenské ale i americké hviezdy. To len 
potvrdilo, že na Paľa sa nezabudlo ani v Amerike ani 
v susednom Česku. Každý o ňom hovorí ako o skvelom 
a férovom človeku a nie sú to len prázdne slová. „Na hokej 
som pricestoval z Brna aj s kamarátkou, ktorá na tento zápas 
nikdy nezabudne. Vidieť pohromade toľko súčasných 
i bývalých hviezd Národnej hokejovej ligy a uctiť si Palinovu 
pamiatku...“ ťažko hľadal slová fanúšik Jakub. „Obzvlášť  38. 
minúta bola veľmi emotívna chvíľa, na ktorú len tak nezabud-
nem,“ dodal.  

Práve v tejto 38. minúte prestali hráči oboch mužstiev hrať, 
zložili prilby z hláv a zatlieskali legende. Potlesk netrval mi-

nútu a ani 
dve. Fanúši-
kovia pokra-
čovali i po-
čas prestávky 
medzi treti-
nami a zá-
verečná časť 
hry sa už vo 
veľkom štýle 

niesla v tomto znamení. Fanúšik René celý tento dej opísal 
takto: „Na zápase som bol priamo v kotly, užíval som si to. Do 
tvorby atmosféry sa zapájal takmer celý zimák, boli sme ako 
jedna rodina. Dúfam, že hostia zo St.Louis sa cítili u nás dobre 
a že si odnesú na Trenčín len dobré spomienky. Ako povedal 
Kelly Chase, dúfam, že sa z toho stane tradícia a o rok prídu 
na Slovensku opäť. Myšlienka akcie je totiž skvelá. Na legen-
dy by sa zabúdať nemalo“.  
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Dojímavé chvíle, kedy sa tlačili slzy do očí všetkým, od 
hráčov na ľade, cez fanúšikov, až po ľadárov či SBS-károv, 
striedali okamihy, kedy nikomu nechýbal úsmev na tvári. 
„Účasť hráčov na ľade, ktorí už majú svoj vek a zavesili svoje 
korčule na klinec, je veľmi dojímavá a odvážna, ako  naprí-
klad Peter Štastný, strelec zlatého gólu z Göteborgu Peter 
Bondra, Zdeno Cíger, bývali hráči Dukly Trenčín – Branislav 
Jánoš, Ľubomír Sekeráš 
či Vlado Hiadlovský. 
Práve posledný meno-
vaný sa postaral o per-
fektnu zábavu, ako je 
mávanie fanušikom, za 
čo potom zinkasoval aj 
gól či zhodenie bránky 
pri samostatných nájaz-
doch, keď sa proti nemu 
rútil Petr Čajánek,“ smial sa priaznivec hokeja Michal. „Zápas 
prebiehal v perfektnej atmosfére a ľudia sa bavili hokejom. Pri 
góloch tlieskal celý štadión. Najsilnejší okamih stretnutia bol 
práve v 38. minúte. Až vtedy som pochopil, čo Paľko zname-
nal pre týchto ľudí, mesto a vlastne celý hokejový svet.“  

Nielen skvelá atmosféra, ale i zvučné mená na ľade zohrali 
dôležitú úlohu. Možnosť vidieť spoločne na ľade Gáboríka, 
Cháru, Šatana, Bondru, Haščáka či Petra Šťastného so synmi 
si pochvaľoval nejeden zo zúčastnených divákov. Zápas bol 
perfektný, nedajú sa na ňom nájsť chyby.  

Dukla Trenčín 24.08.2014 
pomocná evidencia 650/1/2014 
 
Hádzanárskeho turnaja 1. ročníka v hádzanej žien „Memo-

riál Ernesta Brosku“ dňa 13. septembra 2014 Mestskej špor-
tovej hale v Trenčíne sa pôvodne mali zúčastniť štyri družstvá 
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– z Trenčína, Hlohovca, Inter Bratislava Serede, ale družstvo 
Serede týždeň pred turnajom odrieklo účasť. Hráčky zúčastne-
ných družstiev predviedli na palubovke bojovné výkony, spes-
trené peknými útočnými akciami a obrannými zákrokmi. Na 
turnaji boli prítomné manželka Ernesta Brosku Emília, dcéra 
Emília Rolníková a vnučka Michaela Rolníková. Domáce 
hádzanárky HK Štart Trenčín si poriadili s obidvomi súpermi 
a zaslúžene sa stali víťazkami turnaja. Tento turnaj bol pre-
vierkou pripravenosti zúčastnených družstiev na majstrovské 
zápasy prvej ligy.  
- najlepšou strelkyňou turnaja sa stala Anna Mária Birku-

šová z HK Štart Trenčín;  
- za najlepšiu brankárku bola vyhlásená Kristína Majerská 

z HK Štart Trenčín; 
- za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Petra Kalmanová z In-

teru Bratislava; 
Trenčianske noviny 22.09.2014 
pomocná evidencia 619/1/2014 
 
Dračie lode sú na Slovensku pomerne novou športovou dis-

ciplínou. Pretekaniu na týchto špeciálnych plavidlách sa venu-
jú zväčša nadšenci – amatéri, no nájdeme v ich radoch i býva-
lých úspešných slovenských olympionikov. Popularite sa tešia 
viac u našich českých susedov, ktorí už niekoľko rokov orga-
nizujú preteky  a s výbornými výsledkami sa ich zúčastňujú 
i posádky zo Slovenska. Aj v Trenčíne je niekoľko posádok, 
ktoré jazdia  na dračích lodiach. Jedna  z nich, sa  ale výrazne 
líši kvalitou i úrovňou dosiahnutých výsledkov. Jedná sa 
o športový klub „Dračia Légia 2012 Trenčín“. Tento športo-
vý klub tvoria ľudia v strednom a staršom veku, no svojimi 
výsledkami predbiehajú i mladšie ročníky, ktoré sa tomuto 
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druhu športu venujú. Okrem umiestnení na víťazných stup-
ňoch v českom pohári pretekov dračích lodí, dosiahla táto po-
sádka aj úspech medzinárodný. V roku 2013 získala na maj-
strovstvách sveta reprezentačných posádok v maďarskom 
Szegede päť strieborných medailí. Treba podotknúť, že na 
rozdiel od ostatných posádok, tú trenčiansku netvoril výber 
tých najlepších z krajiny, no i napriek tomu excelovala. 

Úspech, ktorý ale dosiahla v uplynulej sezóne 2014, je fe-
nomenálny. Začiatkom septembra 2014 sa „Dračia légia 2012 

Trenčín“, 
ako jediná 
zo Slo-

venska 
zúčastnila 
na 9. maj-

strov-
stvách 

sveta klu-
bových 

posádok 
v talian-

skej Ra-
venne or-

ganizovaných medzinárodnou asociáciou dračích lodí. 
V konkurencii 5.400 pretekárov zo 129 klubov získali druhé 
miesto v kategórii malých lodí „Senior A open“ na 2000 m 
a okrem tohto úspechu sa im podarilo vybojovať i jedno štvrté, 
dve šieste a dve ôsme miesta v ďalších kategóriách. Týmito 
výkonmi prezentovala skupina športových nadšencov, ktorí si 
financujú väčšinu svojich aktivít z vlastných zdrojov, Trenčín 
a aj celé Slovensko. 

www.sme.sk 13.10.2014  
pomocná evidencia 672/1/2014 
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Dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnila tlačová beseda, na 
ktorej funkcionári AS Trenčín informovali o projekte kom-
pletnej prestavby futbalového štadióna na Sihoti, o ktorého fi-
nálne rozhodnutie by malo povedať Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 2014. V 
prípade kladného výsledku by sa s kompletnou prestavbou 
mohlo začať už na jeseň 2015. 

„Jednou z dl-
hodobých priorít 
našej práce je aj 
výstavba nového 
štadióna, ako ne-
vyhnutného pred-
pokladu pre ďal-
šie napredovanie 
nášho klubu. V 
spolupráci s Mes-
tom Trenčín pri-

pravujeme pragmaticko-racionálny projekt a v najbližšom čase 
nás čaká zásadné a dôležité rozhodnutie,“ informoval na stre-
dajšom stretnutí s novinármi generálny manažér klubu Mgr. 
Róbert Rybníček. Za uplynulých sedem rokov zaznamenal 
trenčiansky futbal výrazný vzostup. Postupne sa prepracoval 
na najvyššie priečky v tabuľke a v súčasnosti patrí medzi elitu 
v najvyššej domácej súťaži. Nestratil sa ani v pohárovej Euró-
pe, v ktorej sa predstavil už druhý rok v rade a zanechal po se-
be dobrý dojem. Práve pre systematickú prácu, ktorá priniesla 
úspechy, sa v Trenčíne rozhodli zlepšiť podmienky aj záze-
mie. V súčasnosti však pôsobí na nedôstojnom štadióne. Keď-
že rozhodnutie vlády Slovenskej republiky nám ponúklo zís-
kať 2,4 milióna eúr na účel výstavby futbalového štadióna, 
pristúpili sme k zásadnému rozhodnutiu,“ rozhovoril sa primá-
tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. K odvážnym cie-
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ľom dodal, že „Mesto Trenčín ako desaťpercentný akcionár 
klubu spolu s AS Trenčín uzavreli zmluvu o výstavbe nového 
štadióna, ktorá je už zverejnená a bude predložená na schvále-
nie mestskému zastupiteľstvu v utorok 23. septembra 2014. V 
prvej fáze bude pripravená rekonštrukcia za približne 6,3 mi-
lióna eúr vrátane štátneho príspevku. Mesto Trenčín futbalo-
vému klubu AS Trenčín poskytne výpožičku pozemkov a šta-
dióna do užívania na 40 rokov, od AS si zasa prenajme 2920 
tréningových hodín pre mládež formou financovania sumou 
200.000 eúr ročne na obdobie desiatich rokov ako podporu 
mládežníckemu športu.“ 

Ak sa na Považí podarí vystavať nový futbalový stánok, 
ktorý by mal stáť presne na mieste súčasného štadióna, mesto 
ho spoločne s pozemkami ponúkne na predaj prípadnému záu-
jemcovi. Do rekonštrukcie Mestského štadióna na Sihoti vložil 
klub sumu 300.000 eúr a túto čiastku si od mesta nebude ná-
rokovať. Zároveň prejavil záujem naďalej investovať. „V sú-
časnej dobe by bola potrebná jednorazová investícia vo výške 
900.000 eúr, aby sme dostali štadión do schopného stavu. 
Mesto však takúto čiastku nemá k dispozícii,“ ozrejmil primá-
tor Mgr. Richard Rybníček a dodal, že „prvý konkrétny krok 
sme už urobili. V pondelok 22. septembra 2014 spoznáme 
spomedzi siedmich prihlásených kandidátov víťaza, ktorý 
uskutoční búracie práce tribún štadióna. Mestské zastupiteľ-
stvo už tento krok schválilo.“ 

Holandský vlastník a hlavný investor AS Trenčín Tschen 
La Ling si doterajšiu spoluprácu klubu s mestom pochvaľuje, 
keď konštatoval, že „tento klub sme za uplynulé roky dostali 
nielen na špičku slovenskej ligy, ale aj na európsku mapu. Nie 
je to celé len o futbale, ale aj o obchode a budovaní sociálnych 
väzieb. V Trenčíne sme nadviazali dobrú spoluprácu s mestom 
i mestským zastupiteľstvom. Nový štadión je dôležitým zlo-
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mom k tomu, aby futbal v meste mohol napredovať a naďalej 
sa mohol budovať na vysokej úrovni.“ 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 23. 
septembra 2014 však projekt nebol schválený, keď na schvá-
lenie návrhu zmlúv bolo potrených 15 hlasov a návrh zmluvy 
podporilo desať poslancov, zdržalo sa, prípadne nehlasovalo 
osem poslancov strany Smer – SD a proti jej prijatiu bol jeden 
poslanec Ing. Róbert Lifka. 

Podľa poslanca Ing. Pavla Kubečku zmluva nebola schvá-
lená preto, že poslanci mali málo času na preštudovanie návr-
hu zmluvy a navyše v priebehu rokovania mestského zastupi-
teľstva bol poslancom zaslaný päťstranový pozmeňovací ná-
vrh. Nevidí problém, ak bude predložený návrh zmluvy na 
najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, že zmluva bu-
de schválená.  

Trenčianske noviny 15.09.2014 
www.sme.sk 18.09.2014 
pomocná evidencia 612/1/2014, 624/1/2014 
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 23. 

septembra 2014 Mesto Trenčín schválilo prenájom na 15 ro-
kov športovú halu 
na Sihoti v Trenčí-
ne floorbalovému 
klubu Športový 
klub 1. FBC Tren-
čín. Podľa primáto-
ra Mesta Trenčín 
Mgr. Richarda 
Rybníčka sa mesto 
zároveň zaviazalo 

investovať do podpory mládežníckeho športu sumu 125.000 
až 160.000 eúr ročne formou prenájmu plochy športovej haly 
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tak, aby mládežnícke kluby nemuseli platiť nájom. Mesto 
Trenčín s výnimkou dvoch rokov, kedy muselo konsolidovať 
financie, prispievalo na prevádzku športovej haly v Trenčíne 
približne rovnakou sumou. Prenajímateľ športovej haly sa za-
viazal investovať do rozvoja a údržby športovej haly za 15 ro-
kov 250.000 eúr. Navyše sa Športový klub 1. FBC Trenčín 
vzdal preplatenia všetkých investícií, ktoré vložil do rekon-
štrukcie a rozvoja haly v posledných rokoch, čo je do roku 
2006 o sumu asi 170.000 eúr. 

www.sme.sk 23.09.2014 
pomocná evidencia 603/1/2014  
 
Prežitie občanov tohoročného leta pri vodných plochách 

skomplikovalo počasie, sprevádzané častými dažďami a níz-
kymi teplotami. Aj preto cestu na kúpaliská si našla len polo-
vica návštevníkov v porovnaní s minulým rokom. Mesiac júl 
2014 bol celkom dobrý, no mesiac august to bola jedna kata-
strofa.  

Daždivé leto neodradilo od návštev kúpalísk hygienikov, 
keď kontrolovali kvalitu vody. „Počas celej sezóny sa nevy-
skytli žiadne závažné nedostatky, ktoré by boli dôvodom na 
dočasné prerušenie kúpalísk v regióne 

Trenčianske noviny 22.09.2014 
pomocná evidencia 609/1/2014 
 
Tretí ročník charitatívnej akcie „Hoss Heroes“, pod zášti-

tou hokejistov Marcela a Mariána Hossu, prilákal do ich špor-
toviska v Trenčíne na Novinách množstvo detí. Dňa 25. sep-
tembra 2014 sa stalo športovisko dňom športového ducha a 
súťaží.  

Hlavným zámerom organizátorov bolo vybudovať u detí 
radosť z pohybu, učiť ich tak zdravému životnému štýlu. „Tú-
to akciu robíme pre materské škôlky, postihnuté deti a detské 
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domovy,“ povedala Marika Hossová, mama oboch hokejis-
tov. Pre desiatky škôlkarov hendikepovaných detí a detí z det-
ských domovov bol pripravený aj nešportový program. Vytvo-
rili sme pre deti kultúrny program pod názvom „Spievankovo“ 
a obdarovali sme deti hračkami či zdravými sladkosťami,“ po-
vedala Marika Hossová.  

Počas športového dňa pomáhali vychovávateľkám a učiteľ-
kám aj dobrovoľníci, ktorí hodnotili svoju činnosť takto: „Po-
máham tu už tretí rok a hrávam s deťmi tenis,“ povedala Mir-
ka Kubišová. Podľa jej slov je dôležité, aby každý spravil 
niečo pre druhých. Rovnakého názoru je aj dobrovoľník Mar-
tin Uhnák. „Pomáhal som tu pred dvomi rokmi a znova som 
sa k tomu vrátil. Pomáhame deťom so športovými aktivitami a 
zoznamujeme ich s rôznymi základmi v jednotlivých šport-
och,“ povedal Uhnák.  

Pre deti boli pripravené mnohé atrakcie. Zahrali si futbal, 
hokejbal, učili sa základom tenisu či prekážkového behu. 
„Najviac ma bavil basketbal. Keď budem veľký, chcem byť 
športovec, ktorý bude dávať veľa gólov. Neviem ale ešte, v 

akom športe,“ po-
vedal štvorročný 
Šimon Moško. 
Športu sa chce v 
dospelosti venovať 
aj osemročná 
Klaudia Tamášo-
vá, v čom vyjadri-
la v odpovedi, že 
keď vyrastie, chce 
byť tenistka. Me-

dzi deťmi bola aj trojročná dcéra Mariána Hossu Mia. Podľa 
jej otca ku konkrétnemu športu zatiaľ neinklinuje. „Dcéra 
momentálne len stále zisťuje čo ju baví, ale je veľmi aktívna, 
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venuje sa viacerým činnostiam a hlavne skáče a tancuje, takže 
určite ju bude treba dať na nejaký šport, aby si vybila ener-
giu,“ prezradil hokejista.  

Areál v blízkosti sídliska Noviny v Trenčíne je prístupný 
deťom po celý rok. Zdôraznil to aj jeden z organizátorov špor-
tového dňa Miroslav Kubis. „Počas celého školského roka 
poskytujeme deťom z blízkej Materskej školy na Stromovej 
ulici priestor na športovanie dva razy do týždňa.“ Bezplatný 
vstup majú aj hendikepované deti.  

www.sme.sk 13.09.2014  
pomocná evidencia 636/1/2014 

 
Akcia z názvom „Trenčín chce štadión“ pod záštitou ob-

čianskeho združenia Légia Laugarício pritiahla dňa 27. sep-
tembra 2014 na  Mierové námestie takmer sto ľudí, ktorí pre-
zentovali svoj názor, že Trenčania chcú vynovený futbalový 
stánok pre klub AS Trenčín. Bol to otvorený protest proti ne-
schváleniu zmluvy na rekonštrukciu futbalového štadióna 
mestský zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014. 
„V Trenčíne boli kedysi tri futbalové štadióny. Zažil som to 

ešte ako hráč. Dnes zostal len 
jeden štadión, ktorý je pre nás 
hanbou. Keď sa tu ten štadión 
zrekonštruuje nikto nám ho ne-
zoberie a bude pýchou Trenčí-
na,“ povedal jeden z protestu-
júcich Štefan Hudec. To isté si 
myslí aj Tomáš Migota predse-

da združenia ktoré akciu zorganizovalo. Poslanci by podľa je-
ho slov mali zmluvy o rekonštrukcii štadióna  odhlasovať. 
„Plánujeme ísť na najbližšie mestské zasadnutie a urobiť tlak 
na politikov, aby si uvedomili, čo verejnosť chce“.  

Podľa slov hovorcu  AS Trenčín  Martina Galajdu sa klub 



544 
 

túto situáciu snaží odpolitizovať. „Ide o budúcnosť futbalu 
a podpory mládeže v Trenčíne,“ povedal Galajda. Futbalový 
stánok v meste má, ale aj iné výhody, predovšetkým ide 
o ekonomický aspekt. Videli sme to aj tento rok, keď sme hra-
li v Žiline a na dva dni viac ako šesťsto Angličanov zaplnilo 
hotely v Žiline.  

Klub si neschválenie zmluvy o rekonštrukcii štadióna ne-
pripúšťa. Veríme logickým argumentom a projektu, ktorý je 
pozitívny pre klub a mesto. Poslanci by o osude štadióna mali 
znova hlasovať na mimoriadnom zastupiteľstve koncom  bu-
dúceho týždňa. 

www.sme.sk 27.09.2014  
pomocná evidencia 630/1/2014 
 
Zmluvu na rekonštrukcii futbalového štadióna v Trenčíne, 

ktorú aj s pozmeňovacím návrhom schválili poslanci na mest-
skom zastupiteľstve dňa 3. októbra 2014, primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček nevetoval. Pre poslancov Smer – Sociálna 
demokracia bola táto záležitosť so štadiónom uzavretá. 

Dňa 7. októbra 2014 poslanci Smeru – Sociálna demokra-
cia na tlačovej besede informovali o tom, že schválené zmluvy 
o futbalovom štadióne v Trenčíne považujú za uzavretú záleži-
tosť. Súčasne sa vyjadrili, že v prípade, ak by primátor vetoval 
ich uznesenie o navýšení ceny za pozemky o 30 %, by sa mi-
moriadneho zastupiteľstva nezúčastnili. Pre nás je téma futba-
lového štadióna pre toto volebné obdobie uzavretá. Podmien-
ky sú nastavené veľmi liberálne, to znamená, že ak nové za-
stupiteľstvo zváži, že treba znížiť percentuálny podiel zo zna-
leckého posudku, môže to kedykoľvek spraviť a tým aj znížiť 
náklady investora na túto investíciu. Musíme si uvedomiť, že 
objem verejných zdrojov, ktorý pôjde do tejto investície, je 
väčší ako objem súkromných zdrojov,“ povedal poslanec za 
Smer – Sociálna demokracia Ing. Pavol Kubečka. Podľa jeho 
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slov sa navýšené peniaze za pozemky, ktoré má investor za-
platiť, môžu využiť na podporu ďalších športov  v Trenčíne. 

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček v ten istý deň in-
formoval média, že uznesenie poslancov vetovať nebude.„Nič 
som nevetoval, nezvolávam žiadne mimoriadne zastupiteľ-
stvo. Keď to poslanci považujú za ukončené, tak prečo zvolali 
tlačovú konferenciu? Investor je o situácii informovaný, no eš-
te sme spolu nerokovali. Komunikujem s ním len prostredníc-
tvom generálneho manažéra klubu.“ Informoval, že investor 
už do klubu dal v minulosti nemalé finančné prostriedky. Nie 
je teda podstatné, či pôjde viac peňazí z verejných alebo súk-
romných zdrojov. Principiálna otázka je, že súkromný investor 
povedal, že má pripravené peniaze na investíciu do trenčian-
skeho futbalového štadióna. Urobím všetko pre to, aby som 
investora presvedčil, že po tom všetkom, čo investoval do 
trenčianskeho futbalu, mal ešte nejakú trpezlivosť a rokoval s 
nami. Teda, aby neodchádzal, povedal primátor Mgr. Richard 
Rybníček. 

Hovorca AS Trenčín Martin Galajda informoval, že zme-
ny podmienok, ktoré poslanci na poslednom zastupiteľstve 
odhlasovali, prekročili mandát, ktorý dostal od investora ma-
nažér klubu. „Majiteľ klubu bol s novými podmienkami oboz-
námený a aktuálne prehodnocuje situáciu a možnosti, ktoré z 
toho vyplývajú preňho do budúcnosti. V priebehu najbližších 
týždňov sa generálny manažér klubu stretne s majiteľom klubu 
a hlavným investorom a rozhodne sa, ako bude ďalej v tejto 
situácii postupovať. Klub by mal dať definitívne stanovisko v 
priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.“ Ďalej informoval, že 
klub v súčasnosti  nerieši situáciu, ktorá bude nasledovať, ak 
investor nové podmienky neprijme. Dnes musí investor naj-
skôr urobiť rozhodnutie a zistiť, aké sú jeho možnosti ohľa-
dom zmenených podmienok zmluvy a ak ich nebude akcepto-
vať, až potom môže riešiť vzniknutú situáciu.“  
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V najbližšom období čakajú štadión búracie práce. Už sú 
známi aj víťazi verejného obstarávania. Podľa trenčianskeho 
primátora by sa búracie práce mali pravdepodobne začať už 
v mesiaci november 2014. „Tie by sa mali skončiť najneskôr 
za 45 dní. Súťaž sa vyhlásila na sumu 105.000 eúr, ktorá bola 
schválená v rozpočte.“ 

Futbalový klub podporila vláda dotáciou na rekonštrukciu 
štadióna vo výške 2,4 milióna eúr. Samotný klub plánoval in-
vestovať do projektu s výkupom pozemkov 4,2 milióna eúr. 
Rekonštrukcia sa mala začať v prípade schválenia zmlúv pos-
lancami budúci rok. Štadión by následne s kapacitou viac ako 
desaťtisíc miest na sedenie spĺňal aj podmienky Európskej 
futbalovej asociácie. Na štadióne by sa teda mohli hrať medzi-
štátne zápasy či stretnutia európskych klubových súťaží. 

Poslanci rozhodovali aj o nájomnej zmluve, ktorej súčasťou 
mal byť prenájom hracej plochy, zázemia a tribún pre mládež-
nícke kluby na celú dekádu. Počas tohto obdobia mali všetky 
mládežnícke družstvá trénovať a hrávať na hlavnom ihrisku i 
tréningových plochách bezplatne. Mesto za to malo platiť po-
čas desiatich rokov klubu sumu dvestotisíc eúr ročne. 

www.sme.sk 13.10.2014  
pomocná evidencia 671/1/2014 
 
Uplynulú sobotu 4. októbra 2014 si našli cestu pred nákup-

né centrum Južanka v Trenčíne strongmani z Európy, kde sú-
ťažili o trofej na súťaži „Meč  Matúša Čáka“. Tradičné po-
dujatie, ktoré sa radí medzi vôbec prvé strongman podujatie na 
Slovensku, sa po niekoľkých rokoch vrátilo tam, kde začínalo. 
Pripravených bolo päť náročných disciplín a borci boli prizva-
ní zo siedmych zemí. Na štart sa postavil Srb Nemanja Tasič, 
Poliak Róbert Cyrwus, Rakúšan Thomas Hofer, Ukrajinec 
Konstantin Ilyin, Bielorus Volodymyr Cyfra, Češi Jirko Žalo-
udek a Lukáš Svoboda a domáci borec, najsilnejší Slovák Igor 
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Petrík a prekvapivo i Branislav Golier, ktorý sa i napriek zra-
neniam rozhodol pretekať. Deviatka borcov sa tak prišla pobiť 
o víťazstvo. Nad regulérnosťou podujatia dohliadal medziná-
rodný rozhodca Pavol Guga. 

Úvod zápolenia patril dvom 150 kg vážiacim kufrom a ich 
prenosu do vzdialenosti 30 metrov. Aby to nebolo také jedno-
duché, museli danú trať prejsť po 15 metroch s otočkou upros-

tred celkovej 
vzdialenosti. 

Najrýchlejšie si 
poradil Cyfra, 
ktorý sa tak ne-
čakane ujal ve-
denia po prvom 
teste sily. Hneď 
za ním dobehol 
do cieľa Petrík, 
tretie miesto vy-

bojoval Žaloudek.  
Pestré zloženie súťažných disciplín potvrdila i v poradí 

druhá disciplína. Prevracanie obrovskej a hlavne ťažkej 600 
kg pneumatiky. Dovedna štyri otočenia za najrýchlejší čas si 
napokon pripísal Petrík, ktorý od úvodu dokazoval, že prišiel 
na podujatie vynikajúco pripravený. 

Tretia disciplína odzrkadľovala názov akcie. Pretekári mali 
preniesť najskôr 100 kg oceľový kalich a následne i 150 kg 
vážiaci meč. Po druhej disciplíne sa vrátil do akcie Kosťa Ily-
in, ktorý vynechal prevracanie pneumatiky nakoľko sa mu ob-
novilo zranenie ramena. Z prvenstva sa radoval Cyrwus, ktorý 
sa postupne prepracovával do čela priebežného poradia. 

Ako predposledné v poradí čakali na strongmanov schody 
sily. Tri závažia o váhach 220, 260 a 260 kg bolo potrebné, čo 
najrýchlejšie vyložiť na veľké, železné schody. Trojica prete-

Víťaz pretekov Igor Petrík 

víťaz Igor Petrík 
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károv v prvej trojke ostala nezmenená, zmenilo sa len poradie. 
Výhru v predposlednej disciplíne si pripísal Cyrwus. 
Záver patril vykladaniu gulí vážiacich 150, 170 a 190 kg. Na-
koľko sa pretekárom body delili za zhodné výkony, víťaz bol 
len jeden. Ním sa stal v záverečnom teste sily Golier. Pretekár, 
ktorý získal 6 titulov najsilnejšieho Slováka, vyhral niekoľko 
krát i Meč Matúša Čáka si tak nemohol želať lepší záver pre-
teku. Víťazom sa po prvýkrát v histórii súťaže stal aktuálny 
najsilnejší Slovák Igor Petrík. 
Výsledky: 1. Igor Petrík 38,5b, 2. Robert Cyrwus 35,5b, 3. 
Lukáš Svoboda 33,5b, 4. Branislav Golier 33b, 5. Jiří Žalou-
dek 23b, 6. Volodymyr Cyfra 19,5b, 7. Konstantin Ilyin 17,5b, 
8. Nemanja Tasič 16,5b, 9. Thomas Hofer 4b. 

www.sme.sk 04.10.2014  
pomocná evidencia 653/1/2014 
 
V sobotu 4. októbra 2014 sa uskutočnil 11. ročník behu do 

vrchu „Inovecký výbeh“. Slnko sa tento rok na štart nedosta-
vilo, ale 72 bežcov z rôznych kútov Slovenska od Bratislavy 

po Poprad sa tým nenechalo odradiť. 
Trať dlhá 1,4 km s prevýšením 257 
metrov viedla od Inoveckej chaty 
priamo na vrchol Inovca (1042 m).  

Najúspešnejšie sa s nástrahami 
popasoval Matúš Forgáč z Dubo-

diela, ktorý trať zvládol za 10 minút a tri sekundy. Druhé 
miesto z minulého roku obhájil Ma-
tej Drha z Trenčína a ako tretí sa 
umiestnil Kamil Vyhnička z Belu-
še.  

V kategórii veteránov nad 50 ro-
kov bol najrýchlejší Trenčan Ervín 

najlepší v kategórii mužov 

najlepší v kategórii veteránov 
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Páleník. O druhé a tretie miesto sa rozdelili Miroslav Kováč 
z Trenčína a Miroslav Sobek z Púchova.  

V kategórii žien zvíťazila Katarína Drahovská z Piešťan, 
na druhom mieste sa umiestnila jej dcéra Lýdia a tretie miesto 
obsadila domáca pretekárka Veronika Bakalárová 
z Trenčína.  

V kategórii mládeže do 15 rokov bol najrýchlejší Benja-
mín Drahovský z Piešťan pred Marekom Kubíkom z Nové-

ho Mesta n/V. a Dominikom Hertlom z 
Trenčianskeho Jastrabia.  

Najmladším účastníkom podujatia bol 
4-ročný Damián Drahovský, najstarším 
účastníkom podujatia bol 73 ročný Ivan 
Fiamin. Najvzdialenejšími účastníkmi 
boli Mário Svisták a Rachel Svistáko-

vá z Popradu.  

Správa prevzatá od Rastislava Cabalu 20.10.2014 
pomocná evidencia 685/1/2014 
 
Dňa 16. októbra 2014 sa na štadióne AS Trenčín na Sihoti 

odohralo stredoškolské derby medzi Gymnáziom Ľudovíta 
Štúra a Obchodnej akadémie Milana Hodžu vo futbale.  

Štvrté vzájomné futbalové meranie síl medzi dvoma naj-
väčšími strednými školami v meste prinieslo tradične skvelú 

atmosféru, ale i premié-
rový zápas dievčat. po 
dvoch prehrách a jednej 
remíze sa v tomto zápase 
zrodilo aj prvé víťazstvo 
gymnazistov. Oba tímy 
mali vo svojom strede 
viacero futbalistov a fut-
balistiek AS Trenčín. 

najlepšie v kategórii žien 
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Podľa kvality súpisiek boli favoritmi družstvá obchodnej aka-
démie, ale družstvá gymnázia povýšili tím nad individuality, 
čo prinieslo dve výhry. 

Obchodnej akadémii nepomohol ani príchod Matúša Bera. 
Slovenský reprezentant a člen prvého mužstva AS Trenčín na-
skočil do zápasu priamo z tréningu A-tímu, ale ani on zvrat 
nepriniesol. „Svojej škole som ešte žiadny športový úspech 
nepriniesol. Dúfam, že mi to prejde,“ povedal po zápase s ús-
mevom Matúš Bero a dodal: „že i napriek prehre, bola to 
skvelá zábava.“ 

Defenzívna taktika gymnazistov slávila úspech. Až na pia-
tykrát sa im podarilo zvíťaziť. Hrdinom súboja sa stal Matúš 
Ješko, ktorý strelil jediný gól posledného zápasu. „Som rád, 
že sa nám podarilo vykopať víťazstvo. Víťaznú taktiku ušil 
pán profesor Fogaš. Hrali sme v prvom rade obetavo v zad-
ných radoch,“ povedal gólový hrdina. „Prvýkrát v živote som 
hral pred viac ako sto divákmi,“ dodal dorastenec Slovana 
Nemšová. Súboje mali nielen prestížny charakter, ale zapadli 
do osláv 95. výročia vzniku oboch škôl, ako aj pripomenutie si 
110. výročie futbalu pod Matúš Čákovým hradom. V polovici 
mesiaca júl 2014 bolo tomu 110 rokov od prvého propagačné-
ho futbalového zápasu na trenčianskej pôde. 
Výsledok zápasu dievčat 
Gymnázium Ľ. Štúra – Obchodná akadémia M. Hodžu 1:0 
(1:0) gól vsietila Bažíková 
Gymnázium hralo v zostave: Matejková – Poláčková, V. 
Čačíková, Mišáková, P. Čačíková, Sokolíková, Laudová, Ta-
šárová, Kuricová, Kupková, Zajacová, Schwandtnerová, Kriš-
tofová, Bažíková  
Obchodná akadémia hrala v zostave: Macášková – Ková-
čová, Bencúrová, Berecová, Mikušová, Kendrálová, Petruško-
vá, Páleníková, Bečárová, Mráziková, Belková, Antalová, 
Bahnová, Lukáčová 
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Výsledok zápasu chlapcov: 
Gymnázium Ľ. Štúra – Obchodná akadémia M. Hodžu 1:0 
(0:0), gól vsietil Ješko 
Gymnázium hralo v zostave: Švajka – Baliak, Beďatš, Bella, 
Bošanský, Ješko, Kadlecaj, Kopunec, Kozák, Paška, Sameš, 
Sedláček, Vaculík, Vavruš, Žák, Srogoň, tréner: I. Fogaš 
Obchodná akadémia hrala v zostave: Királ – Komorovský, 
Blažej, Vladár, Vrábel, Kochan, Jančo, Haring, Petruš, Floro, 
Mazán, Ševela, Tabak, Zajac, Papiernik, Bero, tréner: A. 
Krivda 
Historická bilancia vzájomných zápasov:  
- 1999 Gymnázium – Obchodná akadémia 0:4,  
- 2004 Gymnázium – Obchodná akadémia 2:2,  
- 2009 Gymnázium – Obchodná akadémia 0:2,  
- 2014 Gymnázium – Obchodná akadémia 1:0 ch/ 1:0 d     

 www.sme.sk 18.10.2014  
pomocná evidencia 688/1/2014 
 
Futbalový klub AS Trenčín vyhodnotil dňa 31. októbra 

2014 už šiesty ročník charitatívno-športového podujatia 
„Hviezdy deťom“. Celú akciu uzavrelo odovzdávanie šekov 
v priestoroch hotela Elizabeth pred zápasom s Ružomberkom. 
V tomto roku na charitatívne účely putovalo 22.595 eúr a cel-
kovo za dobu svojej existencie už 85.113 eúr. Dnes už tradič-
né podujatie potvrdilo aj v tomto roku, že je jednou z hlavných 
akcií leta nielen v našom regióne. Svojou účasťou to potvrdili 
aj zúčastnení športovci a tisícky fanúšikov na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne. „Tešíme sa, že sa nám každoročne darí pri-
tiahnuť do Trenčína množstvo tých najlepších slovenských 
športovcov,“ povedal na úvod podujatia marketingový mana-
žér AS Trenčín a jeden zo zakladateľov projektu „Hviezdy de-
ťom“ I gor  Schlesinger. Celý deň  bol  určený najmä  deťom, 
ktoré mali svoje hokejové a futbalové idoly priam na dosah. 
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Po druhý raz sa uskutočnil aj futbalový turnaj najväčších 
nádejí slovenského futbalu do deväť rokov. „Už vďaka tomu, 
že sa nám darí zorganizovať takúto akciu priamo v centre 
Trenčína, môžeme hovoriť o spokojnosti. Skutočný pocit ra-
dosti však príde vždy až po akcii, kedy zistíme s postihnutými 
deťmi, ako aj vybra-
ným jednotlivcom.“ 

Tak, ako každý rok, 
tak aj tentoraz bol vý-
ťažok tvorený najmä 
príspevkami firiem, za 
čo im treba poďakovať. 
Treba poďakovať všet-
kým partnerom, špor-
tovcom, podporovateľom, fanúšikom, divákom a spoluorgani-
zátorom.“ 

www.sme.sk 08.11.2014  
pomocná evidencia 799/1/2014 
 

Búracie práce na domovskom 
štadióne futbalového klubu AS 
Trenčín sa začali odovzdaním 
staveniska 5. novembra 2014 
a tým začala k plynúť 45 dňová 
lehota, dokedy musia byť nekryté 
tribúny zbúrané. 

Búranie nekrytých tribún fut-
balového štadióna je prvým dôležitým krokom k jeho rekon-
štrukcii. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schvá-
lili v roz-počte na búracie práce sumu 105 tisíc eúr, no vysú-
ťažila sa cena približne 83 tisíc eúr, presne 83 125,36 eúr. Ví-
ťazom elektronickej súťaže sa stala bratislavská spoločnosť 
„Skládky a odpady, s.r.o.“ 
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Počas asanačných prác odohrajú trenčianski futbalisti aj 
posledný domáci zápas jesennej časti súťaže 22. novembra 
2014 s FK Senica. Klub počas zápasu zabezpečí všetky bez-
pečnostné opatrenia. Zároveň klub musí požiadať o výnimku, 
aby AS Trenčín mohol jarnú časť súťaže odohrať v Trenčíne, 
pretože sa zníži kapacita štadióna na stav, ktorý podľa licenč-
ného systému nie je dovolený. 
Bude fungovať len hlavná tri-
búna s 3.126 miestami na se-
denie a časť sektora pre hostí,“ 
informoval generálny manažér 
AS Trenčín Mgr. Róbert 
Rybníček. 

Projekt celkovej rekon-
štrukcie trenčianskeho futbalo-
vého štadióna za vyše šesť miliónov eúr je zatiaľ stále neistý. 
Poslanci v októbri 2014 schválili zmluvy o vypožičaní futba-
lového štadióna s pozemkami futbalovému klubu AS Trenčín 
na 40 rokov, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a nájom-
nú zmluvu, no s tým, že náklady investora by sa mali navýšiť 
ešte o približne 250 tisíc eúr.  

Futbalový klub AS Trenčín, ktorý je dnes lídrom najvyššej 
futbalovej súťaže,  získal vládnu do-
táciu na rekonštrukciu štadióna vo 
výške 2,4 milióna eúr a plus ďalších 
3,9 milióna eúr chce investovať do 
rekonštrukcie samotný klub, ktorého 
akcionárom je i zahraničný investor 
z Holandska. „Po poslednej komu-
nikácii s pánom Lingom sme roz-
hodnutí neprijať navýšenie tej čiast-

ky, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom. Naopak, 
sme pripravení po jeho príchode koncom novembra 2014 za-

generálny manažér AS TN Mgr. Róbert Rybníček 



554 
 

čať rozhovory s novým vedením mesta a poslancami,“ uviedol 
Róbert Rybníček.  

Budúca komplexná rekonštrukcia štadióna by mohla okrem 
modernizácie priniesť i zvýšenú kapacitu 10.500 miest na se-
denie, pričom štadión by tak spĺňať podmienky UEFA pre 
medzinárodné súťaže a zápasy. 

Mesto Trenčín 06.11.2014 
pomocná evidencia 754/1/2014 
 
 Dňa 8. novembra 2014 sa v Ľuborči uskutočnil 46. ročník 

„Behu okolo Ľuborče“. Jeho víťazom sa stal Ján Križan zo 
Skalice, na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Ilavský 
z Dubnice a na treťom mieste sa umiestnil Filip Moravec 
z Myjavy. V kategórii žien trumfovala Jitka Hudáková 
z Trenčína pred Veronikou Bakalárovou z Trenčína a Vero-
nikou Siebertovou z Frýdku – Místku.  

Trenčianske noviny 18.11.2014 
pomocná evidencia 798/1/2014 
  
V mestskej športovej hale v Havíŕove sa dňa 9. novembra 

2014 uskutočnil 20. ročník „Stredoeurópskeho pohára v ka-
rate“ nádejí za účasti 350 mladých pretekárov z Českej repub-
liky a Poľska a pretekárov trenčianskeho Klubu Karate Lauga-
ricio.  

Mladí Trenčania bojovali na štyroch tatami. Tréner Dušan 
Hajmach tento raz nominoval osvedčených pretekárov, ktorí 
v silnej konkurencií výsledkami potešili. 

Výsledky: 
- súborné cvičenie kata v kat. ml. žiakov (7-9 rožní) sa                     

na 3. mieste umiestnil A. Stilicha a 4. mieste D. Simun; 
- súborné cvičenie kata v kat. st. žiakov (10-11 roční)  sa na 

1. mieste umiestnil A. Strigač, na 3. mieste S. Ferencík;  
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- súborné cvičenie kata v kat. dorastencov (l4-15 roční) sa na 
3. mieste umiestnil Matej Petrovský;  

- súborné cvičenie kata v kat. dorasteniek (14-15 ročné) sa 
umiestnila na 1. mieste A. Ješková, na 2. mieste A. Kia-
ničková; 

- športový zápas v kumite v kat. ml. žiakov (-30 kg) sa na 3. 
mieste umiestnil A. Stilicha; 

- športový zápas v kumite v kat. ml. žiakov (+32 kg) sa na  2. 
mieste umiestnil J. Nosek; 

- športový zápas v kumite v kat. dorasteniek (14-15ročné) do 
60 kg) sa umiestnila na 3. mieste A. Kianičková;  

- športový zápas v kumite v kat. dorasteniek (14-15ročné) do 
(+60 kg) sa umiestnila na 3. mieste A. Ješková; 

- športový zápas v kumite v kat. dorastencov do (-55 kg) sa 
umiestnil na 2. mieste M. Petrovský; 

- športový zápas v kumite v kat. dorastencov do (+70 kg) sa 
umiestnil na 2. mieste M. Šťastný.  
Trenčianske noviny 18.11.2014 
Info Trenčín 28.11.2014 
pomocná evidencia 798/2/2014, 826/1/2014 
 
Mestská športová hala v Trenčíne bola v dňoch 10. a 11 no-

vembra 2014 dejiskom školských Majstrovstiev Slovenska 
vo florbale v kategórii mladších žiačok, ktorých sa zúčastnili 
víťazné školské družstvá, ktoré postúpili z krajských škôl 
v školskom roku 2013/2014.  

Zúčastnené družstvá boli rozdelené do dvoch skupín a hrali 
v skupinách každý z každým. V „A“ skupine sa presadilo 
družstvo Základnej školy M. Medveckej z Tvrdošína, ktoré 
neprehralo žiadny skupinový zápas a do finálových zápasov 
z tejto skupiny ešte postúpilo družstvo Základnej školy Nad 
Medzou zo Spišskej Novej Vsi. V „B“ skupine postúpili do 
finálových bojov družstvá z Senice a Bratislavy, 
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V prvom semifinálovom zápase sa stretli družstvá Základ-
nej školy M. Medveckej z Tvrdošína a SS sv. Vincenta De 
Paul z Bratislavy, ktorý vyhrali 2:1 dievčatá z Tvrdošína. 

V druhom semifinálovom 
zápase sa stretlo družstvo 
zo Spišskej Novej Vsi, 
ktoré zvíťazilo nad druž-
stvom so Senice 4:3. 

Vo finálovom zápase 
proti sebe nastúpili druž-
stvá z Tvrdošína a Spišskej 
Novej Vsi. V napínavom 
zápase vynikli obe bran-

kárky. Titul majsterky Slovenska získalo družstvo Základnej 
školy z Tvrdošína tesným víťazstvom nad svojím súperom 
2:1. 

Trenčianske noviny 18.11.2014 
pomocná evidencia 793/2/2014 
 
Tri novembrové dni 13. až 15. novembra 2014 patrili 

v Trenčíne opäť patrili dobrodružstvu, adrenalínu, prírode 
a športu na deviatom ročníku festivalu „Horyzonty“ v pries-
toroch Posádkového klubu. 

Festival vo štvr-
tok 13. novembra 
otvoril film Pavla 
Barabáša s názvom 
„Polárnik“. Film 
dobrodružným prí-
behom v nehostin-
nej Antarktíde od-
krýva dušu polár-
nika, jeho vníma-polárnik Peter Valušiak 

majster SR ZŠ Tvrdošín 
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nie ľadovej pustatiny, chladu, nepredvídateľných nástrah, ale i 
pocity samoty, rozhodovania či inštinktívneho reagovania vo 
vypätých situáciách. Po skončení filmu slovenský polárnik Pe-
ter Valušiak porozprával viac o svojich výpravách. Medzi je-
ho obdivuhodné výkony patril napríklad aj jeho prechod bez 
cudzej pomoci od brehov Ruska naprieč zamrznutým morom 
zArktídy cez Severný pól až k brehom Kanady. 

Po prestávke bol premietnutý film Juraja Mráza pod ná-
zvom „Castle Run“, ktorý je dokumentom o slovenských 
hradoch, medzi nimi aj Trenčian-
skeho hradu z takých jeho miest, 
kde sa bežný človek nedostane. 

Druhým filmom v tento večer 
bol premietnutý film Thomasa 
Dirhofera pod názvom „Cerro 
Torre“, v ktorom je nafilmovaný 
výstup na najťažšiu horu sveta Cerro Torre horolezcom Davi-
dom Lamom s jeho partnerom Petrom. Je to príbeh, ktorý sle-
duje stav horolezectva a alpinizmu, ktorý dokumentuje film 
o lezení, priateľstve a premene. 

Na druhý deň festivalu dňa 14. novembra 2014 sa dopolud-
nia sa premietali filmy pre základné školy. Po obedňajšom 
bloku boli premietnuté tieto zaujímavé filmy: 
- „Chlapec, ktorý lieta“ v réžii Benjamína Jordan pojedná-

vajúci o mladom mužovi, ktorého paraglider nabáda k ná-
ročnej úlohe, ktorá by ho mohla oslobodiť do chudoby 
a berie ho do výšin; 

- „Južná strana“ v réžii Maja Chudého je krátky dokumen-
tárny film zachytávajúci krásy južnej strany Nízkych Ta-
tier; 

- „Na Vysočine“ v réžii Joela Wolperta je filmom o ročnej 
spolupráci režiséra a horského bežca Antona Krupicku, kto-
rý mapuje jeho bežecký vývoj; 

David Lamom 
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- „Život na Zambezi“ v réžii Blair Trotmana približuje zá-
toku Gorge pod Viktorinými vodopádmi, ktorá ponúka ka-
jakárom jednu z najsilnejších a najúžasnejších divokých 
vôd na svete; 
Vo večernom bloku druhého dňa 14. novembra 2014 bolo 

premietnutých päť filmov: 
- „Island na skladačke“ v réžii Adama Lisého, film zachy-

távajúci 950 km dlhú cestu po Islande na bicykloch; 
- „Time/Čas“ v réžii Antoine Frioux je filmom, ktorý sa 

zamýšľa nad zimou, ktoré je veľmi krátkym obdobím, ktorá 
rýchlo preletí, preto ju treba si užiť; 

- „Determinácia“ v réžii Jacoba Slota je portrétom slovin-
ského horolezca Luka Lindiča, ktorý horám zasvätil svoj 
život; 

- „Tribečské lesy“ v réžii Libora Čužnu je filmom, ktorý 
zobrazuje krásy prírody a zaujímavosti zo života zveri 
z oblasti Tribečského pohoria v štyroch ročných obdobiach; 

- „Sen“ v réžii Skipa Amstronga je filmom, ktorý zachytáva 
príbeh kajakára Ben Marrova meniaci sa zo začiatočníka na 
divokého Adonisa; 
Na tretí deň festivalu dňa 15. novembra 2014 

v poobedňajšej časti bolo odpremietaných desať filmov: 
- „Šťastná divočina“ v réžii Bena Gullivera film o skupine 

surferov, ktorí hľadajú svoj sen na ľudoprázdnych plážach 
Kanady;  

- „Odkaz Tóna Dobeša“ v réžii Milana Ohurniaka je film 
venovaný pamiatke horolezcovi Tónovi Dobešovi, ktorý 
zahynul ako prvá civilná obeť terorizmu pod Nanga Parba-
tom; 

- „Ľadopád“ v réžii Jozepfa Areddyho je filmom z lezenia 
norských ľadopádov; 

- „Grossglockner“ v réžii Martin Kučmína je filmom 
o výstupe na najvyššiu horu Rakúska; 
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- „Živly voľného jazdenia“ v réžii Oly Minga je filmom 
približujúci adrenalínovú jazdu na horskom bicykli geofy-
zika Rexa Flakeho cez Cascade Mouains, počas ktorej 
spoznáva faunu, flóru a geológiu; 

- „Cesta z Karakolu“ v réžii Fitza Cahalla je filmom 
o horolezcovi Kyle Dempsterovi, ktorý na bicykli ide sám 
cez Kirkizsko s minimom horolezeckého materiálu; 

- „Vzdušné zámky“ v réžii Ben Moona je filmom 
o profesionálnom horolezcovi SonieTrotterovi objaviť novú 
cestu v Skaliských horách; 

- „Signatures“ v réžii Martina Vrbického a Štěpána Roma-
nova je filmom o popredných cyklistoch, ktorí divákov 
vtiahnu do atmosféry miest na celom svete; 

- „Tri(p)-color“ v réžii Nicolasa Falqueta je filmom, ktorý 
hovorí o snahe bratov Falquetovcov a Jerémie Heitza, ako 
nelyžovať na bielom snehu, ale na farebnom; 

- „Jaskyňa“ v réžii Zachara Finka je filmom o tíme bádate-
ľov, ktorý pátra v najhlbšej jaskyni sveta; 
Vo večernom filmovom bloku, v ktorom boli odovzdané 

ceny autorom víťazných neprofesioných filmov, boli premiet-
nuté štyri filmy: 
- „Kazachstan“ v réžii Pavla Andrassyhoje filmom 

o splavovaní riek v Kazachstane; 
- „Gábor Rakonczay – maďarský moreplavec“ je filmom 

o prezentácii maďarského moreplavca Gábora Rakonczaya; 
- „Petlz RockTrip Argentína“ v réžii Vladimíra Celliera j e 

filmom, ktorý približuje La Buitreta Canyon v Argentíne – 
centrum lezenia; 

- „LeTour“ v réžii Dušana Bustína je filmom priblížujúcim 
bývalého freeridového lyžiara Mariána Ligda, ktorý zostal 
pripútaný na vozík a vo svojom handbiku prešiel krížom 
Európou; 
vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 790/1/2014 
 
Trenčianske krasokorčuliarky opäť zažiarili na medziná-

rodných pretekoch 52. „Grand 
prix SNP“ v Banskej Bystrici, 
ktoré sa konali v dňoch 21. – 23. 
novembra 2014. 

Súťažilo sa v piatich rôznych 
kategóriách, z ktorých si mladé 
Trenčianky domov priniesli tri 
zlaté (Lucia Horváthová, Erika Balážová, Natália Ostro-
lucká), jednu striebornú (Vladimíra Bičanovská) a jednu 
bronzovú medailu (Agáta Bacová). Dievčatá pod vedením 
trénerov Omelinovej, Mitickej a Hebra čaká túto sezónu ešte 
niekoľko ďalších pretekov na Slovensku i v zahraničí.  

www.sme.sk 01.12.2014 
pomocná evidencia 830/1/2014 
 
V piatok dňa 21. novembra 2014 pred zápasom Trenčín – 

Senica sa v priestoroch hotela „Ellizabeth“ uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie „Siene slávy trenčianskeho futbalu“, keď 
boli do nej boli uvedení prví piati členovia. 

Skoro na deň pred 110 rokmi v tomto hoteli sa dňa 28. no-
vembra 1904 usku-
točnila ustanovu-
júca schôdza prvé-
ho Trenčianskeho 
športového klubu 
(Trencséni torna 
egyesület) TTE, 
ktorý zastrešoval 
aj futbalový od-
diel. A tak po 110 
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rokoch na rovnakom mieste otvorili „Sieň slávy“. O nominácii 
prvých členov rozhodovala päťčlenná komisia, ktorá stála pri 
jej zrode. Predsedom komisie sa stal bývalý prezident Ozety 
Dukly Trenčín Ing. Pavol Hozlár, členmi súčasný generálny 
manažér AS Trenčín Mgr. Róbert Rybníček, autor výstavy 
k 110. rokom futbalu v Trenčíne Jozef Hankoci, staršiu garni-
túru futbalistov v nej zastupovala dvojica Jozef Jankech a 
František Koronczi. Táto komisia rozhodla, že prvými člen-
mi „Siene slávy“ sa stala pätica futbalistov Jusztin Baross, 
Artúr Michalec, Karol Borhy, Vojtech Masný, a Rudolf 
Tvaroška. 

V preambule Siene slávy Trenčianskeho futbalu je napísa-
né:  

„Futbal je významným celosvetovým fenoménom. Tento 
šport má viac ako 100 rokov významné miesto aj v meste 
Trenčín. Úcta k histórii a jej osobnostiam je predpokla-
dom ďalšieho rozvoja tejto aktivity. Sieň slávy bude ľu-
ďom pripomínať najvýraznejších predstaviteľov trenčian-
skeho futbalu, ako aj spoločenský význam tohto športu. 
Sieň slávy trenčianskeho futbalu sa bude snažiť zachová-
vať a dávať do pozornosti hrdé trenčianske futbalové de-
dičstvo. Oceňovať zásluhy všetkých, ktorí významným 
spôsobom prispeli k rozvoju futbalu pod hradom Matúša 
Čáka.“  

Regula „Siene slávy“ zaručuje, že každým rokom do nej 
pribudnú tri nové mená. Návrh nominácie môže podať ktorý-
koľvek z členov komisie, s ktorou musia súhlasiť štyria 
z piatich členov komisie. V budúcnosti sa uvažuje s tým, že 
„Sieň slávy“ bude lokalizovaná v priestoroch novovybudova-
ného štadióna na Sihoti. Až do ukončenia rekonštrukcie šta-
dióna bude mať sieň iba virtuálnu podobu. 

www.sme.sk 24.11.2014  
pomocná evidencia 809/1/2014 
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Pre slovenských reprezentantov v silovom trojboji Novo-
mešťana Petra Heráka a Trenčana Milana Gabrhela bol rok 
2014 po športovej stránke mimoriadne úspešný. Množstvo 
prekonaných svetových rekordov a víťazstiev na svetových 
podujatiach obaja zavŕšili triumfom na Svetovom pohári 
v silovom trojboji ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 24. až 
30. novembra 2014 v Bratislave.  

Svetový pohár profe-
sionálnej federácie WPC 
(World Powerlifting 
Congress) trval počas ce-
lého týždňa. Zúčastnili 
sa ho siloví trojbojári 
z pätnástich krajín celé-
ho sveta. Pre Petra Herá-
ka i Jozefa Gabrhela to 
boli posledné súťažné preteky v tomto roku 2014, v ktorých 
obaja jednoznačne dominovali nad zahraničnými súpermi. Pe-
ter Herák zvíťazil vo svojej kategórii v trojboji výkonom 
512,5 kg  ( 180 kg drep, 112,5 kg tlak na lavičke, 220 kg mŕt-
vy ťah ) a Jozef Gabrhel zvíťazil v ďalšej kategórii výkonom 
402,5 kg (135 kg drep, 107,5 kg tlak na lavičke, 160 kg mŕtvy 
ťah). Obaja mali menšie zdravotné problémy, no i napriek to-
mu súťaž úspešne zvládli.  

V rámci Svetového pohára sa uskutočnili aj samostatné pre-
teky v mŕtvom ťahu, ktorých sa obaja pretekári taktiež zúčast-
nili a vo svojich kategóriách skvelými výkonmi opäť zdolali 
všetkých konkurentov. Peter Herák zvládol v kategórii do 82 
kg silových trojbojárov vo veku 50 až 54 rokov víťazných 
217,5 kg, keď takmer vydarený pokus na 222,5 kg sa mu na-
koniec nepodaril. Jozefovi Gabrhelovi sa započítal víťazný 
pokus 165 kg v kategórii do 75 kg silových trojbojárov vo ve-
ku 55 až 59 rokov. 

zľava Jozef Gabrhek, Peter Herák 
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Trenčianske noviny 15.11.2014 
pomocná evidencia 855/1/2014 
 
V pondelok dňa 1. decembra 2014 sa v Mestskej v športo-

vej hale na Sihoti v Trenčíne uskutočnil finálový florbalový 
turnaj „TSK  Florbal Sk Cup 2014“. V poradí už ôsmy roč-
ník tohto športového podujatia organizoval Trenčiansky samo-
správny kraj v spolupráci so športovým klubom 1. FBC Tren-

čín. Turnaj sa odo-
hral pod záštitou 
predsedu Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja Ing. Jaro-
slava Bašku.    

Do finálového 
kola sa prebojovali 
štyri tímy z regiónu 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
– Stredná odborná 

škola Dubnica nad Váhom, Stredná odborná Prievidza, Do-
pravná akadémia Trenčín a Gymnázium Partizánske. Vo finá-
lovom derby sa športové šťastie priklonilo  družstvu Strednej 
odbornej školy Prievidza, ktorí porazili družstvo Dopravnej 
Akadémie Trenčín. V boji semifinalistov o tretie miesto si 
bronzové medaile vybojovali hráči Strednej odbornej školy 
Dubnica nad Váhom. 

Prezident ŠK 1. FBC Trenčín Miroslav Sága a Janka Šve-
cová z odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja odovzdali diplomy a víťazné poháre víťazné-
mu družstvu turnaja a najlepšiemu hráčovi a brankárovi. 

www.tsk.sk 02. decembra 2014 
pomocná evidencia 840/1/2014 

Víťaz turnaja SOŠ Prievidza 
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AS Trenčín pripravil dňa 5. decembra 2014 pre žiakov pr-
vého stupňa základných škôl v Trenčíne 4. ročník „Mikuláš-
skeho futbalového turnaja“. V mestskej športovej hale Na 
Sihoti sa stretlo osem výberov mladých futbalistov. Víťazstvo 
si odnieslo už po tretí raz družstvo Základnej školy Trenčín, 
Hodžova ulica, ktorá vo finále zdolala družstvo Základnej 
školy Bezručova. 

Malých hráčov a ich skvelé fankluby prišiel pozdraviť aj 
Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Nechýbali 

nielen dobroty, ale 
ani takmer všetci 
hráči prvého muž-
stva AS Trenčín. 
Zverenci trénerské-
ho kvarteta Ševela, 
Vrabec, Cifranič a 
Hodál absolvovali 
okrem autogramiá-

dy aj poriadnu zápasovú porciu. Každý tím mal vo svojom 
strede dvojicu alebo trojicu hráčov AS Trenčín. Vždy jeden z 
nich bol na ihrisku. „Opäť sme zažili skvelú atmosféru, ktorú 
vytvorili deti z jednotlivých škôl. Vďaka patrí im, ale aj ich 
učiteľom. Taktiež je treba poďakovať všetkým, ktorí akokoľ-
vek participovali na tomto turnaji a podporili túto skvelú ak-
ciu. Turnaj sa stáva  peknou tradíciou. Veríme, že bude priná-
šať radosť deťom aj po mnoho ďalších rokov. Opäť sme sa 
presvedčili, že podujatia organizované pre deti, ako práve 
„MikulAS Cup“ a „Hviezdy deťom“, majú nesmierne hlboký 
význam. Na jednej strane prinášajú mnoho radosti deťom a na 
druhej mnoho pozitívnej energie do nášho klubu,“ povedal or-
ganizátor turnaja Andrej Žáčik. 
Konečné poradie:  1. miesto Základná škola Novomeského,  
       2. miesto Základná škola Veľkomoravská,  
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 3. miesto Základná škola Hodžova, 
  4. miesto Základná škola Dlhé Hony,  
  5.-8. miesto  Základná škola Bezručova,  

                    Základná škola Kubranská,    
                    Základná škola Východná,  

 Základná škola Na dolinách,  
za najlepšieho  strelca bol vyhlásený: Marek Biras (Hodžova) 
za najlepšieho  brankára bol vyhlásený: Andrej Škoviera  
(Dlhé Hony) 
za najlepší  fanklub:  

- Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 
- Základná  škola Trenčín, Veľkomoravská 
Trenčianske noviny 15.11.2014 
pomocná evidencia 855/2/2014 
 
Na „Majstrovstvách Slovenska v taekwondo“ dňa 6. de-

cembra 2014 získala majstrovský titul v poomsae súborných 
cvičeniach Zlatica Hlaváčová z klubu Ilyo Taekwondo Tren-
čín. Z týchto majstrovstiev si klub z Trenčíne priviezol ešte  
šesť strieborných a jednu bronzovú medailu; 

Info 30.01.2015 
 

Začiatkom decembra 2014 sa uskutočnil 30 ročník „Kub-
ranského turnaja seniorov“ v stolnom tenise. V kategórii 
pretekárov nad 70 rokov zvíťazil Jaroslav Harák pred Štefa-
nom Kapkom a Ľubom Kubánom. V kategórii pretekárov od 
60 do 69 rokov zvíťazil Vladimír Martinka pred Mirom Or-
szágom a Rudom Urbanovským. V kategórii pretekárov od 50 
do 59 rokov zvíťazil Vladimír Starosta pred Ľubom Špač-
kom a Lojzom Srnkom. 

Víťazi jednotlivých vekových kategórií bojovali o titul ab-
solútneho víťaza, ktorý si odniesol Vladimír Martinka. Hrá-
či, ktorí sa umiestnili  na štvrtom mieste bojovali  o cenu úte- 
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chy, ktorú získal Peter Komorovský. 

Vo dvojhrách sa najlepšie darilo dvojici Harák – Ország, 
ktorí zvíťazili pred dvojicou Starosta – Špaček a dvojicou 
Srnka – Urbanovský. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 
pomocná evidencia 865/1/2014 
 
„Večer hviezd“, podujatie s kultúrno-športovým a dobro-

činným charakterom uskutočnené  dňa 13. decembra 2014 
v priestoroch ExpoCenter v Trenčíne, ktoré bolo zaradené do 
mestského programu „Čaro Vianoc“. Každým rokom sa 
v tomto prostredí v Trenčíne stretávajú najlepší športovci roka 
s vynikajúci umelcami, aby prezentovali svoje výkony a svoje 
tituly širokej verejnosti. 

V tomto roku sa mohli Trenčania opäť tešiť vyhodnoteniu 
desiatky najúspešnejších športovcov v neolympijských šport-
och a vystúpeniu speváčky Beáty Dubasovej. Svoje akroba-
tické zostavy predvedli detičky s Fitness Gabrhel a majsterka 
sveta vo fitness Dominikou Multáňovou. Okrem toho a na 
podujatí predstavili so svojim umením majster sveta 
v kulturistike Jaroslav Horváth, majsterka sveta vo fitness 
Natália Lenártová, majster Európy v kulturistike Štefan 
Havlík, majster sveta vo fitness Daniel Medo a spevák Vašo                  
Pateidl. 

Tento rok boli na tomto zaujímavom podujatí ocenené dve 
výnimočné osobnosti Slovenska za ich celoživotné dielo a to 
slovenská herečka Eva Krížiková a slovenský kladivár Im-
rich Bugár. 

Výťažok bol venovaný Škole pre sluchovo postihnuté deti 
v Bratislave. 

Trenčianske noviny 19.11.2014 
pomocná evidencia 864/1/2014 
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Na Majstrovstvách Slovenska klubov bojového umenia 
„Chanbara sa prezentoval dňa 13. decembra 2014“ aj Klub 
bojového umenia „Chanbara“ z Trenčína, ktorý bol založený 
v mesiaci september 2014. Z majstrovstiev si klub priniesol 
dva poháre, 13 zlatých. 11 strieborných a 6 bronzových me-
dailí. 

Info 30.01.2015, str.10 
 
Na 20. ročníku „Silvestrovského behu“ na tartane 

v Dubnici nad Váhom dňa 30. decembra 2014 v kategórii nad 
60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč, z Trenčína, časom 20:43 
min. 

Info 30.01.2015, str.12 
 
Na 20. ročníku „Silvestrovského behu“ vo Vrútkach dňa 

30. decembra 2014 v kategórii 50 až 59 rokov nedal šancu 
svojím súperom a s prevahou zvíťazil Ervín Páleník z Tren-
čína, časom 40:43 min. 

Info 30.01.2015, str.12 
 
Švédske mesto Göteborg bolo dejiskom 10. ročníka „Maj-

strovstiev sveta vo florbale“. Družstvo Slovenska nastúpilo 
v zostave so štyrmi hráčmi 1. FBC Trenčín a kormidelníkom 
slovenských florbalistov bol trenčiansky tréner Miroslav Sá-
ga. Základnou skupinou prešlo naše družstvo bez zaváhania, 
keď zvíťazili nad družstvami Japonska, Kórey a USA. V boji 
o štvrťfinále sa postavili nášmu družstvu Estónci, ktorí nad 
našim družstvom zvíťazili 7:2. Druhým súperom bola Kanada, 
nad ktorými naši florbalisti zvíťazili 5:3, čo nám umožnilo bo-
jovať o 9. miesto na turnaji. Tento zápas bol nad naše sily 
a s Nemeckom sme prehrali 5:7 a celkove družstvo Slovenska 
skončilo na desiatom mieste. 

pomocná evidencia 865/2/2017 
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Duchovný a náboženský život 

Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti v roku 2013: 
- 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 nezaopatrených a 76 
zaopatrených veriacich. 
Pomocná evidencia 13./1/2013 
 
V závere roka 2013 sa skončila ďalšia fáza reštaurovania 

Farského kostola Narodenia Panny Márie. Dokončila sa štu-
ková výzdoba a niektoré práce v interiéri kostola. Pracovníci 
upravovali aj historicky vzácnu kryptu panovníkov z rodu 
Ilešháziovcov. 

„V krypte sú pochovaní aj iní významní hodnostári mesta, 
ktorí žili v Trenčíne v minulosti. Kryptu by sme chceli sprí-
stupniť v tomto roku,“ povedal správca farnosti Mgr. Milan 
Kupčík. Vybudovať by sa mal aj prístupný priechod. 

V kostole sa opravným prácam nevyhol ani vzácny organ. 
„Bol vyrobený na prelome 18. a 19. storočia a od jeho inštalo-
vania ho pravdepodobne nikto neopravoval. Som rád, že sa 



569 
 

podarila oprava a tento kráľovský nástroj môže znova hrať v 
plnej sile a hodnote,“ dodal Mgr. Milan Kupčík. 

Reštaurátorom sa podarilo úspešne dokončiť aj reštaurova-
nie štukovej výzdoby kostola. „Konkrétne sú to výzdoby v 
južnej kaplnke svätého Imricha a v severnej pohrebnej kapln-
ke Ilešháziovcov,“ povedala Mária Vdovičíková z Krajského 
pamiatkového úradu, ktorá dohliadala na jednotlivé práce 
a ďalej doplnila, že sa „zreštaurovali rôzne architektonické 
prvky pokryté štukovou hmotou s imitáciou mramorovania.“ 

Samotná práca na mramorovaní bola podľa reštaurátora 
„lebo bolo veľmi náročné prispôsobiť sa pôvodnému mramo-
rovaniu, keďže sa musí dodržať jeho pôvodná štruktúra, fa-

rebnosť a vý-
tvarný vý-
raz,“ vysvet-
lil Krajčo. 

Reštaurátor 
dokončil aj 
práce na dvo-
jici smútia-
cich anjeli-
kov nad oz-
dobnou mre-
žou Ilešhá-

ziovskej kaplnky. Práce sa týkali aj rekonštrukcie poškode-
ných častí, ako napríklad anjelikovi chýbal prst. 

Trenčianska farnosť chce obnoviť reštaurátorské práce na 
kostole aj tento rok. Podala žiadosť o dotáciu na ministerstvo 
kultúry cez grantový program „Obnovme si svoj dom“. Práce 
by mali pokračovať reštaurovaním bočného oltára „Ukrižova-
nia“ v Ilešháziovskej pohrebnej kaplnke. Toto významné ba-
rokové dielo vytvoril sochár Ľudovít Gode v rokoch 1751 – 
52. Farský kostol Narodenia Panny Márie by podporu od mi-
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nisterstva uvítal. „Verím a dúfam, že z ministerstva kultúry 
nám na tento projekt prispejú, aby sme túto výzdobu celú op-
ravili a dali ju tak do pôvodnej krásy,“ dodal Mgr. Milan  
Kupčík. 

Rekonštrukciu kostola, ktorá sa začala ešte v roku 2010, 
peňažne podporuje aj katolícka cirkev. „Z Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky bol poskytnutý grant 15-tisíc eúr na reš-
taurovanie štukovej výzdoby, ktorá stála približne 35-tisíc 
eúr,“ povedal Mgr. Milan Kupčík a zároveň dodal, že značné 
množstvo financií poskytli rôzni sponzori a veriaci. 

www.sme.sk 29.01.2014  
pomocná evidencia 77/1/2014 

Kresťanské chrámy v Trenčíne bývajú otvorené počas týž-
dňa po celý deň len veľmi zriedkavo. Správcovia kostolov sa 
boja vandalizmu a zlodejov.  

Turisti a záujemcovia o históriu počas týždňa nemajú mož-
nosť  si pre-
zrieť interiéry 
kostolov.  Do-
máci aj cudzin-
ci zo zahraničia 
si zvykli, že 
vzácnu výzdo-
bu alebo rekon-
štruované vnút-
ro kostola si 
môžu pozrieť 
počas ranných, alebo poobedných, prípadne večerných hodín, 
keď sa konajú náboženské obrady. V Trenčíne táto ponuka 
chýba. Iné je to u našich susedov v Čechách, kde v niektorých 
českých mestách možno si prezrieť kostol, možno si nafotiť 
v inte-riéri sakrálnu výzdobu za doprovodu  sprievodcov.  

evanjelický kostol 



571 
 

V evanjelickom kostole v Trenčíne sa otvára kostol počas 
týždňa len na požiadanie, keď sa organizujú zájazdy a niekto 
má záujem pozrieť si interiér kostola. Bežne kostol je zatvore-
ný pre nepríjemnosti s ľuďmi bez domova. „Oni si z našich 
pozemkov robia verejnú toaletu. Nemôžeme ten pozemok ani 
oplotiť,  pretože máme zriadené vecné bremeno v prospech 
ministerstva obrany, ktoré sa týka priestoru pri Posádkovom 
klube,“ dodal farár Mgr. Ján Bunčák.  

Farský kostol na 
Mariánskej hore je u 
ľudí obľúbený a často 
navštevovaný turista-
mi, pretože je pre nich 
zástavkou pri návšteve 
Trenčianskeho hradu a 
Breziny. Záujem oň sa 
zvýšil aj z dôvodu re-
konštrukcie vnútor-

ných priestorov. Správca fary je však pri jeho sprístupnení 
opatrný. Počas týždňa je otvorená len predsieň od 08,00 h ráno 
do 18,00 h večer. Ak sa spojí viacero záujemcov a požiadajú o 
otvorenie celého kostola, tak sa im samozrejme vyhovie. Za-
tvorenie kostola mimo bohoslužieb si vynútili viaceré krádeže 
z minulosti, povedal farár Mgr. Milan Kupčík. 

www.sme.sk 10.03.2014  
pomocná evidencia 203/1/2014 
 

V dňoch  10. – 12. februára 2014 delegácia neinvestičného 
fondu „Beňa-dik“ v zložení: Mons. Viliam Judák, Mons. 
Mgr. Milan Kupčík, Ing. Ľubomír Plško, Mons. Štefan 
Vallo, Mgr. Ing. Martin Štofko a Ing. Stanislav Bíroš na-
vštívila Rím, aby pozdravili honorárneho opáta na Skalke 
a pápežského pronotára Mons. Jozefa Kráľa, ktorý je šted-

farský kostol 
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rým mecénom s jeden z iniciátorov oživenia Skalky. Stretnutie 
s ním sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére v tieni svätyne 
Santa Maria Maggiore, kde je kanonikom a bolo pre celú sku-

pinu povzbudením do 
ďalšej činnosti na tomto 
najstaršom pútnickom 
mieste na Slovensku. 

Vyvrcholením ich 
pobytu v Ríme bolo 
stretnutie so Svätým 
Otcom Františkom 

najprv pri svätej omši v Dóme svätej Marty a i po nej, kde 
odovzdali dar Svätému Otcovi obraz pútnického miesta Skal-
ka. Pri rozhovore odovzdali Svätému Otcovi Františkovi po-
zdrav od jubilujúceho 90. ročného otca kardinála Jána Chry-
zostoma Korca. 

Počas pobytu v Rí-
me delegácia si pre-
zrela Baziliku sv. Pet-
ra, Svätopeterské ná-
mestie s Apoštolským 
palácom, Lateránsku 
baziliku a Baziliku 
sv. Klementa. Plní 
zážitkov a povzbude-
ním sa vrátila delegácia na Slovensko. 

Skalka – informačný bulletin n.f. Beňadik č. 6/2014 
pomocná evidencia 353/1/2014 
 
Konferencia biskupov Slovenska každoročne oceňuje ce-

nou „Fra Angelico“ za významný prínos pre rozvoj kresťan-
skej kultúry popredných slovenských umelcov. Dňa 18. febru-
ára 2014 Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii  

Nitriansky diecézny biskup Mons. V. Judák odovzdáva Svätému Otcovi Krištofovi 
dar – obraz Skalky od Jozefa Vydrnáka 
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biskupov Slovenska  pri príležitosti  sviatku blahoslaveného 
Fra Angelica, patróna umelcov, udelila dvanástim osobnos-
tiam, z toho trom in memoriam ocenenie za prínos kresťan-
ských hodnôt do umenia za rok 2013.  

Pred slávnostným udeľovaním 
ocenení celebroval ordinár 
Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky Mons. František Rábek 
spolu s apoštolským nunciom 
Mons. Mariom Giordanom, 
bratislavkým pomocným bisku-
pom Mons. Jozefom Haľkom, 
spišským biskupom Mons. Šte-
fanom Sečkom a ďalšími kňazmi 

v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa slávnostnú svätú omšu. Vo 
svojej homílii ordinár František Rábek povzbudil prítomných 
umelcov slovami, že pracovník kultúry ba mal byť v dnešnej 
dobe prorokom, ktorý by mal ľuďom pomáhať rozlišovať dob-
ré od zlého, ukazovať skutočnosť v pravom svetle Božej       
pravdy. 

Je potešujúce, že v kategórii 
výtvarného umenia sa stal laureá-
tom tohto ocenenia akademický 
maliar Juraj Oravec z Trenčína 
aj vďaka tvorbe, s ktorou sa môžu 
veriaci stretnúť v bezprostrednom 
okolí Trenčína. Je to predovšet-
kým vynikajúce stvárnenie novej 
„Krížovej cesty“ na Skalke či 
triptych svätcov Andreja-Svorada 
a Beňadika, Sedembolestnej Pan-
ny Márie, ktorá zdobí počas vý-
ročných pútí na Skalke liturgický 

Cena Fra Angelico udelená J. Oravcovi 

čestné uznanie „Fra Angelica“ pre Juraja Oravca 
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priestor. Vynikajúce Oravcove vitráže môžeme nájsť vo sväto-
stánku kaplnky Najsvätejšieho Srdca Jožišovho Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne a mnoho jeho olejových malieb s biblic-
kými motívmi je  u súkromných zberateľov. Juraj Oravec s 
Jozefom Vydrnákom sú tak povediac „dvornými“ výtvarníkmi 
spolupracujúci s neziskovým fondom Beňadik. Cirkev to nie 
sú len kňazi a biskupi, to sú všetci pokrstení veriaci, ktorí ma-
jú rôzne schopnosti a dary a týmto oceňovaním chceme po-
vzbudiť a poďakovať všetkých tých, ktorí dostali dar umenia 
a kultúrnej tvorby, ktorými napomáhajú dobru vo svojom oko-
lí, rozvíjajú a zviditeľňujú  svoju kresťanskú vieru a šíria je do 
svojho prostredia. Preto sa z ocenenia tešíme, sme na pána 
Oravca hrdí a srdečne gratulujeme, povedal vojenský ordinár 
biskup Mons. František Rábek pri odovzdaní ocenenia. 

Skalka – informačný bulletin n.f. Beňadik č. 6/2014 
pomocná evidencia 358/1/2014 

 
Vyše 500 ľudí sa v sobotu 5. apríla 2014 zúčastnilo verej-

ného zhromaždenia za život v centre Trenčianskeho kraja na 
Mierovom námestí. Prišli dať najavo postoj a presvedčenie, že 
život každého z nás je neoceniteľný, že má byť rešpektovaná 
ľudská dôstojnosť a že pomôcť žiť je správnou voľbou pre 

každého z nás – občanov 
i verejných činiteľov, ktorí sú 
zodpovední za legislatívne 
podmienky ochrany a rozvoja 
ľudského života. Marcela Do-
bešová, predsedníčka občian-
skeho združenia Fórum života, 
ktoré sériu verejných zhro-
maždení v krajských mestách 
organizuje, hovorila o dôvo-
doch tejto reťaze za život 
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a zvlášť vyzdvihla aktivity v tomto smere, ktoré sa konajú 
v trenčianskom regióne. Od začiatku 90-tych rokov sa usku-
točnili modlitbové zhromaždenia pred trenčianskou Fakultnou 
nemocnicou na zastavenie vykonávania potratov, v ktorej roky 
pracoval pro-life gynekológ Ivan Wallenfels, v súčasnosti  pô-
sobiaci  v nezisko- 
kovej organizácii Gianna v Žiline. Marcela Dobešová spome-
nula aj predmanželské prípravy vo farnostiach, prednášky na 
školách a mládežníckych stretnutiach, ktoré v Trenčíne fungu-
jú už desaťročia a prinášajú hojné ovocie. V roku 1997 vznikla 
skupinka mladých ľudí pod vedením Mareka Michalčíka, ktorí 
založili občianske združenie „Zázrak života“ a šírili tak osvetu 
o ochrane ľudského života. Po vzniku „Fórum života“ sa táto 
činnosť preniesla do aktívnej vzájomnej spolupráce, prospeš-
nej pre obe strany. Predsedníčka „Fórum života“ vyjadrila 
vďaku aj organizácii „Manželské stretnutia“, ktorá bola tento 
rok ocenená Cenou Antona Neuwirtha za ochranu života 
a ktorej kurzy doteraz navštívilo vyše 1460 párov a rodín. 
„Nech žije Trenčín, 
ktorý dýcha živo-
tom!“ – takýmto vý-
rokom Marcela Do-
bešová ukončila svoj 
príhovor. 

Účastníci verejné-
ho zhromaždenia ne-
prišli iba z Trenčína 
a okolia. Jeden z nich 
– známy pro-life ak-
tivista z Nemecka 
a organizátor pocho-
dov „Za život“ Wolf-
gang Hering so sebou priniesol kópiu obrazu Panny Márie 
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Guadalupskej, ktorá nosí pod srdcom dieťa Ježiša. Kópia bola 
v roku 1993 namaľovaná podľa originálu z prvej polovice 16. 
storočia a putovala už po piatich kontinentoch ako symbol ži-
vota a úcty k nemu.  „Na origináli zázračného obrazu, presne 
na mieste, kde býva srdce dieťaťa, je kvietok, ktorý je pre Az-
tékov symbolom plodnosti,“ vysvetľuje Vladimír Záborský, 
ktorý na pódiu predstavil kópiu obrazu,  ktorý k viere  v Je-
žiša  Krista  obrátil  milióny  pôvodných  obyvateľov  Mexika.  

MUDr. Anna Záborská, patrónka projektu „Zachráňme 
životy“ a poslankyňa Európskeho parlamentu, hovorila o tom, 
ako veľmi je v rámci činnosti tejto nadnárodnej inštitúcie po-
trebný každý hlas angažujúci sa za ochranu ľudského života 
a rodiny, aj o náročnosti boja proti snahám zaviesť  na európ-
skej pôde tzv. „nové práva“, ktoré znamenajú ohrozenie pre 
manželstvo a rodinu. 

Pomocnú ruku Fóra života tehotným ženám a matkám 
s deťmi v núdzi predstavila koordinátorka projektov konkrét-
nej pomoci Zuzana Stohlová-Kiňová. Jednou zo žien, ktoré 

v ťažkej životnej situácii 
zvažovali potrat, no na-
pokon umožnili svojmu 
dieťaťu prísť na svet, bo-
la aj mama dvojročnej 
Viktórie, ktorej príbeh 
odznel na trenčianskom 
pódiu. Vyjadrila radosť 
nad tým, že sa rozhodla 
pre život svojej dcérky 
a že jej môže dať všetku 
lásku a starostlivosť, 
ktorá jej samej ako die-

ťaťu chýbala.  



577 
 

Za trenčiansku pro-life a pro-family scénu vystúpili so sve-
dectvom Andrea a Peter Jakubcovci, ktorí v Trenčíne už dl-
hé roky organizujú manželské stretnutia. Hovorili o mlá-
dežníckych stretnutiach, z ktorých sa prirodzene vyvinula po-
treba spoločenstva aj manželských párov, ktoré v súčasnosti 
tvoria desiatky manželských dvojíc, aby sa navzájom podpo-
rovali, inšpirovali, zdieľali skúsenosti, vytvárali si program na 
voľný čas, aj aby sa stretávali pri modlitbe.  

Manželia Michaela a Peter Sedláčkovci účastníkom ve-
rejného zhromaždenia ponúkli svoje svedectvo o prijatí die-
ťatka postihnutého srdcovou chybou. Lekári im odporúčali po-
trat, no obaja sa rozhodli, že neposlúchnu a svoje tretie dieťa 
privedú na svet. Dnes má Samko sedem mesiacov, za sebou 
dve komplikované operácie a pred sebou nie veľmi priaznivú 
zdravotnú perspektívu, no všetok spoločný čas si rodina váži 
dvojnásobne a naplno prežívajú každý spoločný moment ako 
nesmierny dar. 

Slovensko za život 25.04.2014 
pomocná evidencia 350/1/2014 
 
Slávnosť posvätenia pozemku a položenia základného ka-

meňa nového gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Cyrila 
a Metoda, učiteľov Slovanov, sa uskutočnilo dňa 25. mája 
2014 v Trenčíne na 
Ulici 1. mája. 

Slávnosti pred-
sedal bratislavský 
gréckokatolícky 
eparcha, vladyka 
Mons. Peter Rus-
nák. Slávnosť sa 
začala o 10:30 h ar-
chijerejskou svätou 
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liturgiou v kaplnke sv. Anny v Trenčíne za účasti kňazov 
Trenčianskeho dekanátu pod vedením dekana Mons. Mgr. 
Milana Kupčíka, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda 
Rybníčka a cca troch stovák veriacich.  

Po ukončení svätej omše sa všetci prítomní v sprievode 
presunuli k pozemku na Ulicu 1. mája, Trenčín, na ktorom sa 
bude stavať nový chrám, pastoračné priestory a farská budova. 
Biskup Mons. Peter Rusnák po modlitbách pri základnom 
kameni pookiadzal vytýčené hranice pozemku, kde bude pos-
tavený nový chrám. Medzi tým veriaci spievali tropár svätých 
na počesť, ktorých bude chrám vybudovaný.  

Slávnosť pokračovala prednesením textu zakladajúcej listi-
ny farárom gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne Igorom Cin-
geľom, ktorí potvrdili svojimi podpismi biskup Mons. Peter 

Rusnák, farár Igor 
Cingeľ, primátor 
Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, 
dekan Mons. Mgr. 
Milan Kupčík, kňazi 
Trenčianskeho de-
kanátu, autori pro-
jektu gréckokatolíc-
keho chrámu Milan 

Červeňák, Juraj Havaj, Igor Antalík a členovia dozornej 
rady. Potvrdenú zakladajúcu listinu previazanú červenou stuž-
kou biskup Mons. Peter Rusnák vložil do kovového tubusu, 
ten následne vložil do tela základného kameňa a uzavrel ka-
mennou zátkou. Potom 15 kg základný kameň nového chrámu 
zhotoveného zo žuly s vygravírovaným textom „Základný 
kameň chrámu sv. Cyrila a Metoda -  25. 5. 2014“ položil 
na miesto označené krušpánom a vztýčil kríž s textom „INRI 

požehnanie Svätého kríža a základného kameňa 
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– Požehnaj pane – 25.5.2014“. Slávnosť ukončil biskup 
Mons. Peter Rusnák posvätením základného kameňa a kríža.  

Na záver treba 
dodať, že nový 
chrám bude mať 
kapacitu 98 miest 
na sedenie a 42 
miest na státie. V 
Trenčíne žije asi 
600 gréckokatolí-
kov, informovala 
Bratislavská gréc-
kokatolícka epar-
chia a gréckokato-
lícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 381/1/2014 
 
Ku dňu 1. júl 2014 bol dekrétom Biskupského úradu 

v Nitre bol prelože- 
ný kaplán Pavol Berka z Trenčianskej farnosti za kaplána do 
farnosti Ludanice. 

Oznamy farnosti Trenčín 29.06.2014 
 
V dňoch 19. a 20. júla 2014 sa uskutočnila púť na Skalku. 

Púť sa začala slávnostnou vernisážou výtvarníkov a literátov 
v lokalite Veľkej Skalky dňa 19. júla 2014 „Ora Et Ars“. Za-
čiatok programu patril koncertu Trenčianskeho komorného or-
chestra, pokračoval pozdravom podpredsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jozefa Trstenského a primátora 
Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka. V ďalšej časti 
programu vyjadrili výtvarníci a literáti so svojimi dojmami, 

osadenie Svätého kríža 
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ako na nich zapôsobila atmosféra pri ich tvorbe. Slávnosť 
ukončil Trenčiansky komorný orchester.  

Vo večerných hodinách v ten istý deň sa konala krížová 
cesta a po nej sa uskutočnila grécko-katolícka liturgia celebro-
vanú farárom Igorom Cingelom, duchovným z Trenčína. 

Na druhý deň 
už ráno o 6,00 h sa 
uskutočnila  svätá 
omša celebrovaná 
miestnym farárom 
Petrom Beňom zo 
Skalky. Druhá svä-
tá omša sa usku-
točnila o 8,00 h 

v grécko-katolíc-
kej liturgii celebrovanú Vladimírom Skybom, vikárom gréc-
ko-katolíckej bratislavskej eparchie. Púť vyvrcholila slávnost-
nou svätou omšou o 11,00 h, celebrovanou, bratislavským 
pomocným biskupom prof. ThDr. Jozefom Haľkom, PhDr. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 508/1/2014 
 
V mesiaci júl 2014 bol v Trenčianskej farnosti na diakon-

skej praxi diakon Ľubomír Mihalka. 
Oznamy farnosti Trenčín 29.06.2014 
 
Dňa 5. septembra 2014 na rannej svätej omši v kostole Not-

re Dame dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík 
privítal nového kaplána vdp. Mgr. Ľubomíra Rebeka, ktorý 
rozšíril počet duchovných otcov trenčianskej farnosti na troch. 

vlastné poznámky 
 



581 
 

Tretiu nedeľu si katolícka cirkev už niekoľko storočí pri-
pomína misie a misijné dielo vo svete. Ten-
to rok si veriaci túto udalosť pripomenuli 
v nedeľu dňa 19. októbra 2014 na misijnom 
popoludní v kostole Notre Dame v Trenčíne 
za prítomnosti pátra mi-
sionára Jána Kušníra, 
SVD. Jeho prítomnosť 

na podujatí v typickom mexickom obleče-
ní prezradila, kde bolo jeho pôsobisko 
v pastoračnej činnosti. Príhovor misionára 
bol obohatený o zážitky a úsmevné prího-
dy z jeho pôsobenia v Mexiku. 

Po zaujímavej prednáške sa predstavili deti zo Základnej 
školy sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne s kultúrnym prog-
ramom, v ktorom sa snažili pripomenúť a oživiť misionárske 
poslanie v duchu myšlienky, že každý kresťan by mal byť šíri-
teľom evanjelia a nádeje vo svete. Deti v krátkej scénke pri-
blížili život patrónky misií sv. Terezky z Lisieux, ktorá oslovi-
la všetkých svätých po celom svete, aby jej o krajinách, 
v ktorých pôsobia porozprávali. A tak deti priblížili prítom-
ným život v krajinách Ázie ústami Matky Terezy, život 
v Ame-rike ústami sv. Kateri Tekakwitha, život v Európe ús-
tami sv. Františka z Assisi, život v Afrike ústami sv. Jozefíny 
Bakhity a  Oceánie ústami sv. Petra Chanela. 

Farské listy č. 11/2014 
pomocná evidencia 766/1/2014, 767/1/2014 

 
Duchovná štatistika za rok 2014 

- sviatosť krstu: 
celkom bolo pokrstených 138 detí, z toho 65 chlapcov 
a 73 dievčat; 

- svatosť manželstva: 
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sobáš uzavrelo 86 párov 
- sviatosť prvého svätého prijímania: 

sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 145 detí, čo je 
o 26 detí viac ako v roku 2014; 

- sviatosť birmovania: 
birmovania sa zúčastnilo 140 osôb; 

- pohreby: 
do večnosti sme odprevadili 157 veriacich, z toho 80 mu-
žov a 77 žien; z týchto 157 veriacich bolo 70 osôb nezao-
patrených  a 87 zaopatrených; 
Farské listy 25.01.2015 
 

Dňa 26. decembra 2014 sa uskutočnilo koledovanie detí 
v Trenčianskej farnosti „Dobrá novina“ v trenčianskych ro-
dinách, na ktorej sa vyzbieralo 3.700 eúr, čo je takmer dvoj-
násobok, ako v minulom roku 2013;  

Farské listy 25.01.2015 
 
V mesiaci december 2014 uskutočnilo „Združenie Spolku  

kresťanskej  lásky 
sv. Vincenta de Paul“ finančnú zbierku pod názvom „Boj proti 
hladu“ predajom medovníkov a darmi. Pre hladujúcich 
a núdznych bolo vyzbieraných 209.214,14 eúr. 

Farské listy 25.01.2014 
 
Dňa 15. decembra 2014 ordinár Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky biskup Mons. František Rábek posvätil novú vojen-
skú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie  na Brigáde bojové-
ho zabezpečenia v priestoroch Kasární SNP v Trenčíne. Ka-
plnku dostal do duchovnej správy vojenský kaplán pplk. 
Stanislav Lipka.  

Svätú omšu za prítomnosti príslušníkov armády a zamest-
nancov kasární  s vojenským ordinárom biskupom Mons. 
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Františkom Rábekom koncelebrovali generálny vikár 
Mons. František Počúrek a vojenský dekan Juraj Sitaš. 
V homílii ordinár biskup Mons. František Rábek povedal: 

„nech táto kaplnka je 
miestom stretnutia 
tých, ktorí hľadajú 
pravdu a snažia sa 
podľa nej žiť. Tuto 
pravdou je Kristus 
sám.“ Súčasťou boho-
služby bolo požehna-
nie kaplnky a nového 
oltára.  

Na záver liturgickej 
slávnosti poďakoval správca kaplnky pplk. Stanislav Lipka 
ordinárovi, príslušníkom veliteľstva a k prítomným veriacim 
za podporu a pomoc pri zriaďovaní kaplnky potrebnú pre du-
chovnú službu v armáde. 

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 
16.12.2014 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
Prvým narodeným bábätkom vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne sa stal Mathias Jánošík, ktorý uzrel svetlo sveta 
dňa 1. januára 2014 
o 01,42 h, ako prvoro-
dený syn 33 ročnej 
Lenky Zaťkovej s vá-
hou 3.200 g. a dĺžkou 
50 cm. Mathias bol 
zároveň aj prvým naro-
deným Trenčanom po 
dlhej dobe.  

Šťastnej mamičke blahoželal dňa 3. januára 2014 vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček, ktorý jej odovzdal pre synčeka Mathiasa 
zlatú retiazku s príveskom sa znamením kozorožca. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 2/1/2014 
 

Dňa 29. januára 
2014 Národná trans-
fúzna služba Trenčín a 
Mesto Trenčín zorga-
nizovali akciu na pod-
poru dobrovoľného dar-
covstva krvi, ktorá sa 
uskutočnila v obradnej 
sieni Mestského úradu 

v Trenčíne, kde bolo zriadené mobilné odberové pracovisko. 
Premiérová akcia „Primátorská kvapka krvi“ oslovila nielen 
zamestnancov úradu, ale aj mestských policajtov a verejnosť. 
Akcia sa vydarila, keď krv darovalo celkom 32 osôb, medzi 
ktorými bolo až 24 prvodarcov. Pri tejto štatistike treba pre 

prednosta MsÚ Trenčín Ing. Jaroslav Pagáč pri odbere krvi 
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úplnosť uviesť, že záujemcov darovať krv bolo viac - 
tridsaťpäť. Tri osoby však nevyhoveli podmienkam.  

Akciu zhodnotila ve-
dúca lekárka Národnej 
transfúznej služby 
v Trenčínu MUDr. Na-
taša Chovancová keď 
povedala, že „považuje 
aktívnu účasť 32 osôb 
na odbere krvi za vy-
nikajúcu. Najviac však 
potešilo, že sme získali ďalších nových 24 prvodarcov. Chcela 
by som povzbudiť každého váhajúceho a nerozhodného, aby si 
darovanie krvi aspoň raz vyskúšal. Ten dobrý pocit po odbere 
stojí zato. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, aj ktorí prídu a 
pomôžu tak niekomu zachrániť život.“   

Pripomenula, že občania budú mať možnosť darovať krv 
počas „Valentínskej kvapky krvi“ v dňoch 10. februára až 14. 
marca 2014 na pracovisku Národnej transfúznej služby 
v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín.  

Mesto Trenčín 30.01.2014 
pomocná evidencia 87/1/2014 
 
Za prítomnosti Ministerky zdravotníctva Slovenskej 

republiky JUDr. Zuza-
ny Zvolenskej, rektora 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne doc. Ing. 
Jozefa Habánika, 
PhD., riaditeľa Fakul-
tnej nemocnice Trenčín 
RNDr. Jána Dubov-

Ing. Ivanka Latkocyová pri odbere krvi 
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ského a ďalších významných hostí sa uskutočnilo dňa 30. ja-
nuára 2014 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pra-
coviska Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne – Hyperbarickej oxygenoterapie, ktoré vzniklo v spo-
lupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne s Fakultnou nemocnicou Trenčín. Pracovisko bolo vybu-
dované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie 
technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Tren-
čianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom 
hyperbarickej oxygenoterapie“. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne re-
konštrukciu priestorov pracoviska Hyperbarická oxygenote-

rapia sa realizovala 
od októbra 2013 do 
januára 2014. 
V tomto období boli 
prebudované pries-
tory pôvodnej budo-
vy Hyperbarická 
oxygenoterapia vo 
Fakultnej nemocnici 
Trenčín a k dvom 

jednomiestnym hyperbarickým komorám bola  nainštalovaná 
nová vedecko-výskumná 12-miestna hyperbarická komora 
s monitorovacím systémom. Súčasťou projektu bolo aj zabez-
pečenie ďalšieho prístrojového vybavenia na uskutočňovanie 
výskumných a vedeckých činností. Nové 
prístrojové vybavenie tvoria diagnostické 
prístroje na stanovenie porúch funkčnosti 
a cievneho zásobovania organizmu, konfo-
kálny endomikroskopický systém i nadštan-
dardné vedecko-výskumné laboratórium 
v celkovej výške viac ako 3 miliónov eúr. 

vľavo primár MUDr. Oto Herman zoznamuje s činnosťou hyperbarickej komory  

JUDr. Zuzana Zvolenská 
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Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. 
Zuzana Zvolenská vyzdvihla vo svojom príhovore záujem 
u mnohých mladých ľudí, ktorí majú záujem o vedu a výskum, 
aby sa im začali venovať nielen vo všeobecnosti, ale aby 
prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe a tým zlepšovali 
zdravotný stav našich občanov. Spoluprácou zdravotníctva vo 
vede a výskume so školákmi umožní širšiu dostupnosť terapie  
našim pacientom. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa zaslúžili 
o vybudovanie tohto univerzitného pracoviska, ktorá má vy-
soké renomé  s výbornými výsledkami. Pri každej univerzitnej 
nemocnici by sa mal vytvárať trvalý priestor na zriaďovanie 
podobný vedeckých pracovísk. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., uviedol, že „Mo-
dernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne zvýši schopnosť efektívne spo-
lupracovať s výskumnými inštitúciami 
doma i v zahraničí, ako aj so subjektmi 
spoločenskej a hospodárskej praxe pros-
tredníctvom transferu poznatkov a techno-
lógií. V rámci tohto vedecko-výskumného 

projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kys-
líka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto ve-
decké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov. “ 

Hyperbarická oxygenoterapia je modernou metódou v lieč-
be mnohých ochorení a preto si vyžaduje, aby vznikali ve-
decké projekty, ktorých poznatky pomôžu neskôr samotnej 
liečbe pomocou hyperbarickej oxygenoterapie. Použitie tejto 
metódy okrem liečby rán sa dá využiť aj u ochorení ako 
sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických 
ochorení i zmien v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových 
systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Z unikátneho 
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vedecko-výskumného pracoviska hyperbarickej oxygeno-
terapie na novom pracovisku Hyperbarická oxygenoterapia 
bude niekoľko praktických prínosov pre liečbu. Rozšíria sa 
terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun 
kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi pod-
mienené rany, cievne komplikácie diabetes mellitus (tzv. dia-
betické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popá-
leniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy 
po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené 
zápalom, po úraze alebo po CMP (mozgovej príhode).  

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín 
RNDr. Ján Dubovský uviedol, že „rozvoj 
Fakultnej nemocnice Trenčín ako koncovej 
nemocnice v kraji vníma ako veľmi 
potrebný. Taktiež veľmi pozitívne vníma aj 
spoluprácu s Trenčianskou univerzitou Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne a podobné formy spolupráce 
uvítame aj v budúcnosti.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 80/1/2014 
 
V priestoroch Polikliniky Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky v Trenčíne sa dňa 6. februára 2014 za účasti 
zástupcov Polikli-
niky Ministerstva 
obrany Slovenskej 
republiky, Fakultnej 
nemocnice Trenčín, 
zdravotných pois-
ťovní, sponzorov 
a Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
uskutočnilo sláv-
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nostne otvorenie nového zdravotného pracoviska, ktoré je 
zamerané na vyšetrenia magnetickou rezonanciou a počíta-
čovou tomografiou. Na sprevádzkovaní zariadení sa zúčastnil 
riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. 
Juraj Gerlici. Ten vo svojom príhovore povedal, že „v 
Trenčianskom kraji je nedostatok prístrojov magnetickej 
rezonancie. Na vyšetrenie preto musia čakať pacienti aj 
niekoľko mesiacov. Toto pracovisko ušetrí čas a kilometre 
pacientom zo spádových oblastí.“  

Vytvorenie moderného pracoviska ocenil aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 
keď povedal, „teší ma, že sa týmto pracoviskom zvýši kvalita 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji, o 
ktorej sa tak často hovorí. Pomôže pri včasnom diag-
nostikovaní zdravotných problémov pacientov a uľahčí prácu 
lekárov pri účinnom stanovení liečby.“ 

Pracovisko bolo vybavené špičkovými prístrojmi „Sie-
mens“ – prístrojom magnetickej rezonancie „Magnetom 
Essenza“ s možnosťou 3D rekonštrukcie a prístrojom 
počítačovej tomo-
grafie „Somatom 
Emotion“. Digi-
tálna archivácia dát 
je zabezpečená na 
obdobie 20 rokov. 
Zistené údaje sú k 
dispozícii pre po-
treby pacienta a je-
ho odborného le-
kára na CD nosiči. 
Vďaka napojeniu na komunikačný systém je možné konzul-
tovať a preposielať digitálne údaje v rámci siete všetkým 
odborným lekárom, ktorí sú na ňu napojení. Podľa slov 
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MUDr. Milana Masaryka plánujú súčasnú ponuku vyšetrení 
rozšíriť o ďalšie, ktoré v regióne nie sú dostupné. Ide 
napríklad o prsníkové vyšetrenie MR, čím sa podstatne 
skvalitní mamologická diagnostika u žien. Garanciou kvality 
bude spolupráca s hlavným mamológom Slovenskej republiky 
prof. MUDr. Slobodníkovou, CSc. 

www.tsk.sk 07. 02. 2014 
pomocná evidencia 115/1/2014 
 
Trenčianske noviny z 12. februára 2014 priniesli výsledky 

merania drogových závislostí medzi obyvateľstvom Slovenska 
a s osobitým zreteľom zistených výsledkov v Trenčianskom 
kraji. Najčastejšou drogou užívanou v Trenčíne je „extáza“, 
ale policajti sa viac stretávajú s „marihuanou“. 

Drogová činnosť neobchádza mesto Trenčín. Podľa výs-
ledkov zistených výskumníkmi zo Slovenskej technickej uni-
verzity patrí mesto Trenčín medzi štyri mestá s najväčšou 
spotrebou drog. Vedci na základe analýz odobratých vzoriek 
z odpadových vôd zistili, že najvyššie spotreba drog je 
v Bratislave. V prípade užívania „extázy“ sa na hlavné mesto 
doťahujú Piešťany, Trenčín a Banská Bystrica. Táto droga je 
skôr víkendovou drogou. Najčastejšou drogou, s ktorou sa 
polícia stretáva je „marihuana“. 

V rámci Trenčianskeho kraja odhalila v minulom roku 
2013 polícia 62 prípadov výroby a prechovávania drog a pre 
vlastnú potrebu objasnila zo 125 prípadov 111 prípadov.  

Na Slovensku sa drogová situácia monitoruje už dvadsať 
rokov. Z dlhodobého vývoja možno pozorovať pokles užíva-
nia drogy „heroín“. Naopak vzrastá záujem o experimen-
tovanie s drogami, ako je „extáza“, „pervitín“ a „marihuana“. 

Polícia vykonáva preventívne drogové akcie na školách. 
V roku 2014 vykonala polícia v rámci projektu „Nebezpečná 
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droga“ preventívne akcie pre žiakov 7. ročníkov na 12 zá-
kladných školách;  

Trenčianske noviny 17.02.2014 
pomocná evidencia 157/1/2014, 154/1/2014 
 
Do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa 

Fakultnej nemocnice Trenčín sa prihlásili dvaja uchádzači, 
pričom jedným z prihlásených uchádzačov 
je aj súčasný riaditeľ RNDr. Ján Du-
bovský. RNDr. Ján Dubovský absolvoval 
výberové konanie na tento post koncom 
roka 2012. Vo funkcii riaditeľa vystriedal 
MUDr. Rudolfa Lintnera a do funkcie bol 
menovaný do času, kým sa nevráti MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, ktorý v tomto období vymenil riadi-
teľskú stoličku v nemocnici za kreslo predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V posledných voľbách do vyšších 
územných celkov koncom roka 2013, MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH nekandidoval na funkciu predsedu, preto sa 
do nemocnice vrátil, ale o post šéfa však záujem nemal.  

Výberové konanie bude pozostávať z troch etáp, ktorými sú 
personálno-psy-
chologické zisťo-
vanie osobnost-
ných predpokladov 
uchádzačov, pí-
somné overenie ich 
odborných znalostí 
a stručná prezen-
tácia Projektu 
stratégie rozvoja 
organizácie s ústnym pohovorom s členmi výberovej komisie. 
Po zhodnotení výsledku výberového konania a na základe 

RNDr. Ján Dubovský 
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súčtu dosiahnutých bodov pridelených členmi výberovej ko-
misie jednotlivým uchádzačom bude určené poradie uchá-
dzačov, ktoré je pri obsadení funkcie záväzné. 

Predpokladaný termín výberového konania je mesiac marec 
2014. V nadväznosti na zverejnenie výsledku na internetovej 
stránke ministerstva a jeho písomné oznámenie uchádzačom v 
termíne do desiatich dní od jeho skončenia ministerka zdra-
votníctva vymenuje do funkcie riaditeľa uchádzača, ktorý sa 
umiestni na prvom mieste. 

www.sme.sk 24.02.2014 
pomocná evidencia 164/1/2014 

 
Fakultná nemocnica Trenčín skončila minulý rok 2013 v 

mínusových číslach, ale darí sa jej znižovať zadlženosť. Ako 
informoval jej hovorca Eugen Finkei, hospodársky výsledok 
za minulý rok predstavuje mínus 2,499 miliónov eúr. Oproti 
roku 2012 nemocnica znížila stratu v roku 2013 o približne                           
1,5 milióna eúr. Najvýraznejšie úspory sa v roku 2013 zazna-
menali v oblasti opráv a údržby, pri zabezpečení racionálneho 
a kvalitného fungovania všetkých procesov nemocnice 

V Trenčianskom kraji je Fakultná nemocnica Trenčín 
koncovým zdravotníckym zariadením s koncentráciou kli-
nicky najťažších a finančne najnáročnejších pacientov. V sú-
časnosti má 17 lôžkových oddelení, tri pracoviská spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek, 16 príjmových ambu-
lancií, 42 samostatných odborných ambulancií a ďalšie od-
borné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení. 

www.sme.sk 27.02.2014 
pomocná evidencia 173/1/2014  
 
Do tretieho ročníka hodnotenia kvality pôrodníc 

„Sprievodca pôrodnicami“ sa zapojilo 50 z 54 slovenských 
pôrodníc. Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk boli zve- 
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rejnené výsledky dňa 21. marca 2014 za ktoré hlasovalo 
v roku 2013 až 2149 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 
2011 sa hlasovania zúčastnilo skoro 10 000 mamičiek.  

Snahou „Sprievodcu pôrodnicami“ a jeho tvorcov Health 
Policy Institute a www.rodinka.sk bolo poskytnúť 
mamičkám priestor, kde nájdu komplexné informácie 
o slovenských pôrodniciach. Zároveň môžu služby, výsledky 
pôrodníc a názory mamičiek na pôrodnice medzi sebou 
porovnať, a tak si informovane vybrať svoju pôrodnicu.   

Na hodnotení pô-
rodníc sa podieľalo: 
Expertné hodnote-
nie, Hodnotenie slu-
žieb a Hodnotenie 
mamičiek. 

V celkovom 
hodnotení pôrod-
níc prvé miesto 
získala pôrodnica 

Fakultnej nemocnice Trenčín. Na druhom mieste sa 
umiestnila pôrodnica Nemocnice Košice-Šaca a na treťom 
mieste sa umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poli-
klinikou Čadca.  

V expertnom hodnotení získala prvé miesto pôrodnica 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne pred pôrodnicou Kysuckej 
nemocnice s poliklinikou Čadca a pôrodnicou Nemocnice 
s poliklinikou v Galante.  

V hodnotení služieb získala prvé miesto pôrodnica Ne-
mocnice Košice-Šaca, pred pôrodnicou Fakultnej nemocnice 
Trenčín a Gynekologicko - pôrodnicou Koch Bratislava - 
Ružinov. 

Tlačová konferencia vyhodnotenia „Sprievodca pôrodnicami 
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V hodnotení ma-
mičiek získala prvé 
miesto pôrodnica Ne-
mocnica vo Vranove 
nad Topľou pred 
Gynekologicko – pô-
rodnicou Koch Bra-
tislava - Ružinov 
a pôrodnicou Univer-
zitnej nemocnice 
Martin.  

Najväčší počet bodov v roku 2013 získali v hodnotení 
mamičiek pôrodnice: 
- za umožňovanie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri 

pôrode (čo bolo umožnené 87,9% opýtaných),  
- za odbornosť zdravotníckeho personálu (85,9% možných)  
- za vybavenie pôrodných sál (82%).   

Najmenej bodov získali pôrodnice: 
- v podpore skorého kontaktu medzi matkou 

a dieťaťom (62,5% žien malo umožnené prvé priloženie na 
pôrodnej sále,  

- 47% žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po 
pôrode), v kvalite predpôrodnej prípravy a v podpore 
dojčenia.  
www.rodinka.sk 21.03.2014 
pomocná evidencia 239/1/2014 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa – štatutárneho orgánu Fakultnej 
nemocnice Trenčín sa uskutočnilo v dňoch 
11. a 24. marca 2014. Výberového konania 
sa zúčastnili dvaja uchádzači - RNDr. Ján 
Dubovský a Ing. Danka Kaššovicová, MBA, 

primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. P.  Kaščák preberá ocenenie 
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ktorí sa do predmetného výberového konania prihlásili a zá-
roveň splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.  

Na základe výsledkov výberového konania, výberová 
komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa, štatu-
tárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána 
Dubovského.  

MZ SR 26.03.2014 
pomocná evidencia 247/1/2014 

 
 

Dňa 11. apríla 2014  v slovenských mestách a obciach 
tisíce dobrovoľníkov opäť ponúkali dobrovoľníci ľuďom 
narcis, ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom 
s onkologickou diagnózou.  

Finančná zbierka „Deň narcisov“ pomáha onkologickým 
pacientom už sedem-
násť rokov. Počas se-
demnástich ročníkov 
vyzbierali dobrovoľníci 
viac ako osem a pol 
milióna eúr. Tento rok 
bolo v uliciach takmer 
16-tisíc dobrovoľníkov 
z radov materských, 

základ-ných, stredných i vysokých škôl; skautských oddielov; 
mestských a obecných úradov; spolkov Slovenského 
Červeného kríža; nemocníc, zdravotníckych zariadení, lekární; 
podnikateľských subjektov; záujmových klubov a združení i 
organizačných zložiek Ligy proti rakovine. Tí boli podľa slov 
organizátorov doslova neprehliadnuteľní.  

„Aby sa predišlo problému, vyskytujúcemu sa v ostatných 
dvoch troch rokoch, posilnila sa viditeľnosť dobrovoľníkov   
keď boli vybavený oranžovou vestou, na ktorej bolo  spredu  v 



596 
 

 žlto-oranžovom krúžku uvedené číslo dobrovoľníka, nápis 
„Deň narcisov 2014“ a na chrbte logo Ligy proti rakovine, 
žltým šiltom s nápisom „Deň narcisov“, pokladničkou modrej 
farby, ktorá bude označená dátumom zbierky, logom Ligy 
proti rakovine, číslom povolenia ministerstva vnútra a číslom 
pokladničky,“ povedala Blažena Sedrovičová z Ligy proti 
rakovine. Okrem výrazne označených dobrovoľníkov bude 
novinkou aj možnosť prispieť cez zľavový portál či zapojenie 
sa do mapovania diania v uliciach prostredníctvom sociálnej 
siete Instagram. 

Výnos zbierky 
sa opäť použije na 
programy, aktivity 
a projekty v pros-
pech pacientov a 
ich rodín, na pod-
poru medicínskych 
a výskumných pro-
jektov i na edu-
kačné a informač-
né aktivity pre zdravú populáciu. 

www.sme.sk 11.04.2014 
pomocná evidencia 290/1/2014  
 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva organizoval 

v dňoch 23. apríla do 6. mája 
2014 najväčší preventívny 
projekt v oblasti ústnej hygieny 
na Slovensku. Študenti zubného 
lekárstva sa na svojej roadshow 
po osemnástich slovenských  
mestách zastavili aj  v Trenčíne  
na Mierovom námestí  v piatok 
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dňa 25. apríla 2014 od 10.do 18. hodiny a učili občanov 
správnej technike čistenia zubov. Pri inštruktáži jej účastníci 
dostali zubnú kefku a možnosť precvičiť si techniku v reálnom 
čase. Preventívny projekt „Spolu za zdravý a krásny úsmev“ 
sa uskutočnil v spolupráci s Mestom Trenčín a pod záštitou 
primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka.  

Echo 17.04.2014 
pomocná evidencia 301/1/2014 
 
Dňa 28. mája 2014 odovzdali zástupcovia spoločnosti 

Hyundai generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia Martin 
Saitz, Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne päť novorodeneckých vozíkov s logom 
Hyundai ix1. Využívať sa budú na prevoz bábätiek na 
vyšetrenia. Trenčianski novorodenci si ako prví na Slovensku 
užijú jazdu v najnovšom. Spoločnosť sa v rámci svojej 
orientácie na rodinu rozhodla podporiť aj tých, čo o aute 

a vodičskom 
preukaze ešte ani 

nesnívajú. 
Krstnými rodič-
mi sa stali Mi-
chal Hudák 
a Laura Lon-      
gauerová, Miss 
Slovensko 2014. 

„Rodina je pre 
nás priorita číslo 

jeden, preto je úplne samozrejmé, že myslíme aj na tých naj-
menších. Želám všetkým úspešný štart do života a ich rodičom 
veľa krásnych chvíľ a rodinnú pohodu,“ uviedol generálny 
riaditeľ Hyundai Motor Slovakia Martin Saitz. „Zároveň by 

zľava – riaditeľ FN Trenčín Ján Dubovský, prezident Hyundai Motor Slovakia Josef Jung, 
generálny riaditeľ Hyundai Slovakia Martin Saitz, Laura Lagauerová, Martin Hudák 
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som sa chcel poďakovať všetkým lekárom a sestričkám, ktorí 
sa o novorodencov a ich mamičky tak príkladne starajú.“  
Málokedy sa stáva, že máme na Slovensku šancu po prvý raz 
na svete predstaviť celkom nové vozidlo. Hyundai ix1 zakladá 
novú kategóriu vozidiel CFC (Compact Family Car). 
Spoločnosť si pre premiéru Hyundai ix1 nezvolila trenčiansku 
nemocnicu náhodne, lebo Gynekologicko-pôrodnícka klinika 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne opätovne získala titul 
najlepšia slovenská pôrodnica. Nápad sa zrodil vo chvíli, keď 
sa predstavitelia koncernu z médií dozvedeli, že v niektorých 
nemocniciach je nedostatok novorodeneckých vozíkov, ktoré 
pri prevoze novorodencov nahrádzajú klasickými nákupnými 
vozíkmi. Rozhodovanie bolo bleskové a Hyundai ix1 už má 
svojich prvých malých motoristov.  

Novorodenci navyše dostali od svojich krstných rodičov 
Michala Hudáka a Laury Longauerovej aj symbolické 
vodičské preukazy. 

Info Trenčín 30. mája 2014 
Trenčiansky blesk č. 6/2014 
pomocná evidencia 416/1/2014, 417/1/2014 
 

Denné centrum „Svetielko“, 
ktoré poskytuje komplexnú 
starostlivosť o deti s viacnásobným 
postihnutím, otvorili dňa 16. júna 
2014 v Trenčíne. Po troch rokoch 
úspešného fungovania v Prešove 
budú služby „Svetielka“ dostup-
nejšie aj pre rodiny zo západného 
Slovenska v Trenčíne.  

Centrum „Svetielko“ ako jedno 
z mála na Slovensku poskytuje 

zdravotnú, špeciálnu pedagogickú, ale aj sociálnu starostlivosť 
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pod jednou strechou, čím odbremeňuje rodičov od cestovania 
za pomoci pre dieťa. Prvé centrum „Svetielko“ vzniklo pred 
tromi rokmi v Prešove ako spoločná iniciatíva Márie 
Šárossyovej z občianskeho 
združenia „Viera – Nádej – 
Láska“ a Ladislava Kos-
sára z Nadácie „Provida“. 
,,V súčasnosti prešovské 
centrum „Svetielko“ navšte-
vuje 72 rodín z celého Slo-
venska. Práve to bol hlavný 
dôvod, prečo sme sa rozhodli otvoriť druhé centrum 
v Trenčíne, aby sme uľahčili prístup k službám centra aj 
rodinám z tejto časti Slovenska,“ povedala Mária Šárossyová z 
centra „Svetielko“. Na Slovensku podľa nej žije približne 
5.500 detí, ktoré trpia viacnásobným postihnutím.  

Vznik centra „Svetielko“ v Trenčíne umožnila finančná 
podpora vo výške 12-tisíc eúr, ktorú tento projekt získal ako 
jeden zo štyroch víťazov grantového programu „Môžu ryby 

lietať?“, ktorý vyhlásila 
„Nadácia Provida“. „Pri tomto 
type podnikania nie je pri-
márnou motiváciou organi-
zácie zisk, ale riešenie urči-
tého spoločenského problé-
mu,“ vysvetlil Ladislav Kos-
sár z „Nadácie Provida“. 
„Svetielko pri riešení zásad-
ného spoločenského problému 

spája sociálnu prácu s poskytovaním odborných služieb. 
Zároveň je dôležité, aby takéto „lietajúce ryby“, teda nezis-
kové organizácie, mali viac zdrojové financovanie, čiže, aby 
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okrem darov a dotácií mali aj príjmy aj z predaja svojich 
produktov a služieb“. 

Centrum „Svetielko“ slávnostne otvoril primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček s krstnými rodičmi 
modelkou Luciou Hablovičovou a Ladislavom Kossárom. 

www.sme.sk 16.06.2014  
pomocná evidencia 427/1/2014 
 
Pani Anna Paulová z Trenčína požiadala o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na elektrický stimulátor 
„WalkAide“. Ide o  batériový jednokanálový elektrický 
stimulátor, ktorý slúži na zlepšenie schopnosti pohybu 
(chôdze), ktorý sa v súčasnosti radí medzi najmodernejšie 
zdravotnícke prostriedky pre funkčnú elektrickú stimuláciu 
peroneálneho nervu.   

Pani Anna Paulovej bola  schválená dotácia z finančných 
prostriedkov rezervy predsedu vlády. Úrad vlády  Slovenskej 

republiky, ktorý  nás-
ledne kontaktoval Mesto 
Trenčín  s tým,  že  nie 
je možné poskytnúť 
dotáciu priamo fyzickej 
osobe, ale len pros-
tredníctvom právnickej 
osoby. Na základe uve-
deného   bola uzatvorená 
Zmluva o poskytnutí 
dotácie z finančných 
prostriedkov rozpočtovej 

rezervy predsedu vlády č.: CEZ: UVSR - 813 /2014 medzi 
Mestom Trenčín a Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 15. mája 2014 a ktorou boli Mestu 
Trenčín poskytnuté finančné prostriedky s účelovým určením 

pani Anna Paulová preberá z rúk prednostu MsÚ Ing. Jaroslava Pagáča 
elektrický stimulátor „WalkAide“ 



601 
 

na kúpu elektrického stimulátora a jeho následný prevod do 
vlastníctva pani Anne Paulovej. Mesto Trenčín jej v zmysle 
tejto Zmluvy s prijímateľom dotácie  a musí dodržať všetky 
zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré mu z tohto postavenia 
vyplývajú (napr. dodržať účelové určenie dotácie, postupovať 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pri kupovaní 
prístroja, vykonať zúčtovanie dotácie, vrátiť nepoužité 
finančné prostriedky  a pod.). 

Mesto Trenčín vyhlásilo elektronickú aukciu, ktorej pred-
metom bolo dodanie vyššie uvedeného 
stimulátora a na základe  jej výsledku 
uzatvorilo s víťazom aukcie – predáva-
júcim help2move, s.r.o. kúpnu zmluvu, 
ktorá nadobudla účinnosť dňa 28. júna 
2014 a ktorou zakúpilo elektrický stimu-
látor  pre pani Annu Paulovú. 

Po splnení všetkých týchto potrebných právnych náležitostí 
dňa 19. júla 2014 prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Jaroslav Pagáč odovzdal pani Anna Paulovej do vlastníctva 
elektrický stimulátor „WalkAide“, čo potvrdila svojím 
podpisom.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 497/1/2014 
 
Cenu „Biele srdce“, ktorá je ocenením vyjadrujúcim 

starostlivosť, vedomosti a humanitou napĺňajúcu prácu 
a ducha ošetrovateľstva, získala PhDr. Eva Červeňanová 
v kategórii „sestra – pedagóg“. Prestížnu cenu udeľovanú 
jedenkrát do roka  menovaná získala po nominácii Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti 
Medzinárodného dňa sestier. V troch kategóriách bolo spolu 
udelených 32 ocenenia „Biele srdce“. 

PhDr. Eva Červeňanová si cenu „Biele srdce“ osobne prev-  
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zala počas slávnostného ceremoniálu oceňovania sestier 
a pôrodných asistentiek v uplynulých dňoch mesiaca júl 2014 
v Bratislave. Jej dlhoročná pedagogická práca a publikačná 

činnosť zaujala aj 
Radu Slovenskej ko-
mory sestier a pô-
rodných asistentiek, 
ktorá o udelení cien 
rozhoduje. „Je au-
torkou a spoluau-
torkou šiestich od-
borných skrípt 
a učebníc a má bo-

hatú publikačnú činnosť odborných príspevkov v medzi-
národných časopisoch i v celoslovenských odborných perio-
dikách. So svojimi odbornými príspevkami sa päťdesiatpäť-
krát aktívne zúčastnila na medzinárodných konferenciách, 
diskusných stretnutiach a iných vzdelávacích aktivitách pre 
sestry a pôrodné asistentky,“ uviedol Martin Nikodým, ktorý 
ceremoniál slovom sprevádzal.  

PhDr. Eva Červeňanová sa aktívne zúčastňuje aj vo 
výskumných projektoch. Je dlhoročnou darkyňou krvi a 
držiteľkou bronzovej a striebornej Jánskeho plakety. V kate-
górii sestra – pedagóg boli v tomto roku udelené na Slovensku 
tri „Biele srdcia“. Vďaka PhDr. Eve Červeňanovej jedno 
z nich putovalo do Trenčína.  

„Vzdelávaniu sestier sa venujem od roku 1986. Ako 
odborný pedagóg som pôsobila na Strednej zdravotníckej ško-
le v Trenčíne, od roku 2003 potom ako asistentka na Tren-
čianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Od roku 2006 pôso-
bím externe aj v Českej republike na vysokých školách vzde-
lávajúcich sestry,“ prezradila PhDr. Eva Červeňanová.  
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Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
bola poverená vypracovaním akreditačného spisu pre študijný 
odbor ošetrovateľstvo a prípravou založenia Ústavu zdravot-
níctva a ošetrovateľstva. „Pre mňa je toto vysoké ocenenie 
zaväzujúce a motivujúce. Je povzbudením do ďalšej práce so 
študentmi, ktorí sa rozhodli vzdelávať v náročných nelekár-
skych študijných odboroch. Podieľať sa na formovaní osob-
nosti zdravotníckeho pracovníka, si vyžaduje profesionálny 
prístup, permanentné vzdelávanie, získavanie skúseností 
a veľký rozsah zručností. Stagnácia tu nie je možná,“ dodala 
PhDr. Eva Červeňanová.   

www.sme.sk 27.07.2014 
pomocná evidencia 506/1/2014 
 
Pani Miroslava Gombárová z Trenčína požiadala o pos-

kytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky na 
zakúpenie invalidného vozíka.  

Pani Miroslave Gombárovej bola  schválená dotácia z fi-
nančných prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej 
republiky. Úrad vlády  Slovenskej republiky  následne kontak-
toval Mesto Trenčín  s tým,  že  nie je možné poskytnúť dotá-

ciu priamo fyzic-
kej osobe, ale len 

prostredníctvom 
právnickej osoby. 
Na základe uve-
deného bola uza-
tvorená Zmluva o 
poskytnutí dotácie 
z finančných pros-
triedkov rozpoč-
tovej rezervy 

predsedu vlády č.: CEZ: UVSR - 807/2014 medzi Mestom 
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Trenčín a Úradom vlády Slovenskej republiky, ktorá nadobu-
dla účinnosť dňa 15. mája 2014 a ktorou boli Mestu Trenčín  
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.000 eúr na kúpu 
invalidného vozíka a jeho následný prevod do vlastníctva pani 
Gombárovej. Mesto Trenčín bolo v zmysle tejto Zmluvy 
prijímateľom dotácie  a muselo dodržať všetky zmluvné a zá-
konné povinnosti, ktoré mu z tohto postavenia vyplynuli, t.j. 
napr. dodržať účelové určenie dotácie, postupovať v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní pri kúpe vozíka, vykonať 
zúčtovanie dotácie, vrátiť nepoužité finančné prostriedky  
a pod.). 

Mesto Trenčín vyhlásilo elektronickú aukciu, ktorej pred-
metom bolo dodanie vyššie uvedeného invalidného vozíka a 
na základe  jej výsledku uzatvo-
rilo s víťazom aukcie – predáva-
júcou firmou „OTTO BOCK 
Slovakia, s.r.o.“ kúpnu zmluvu, 
ktorá nadobudla účinnosť dňa 30. 
júla 2014, ktorá umožnila zakúpe-
nie invalidného vozíka pre pani 
Miroslavu Gombárovú za kúpnu 
cenu, ktorá vzišla z elektronickej 
aukcie – 1.975,- eúr. 

Následne  bol zakúpený inva-
lidný vozík  dňa 28. augusta 2014 
odovzdaný prednostom Mestské-
ho úradu v Trenčíne Ing. Jaroslavom Pagáčom darovacou 
zmluvou pani Miroslave Gombárovej do vlastníctva. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 579/1/2014 
 
Budova Posádkového klubu v Trenčíne slúži ako centrum 

kultúrnych podujatí. Ľudia na vozíčkoch a rodičia s deťmi v 
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kočíkoch  majú však k hlavnému  vchodu  sťažený  prístup.  
Schodom, ktoré sú od obchodných jednotiek ku vchodu 
Posádkovému klubu chýba bezbariérová alternatíva. „Veľa 
ľudí by ocenilo, keby sa dalo na schodoch vybudovať rampu 
pre kočíky,“ napísal na stránke „odkaz pre primátora“ občan 
Jaroslav.  

Ako bariéru tieto schody eviduje aj Elena Rónaiová zo 
Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých. „Zo 
strany obchodov sme-
rom sa dostať ku hlav-
nému vchodu Posád-
kového klubu má mo-
mentálne vozičkár pro-
blém. Plošina by tu bola 
ideálna. V minulosti tu 

problém nebol, existovala tu akási plošina, ale teraz po 
rekonštrukcii tam nezostalo nič,“ povedala. Schody sa dajú 
obísť okolo nového trávnika, vozičkár by sa tak do budovy s 
miernou obchádzkou dostal.  

Podľa hovorkyne Mesta Trenčína Eriky Ságovej, mesto 
tento problém eviduje. „V tejto lokalite osadenie plošiny 
neplánujeme, ale v poradovníku prác mestského hospodárstva 
na jeseň/zimu 2014 je pre daný účel zaradená výroba a 
osadenie kovových lyžín,“ povedala. Problematika bariér pre 
ľudí s telesným postihnutím v Trenčíne je stále aktuálna. 
„Nové nákupné centrá sú všetky bezbariérové, žiaľ, v meste sú 
s tým ešte stále problémy. Najhoršie sú pre nás stále 
chodníky,“ povedala Elena Rónaiová.  

Slovenský zväz telesne postihnutých vypracoval približne 
pred dvoma rokmi štúdiu, v ktorej spísal najväčšie bariéry pre 
postihnutých na Slovensku. Spomínajú sa v nej prekážky, 
ktoré existujú v zdravotných strediskách, kinách, divadlách či 
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budovách verejnej správy. „Písali sme aj o Trenčíne, žiaľ, 
mesto na to vôbec nereagovalo,“ hovorí Elena Rónaiová. 
„Treba si uvedomiť, že táto problematika sa netýka len 
zdravotne postihnutých, ale aj mamičiek s deťmi v kočíkoch,“ 
dodala. 

www.sme.sk 11.09.2014 
pomocná evidencia 591/1/2014  
 
Dňa 16. septembra 2014 „Združenie Sclerosis Multiplex 

Nádej“ otvorilo v Trenčíne chránenú dielňu „Scarabeus“ 
v objekte na sídlisku Sihoť 4. za prítomnosti predsedníčky 

združenia Jaroslavy 
Valčekovej a Mesto 
Trenčín zastupovala 
vedúca Útvaru so-
ciálnych vecí Mest-
ského úradu v Tren-
číne Mgr. Barbora 
Činčárová. 

Po Bratislave má 
aj Trenčín, ako druhé 

mesto na Slovensku chránenú dielňu, ktorej úlohou je po-
silniť pacientsku organizáciu Sclerosis Multiplex v Trenčíne 
a jeho okolí. je posilniť pacientsku organizáciu Sclerosis Mul-
tiplex v Trenčíne a jeho okolí. Chránená dielňa bude slúžiť 
všetkým pacientom s touto chorobou ako poradňa v sociálnej, 
právnej, no najmä ľudskej oblasti. Ako povedala Jaroslava 
Valčeková, že aj v Trenčíne sa začne s výrobou prípravného 
materiálu na finalizáciu ozdobných a dekoratívnych výrobkov 
v materskej škole v Bratislave. V dielni budú pracovať dvaja 
zdravotne postihnutí pracovníci s viac ako 70 % mierou 
pracovného zneschopnenia, jeden na polovičný a druhý na 
celý pracovný úväzok. 
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S chránenou dielňou „Scarabeus“ v Trenčíne bude 
spolupracovať chráne-
ná dielňa v Bratislave, 
pretože výrobky vyrá-
bané sa budú predávať 
aj v Trenčíne. Otvo-
renie chránenej dielne 
Scarabeus v Trenčíne 
je obrovským krokom 
smerom k pomoci a podpore pacientom v Trenčianskom kraji, 
v ktorom je silná kumulácia osôb s diagnózou skleróza 
multiplex, konštatovala Jaroslava Valčeková. 

Trenčianske noviny 15.09.2014 
pomocná evidencia 611/2/2014, 623/1/2014  
 
Akadémia tretieho veku v Trenčíne začala písať už svoju 

28. kapitolu v stredu dňa 17. septembra 2014 v Kultúrnom 
stredisku Stred Dlhé Hony Trenčín otvorením školského roka 
2014/2015. K poslucháčom nového školského roka sa ako 
prvá k prítomným poslucháčom prihovorila predsedníčka 
Akadémie tretieho veku a primárka oddelenia geriatrie a 
dlhodobo chorých Fakul-
tnej nemocnice v Trenčíne 
MUDr. Terézia Drobná. 
Priebeh uplynulého škol-
ského roka zhodnotil 
a o obsahu prednášaných 
tém v novom školskom ro-
ku informoval prvý pod-
predseda Akadémie tretieho veku Ing. Jozef Mikloš. K prí-
tomným sa prihovorili aj ďalší hostia – primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček, riaditeľka Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne Ing. Danka Kaššovicová, MBA, 
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riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trenčín PhDr. Eva 
Červeňanová, PhD. a  rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorí vo 
svojich príhovoroch vyjadrili uznanie a podporu poslucháčom 
zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja 
a sociálneho zaradenia v poproduktívnom veku. To všetko si 
vyžaduje určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a chuť zme-
niť svoj život.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 629/1/2014 
 
Počas stredy dňa 24. septembra 2014 chodili dobrovoľníci 

zbierky „Biela pastelka“ aj v uliciach Trenčína. Oblečení 
v tričkách s týmto nápisom mali pri sebe zapečatenú po-
kladničku. Za príspevok do verejnej zbierky, ktorej cieľom 

bolo pomôcť nevidiacim 
a slabozrakým ľuďom, 
odmenili darcov spinkou 
v tvare pastelky.  

Túto zbierku organi-
zuje Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 
od roku 2002. V nedáv-
nom hodnotení na webo-

vom portáli verejnezbierky.sk bola ocenená táto aktivita, keď 
ju nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi najdô-
veryhodnejšie zbierky na Slovensku.  

Jej cieľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postih-
nutím viesť plnohodnotný život, v ktorom môžu študovať, 
pracovať, športovať, založiť si rodinu. Vďaka príspevkom 
môžu odborníci bezplatne pomáhať nevidiacim a slabozrakým 
pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať Braillovým pís-
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mom, učiť chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, 
ktorý hovorí.  

Ľuďom so zrakovým postihnutím na celom Slovensku 
môžu pomáhať aj priamo u nich doma. Zbierka sa koná pod 
záštitou Mariána Geišberga. Pomôcť sa dá aj poslaním SMS s 
ľubovoľným textom v hodnote dve eurá na číslo 820 v sieti 
všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet číslo 
4030016212/3100 až do konca roka. 

Trenčianske noviny 15.09.2014 
www.trencin.sk 18.09.2014 
pomocná evidencia 610/1/2014 
 
Chýbajúca plošina pri schodoch k hlavnému vchodu do 

Posádkového klubu v Trenčíne, o ktorom nedávno písali Tren-
čianske noviny, nie je však zďaleka najväčší problém tejto 
budovy. Potvrdzuje to príspevok vozičkára Martina Krajčo-
viča z Trenčína. Podľa jeho vyjadrenia nie je vybudovanie 
plošiny do Posádkového klubu prioritné, keďže do budovy sa 
vozičkári môžu dostať bočným vchodom. „Čo je však oveľa 
dôležitejšie, že my vozičkári sa nedostaneme cez schody do 
hlavnej sály a do priestorov toaliet. Rád by som navštevoval 
množstvo kultúrnych podujatí v Posádkovom klube, táto 
bariéra mi, ale bráni sa v budove pohybovať. Keďže mám rád 
kultúru, som nútený chodiť do divadla do Nitry a Bratislavy, 
čo ma stojí dosť finančných prostriedkov. Domasedom však 
nechcem byť,“ dodal Martin Krajčovič.  

Budovu posádkového klubu spravuje Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky - konkrétne Agentúra správy majetku 
Bratislava. Objekt bol postavený v roku 1985, keď nebolo 
povinné zriaďovať bezbariérový prístup do objektov podob-
ného charakteru. Vzhľadom na obmedzené zdroje rezortu mi-
nisterstva obrany nebola odvtedy táto budova významne 
rekonštruovaná, ani modernizovaná. Rezort obrany však má 
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záujem napraviť tento stav, tak ako to už vykonal v prípade 
sociálnych zariadení, ktoré sa počas rekonštrukcie prerobili na 
bezbariérové.  

Budova bola zaradená do zoznamu objektov v súvislosti s 
Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,“ povedala 
hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martina 
Balleková, ktorý rieši bezbariérový vstup do divadelnej sály a 
sociálnych zariadení. Termín realizácie bude závisieť od 
finančných prostriedkov, ktoré bude mať rezort obrany k dis-
pozícii.  

S nedostatkom financií Martin Krajčovič nesúhlasí, pretože 
podľa jeho slov je najväčšou bariérou myslenie ľudí. „Nikdy 
nebudem akceptovať výhovorky, že niet dosť financií. Jasne 
vidieť, že peňazí na rozhadzovanie je vždy dostatok. Za 
všetkým sú vždy mysliaci tvorovia,“ povedal Martin Kraj-
čovič.  

Sám sa svojimi 
nápadmi snažil 
prispieť k zlepšeniu 
života postihnu-
tých v Trenčíne, 
ako napríklad - 
výťah na radnicu v 
Trenčíne, výťah 
v Základnej škole 
na Bezručovej ulici 

v Trenčíne, ktorú navštevoval, alebo odstránenie sedadiel v 
prvom rade v kine Max, aby vozičkári nemuseli sedieť v chod-
bičke, alebo vytvorenie centra pre zdravotne znevýhodnené 
deti.  

Ako neuspokojivú hodnotia problematiku bariérovosti 
priestorov na kultúrne a spoločenské podujatia aj v Asociácii 



611 
 

organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej repu-
bliky. „Do mnohých priestorov sa vozičkári vôbec nedostanú, 
to sa týka hlavne starších budov. Ale ani v prípade novších 
stavieb, kde by už mali platiť zásady bezbariérovosti. Nie je 
bohužiaľ, možné povedať, že sa toto dodržiava a uplatňuje 
všade. Náprava v tejto oblasti, akokoľvek je podložená zá-
konmi a predpismi, naráža na mnohé prekážky či je to ne-
dostatok peňazí, ľahostajnosť a neochota, myslenie ľudí a 
podobne,“ povedala Katarína Dekánková z Asociácie orga-
nizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej repu-
bliky. Podľa jej slov si to vyžaduje najmä veľa trpezlivosti, 
húževnatosti, dobrej vôle a v neposlednom rade kontinuálne 
vzdelávanie všetkých zúčastnených. 

www.sme.sk 16.10.2014  
pomocná evidencia 678/1/2014 
 
Obradná miestnosť Mestského úradu v Trenčíne dňa 8. ok-

tóbra 2014 po druhý raz v tomto roku sa uskutočnila 
„Primátorská kvapka 
krvi“. V prvom odbere 
dňa 29. januára 2014 
krv darovalo 32 ľudí, 
z ktorých bolo 24 
prvodarcov. Podujatie 
kladne zhodnotila ve-
dúca lekárka Národnej 
transfúznej služby 

v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová slovami „Tešíme sa 
zo všetkých našich darcov krvi, ale aj z prvodarcov. Najmä 
mladí ľudia sa mohli presvedčiť, že akékoľvek obavy boli 
zbytočné. 

Naše novinky 16.10.2014 
pomocná evidencia 682/1/2014 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s 
Prezídiom Policajného zboru Slo-
venskej republiky pripravila pri 
príležitosti Svetového Dňa bielej 
palice 5. ročník dopravno-výchov-
nej akcie „Deň bielej palice“. 

Celoslovenská akcia sa konala 
dňa 15. októbra 2014 v čase od 
09.00 h do 12.00 h v 49 mestách na 
65 priechodoch pre chodcov. 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 nezávislosti,“ povedal Bra-
nislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a aktívny používateľ bielej palice. „Je mimoriadne 
dôležité, aby verejnosť vnímala ľudí s bielou palicou, ako 
prirodzenú súčasť dopravy i verejného priestoru.“ 

V „Deň bielej palice“ nevidiaci figuranti – aktívni 
používatelia bielej palice na desiatkach priechodov pre 
chodcov signalizovali vôľu prejsť na opačnú stranu cesty. 
Niekoľko desiatok metrov za priechodom stáli policajné 
hliadky, ktoré dozerali či vodiči nevidiacemu chodcovi nedali 
prednosť, poučia o 
priestupku a odovzdajú 
im informačný leták s 
vysvetlením funkcie 
bielej palice. Naopak 
vodiči, ktorí zastavia 
chodcovi s bielou pali-
cou, dostanú od dobro-
voľníkov Únia nevidia-
cich a slabozrakých 
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Slovenska darček - osviežovač vzduchu do auta s motívom 
„Dňa bielej palice“. Biela palica v rukách nevidiacich a 
slabozrakých je na priechodoch pre chodcov znamením, že 
vodič musí zastaviť. „Je potrebné si uvedomiť, že chodci a 
obzvlášť nevidiaci a slabozrakí patria k najzraniteľnejšej kate-
górii účastníkov cestnej premávky, vodiči by k nim mali byť 
ohľaduplní a obozretní,“ vyjadril sa viceprezident Policajného 
zboru Slovenskej republiky plk. JUDr. Ľubomír Ábel. Nejde 
len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samotných 
vodičov. Hlavným garantom bezpečnosti figurantov s bielou 
palicou počas akcie a jedným z partnerov projektu bola 
v tomto roku Nadácia Allianz.  

 

Zhodnotenie Dňa bielej palice 2014 na Slovensku 
kraj počet áut autá zastavili autá 

nezastavili 
Banskobystrický 925 733 192 
Bratislavský 926 788 138 
Košický 1227 1072 155 
Nitriansky 1524 1424 118 
Prešovský 1161 990 171 
Trenčiansky 521 449 70 
Trnavský 1256 1017 239 
Žilinský 1067 911 156 
Spolu   8625 7384 1239 

Zhodnotenie Dňa bielej palice 2014v Trenčianskom kraji 
kraj počet áut autá zastavili autá 

nezastavili 
Trenčín 48 102 150 
Púchov 10 112 122 
Bánovce n/B. 9 68 77 
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vlastné poznámky 
pomocná evidencia 679/1/2014 
 
Dňa 16. októ-

bra 2014 organi-
zovala Trenčian-
ska nadácia v 
Sokolovni pub 
druhý ročník Auk-
cie vzácnych vín 
za účasti takmer                 
90 návštevníkov. 
Dražilo sa viac 
ako dve hodiny a celková suma dosiahla 3.055 eúr. Tento 
výťažok z aukcie dvojnásobne prekročil očakávanú sumu. 
Bolo vydražených 21 darovaných vín, mnohé zo súkromných 
zbierok zberateľov. 

Z vydraženej sumy vrátane vstupného bolo podporených 
osem projektov z jedenástich v hodnote 3.631 eúr, ktoré sa 
použijú pre terapeutické aktivity pre ľudí s mentálnym 
postihnutím:  
- Centrum sociálnych služieb „Jesienka“ so sídlom na 

Myjave v rámci pracovnej terapie svojich klientov 
vybuduje tkáčsku dielňu – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb „Kolonka“ so sídlom v Pú-
chove na podporu ergoterapie vybaví kuchyňu potrebným 
zariadením – 500 eúr;  

P. Bystrica  akcia zrušená  
Myjava 0 47 47 
Partizánske 3  122 - 
Spolu 70 451 396 
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- Centrum sociálnych služieb Juh so sídlom v Trenčíne zriadi 
krajčírsku dielňu na rozšírenie spektra aktivít svojich 
klientov – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb „Domino“ so sídlom 
v Prievidzi, ktoré zabezpečí hipoterapiu ako súčasť 
terapeutického a zážitkového stretnutia klientov so 
zvieratkami – 500 eúr;  

- Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca zakúpi hru 
boccia, gril a záhradnú hojdačku pre voľné chvíle 
obyvateľov Centra sociálnych služieb – 400 eúr. 
Hostia ochutnali 18 vzoriek deviatich vinárstiev kvalitné 

slovenské vína, ktoré bodovali na svetových súťažiach. 
Trenčianska nadácia 31.10.2014 
pomocná evidencia 745/1/2014, 746/1/2014  
 

Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice v 
Trenčíne získala vďaka Nadácii Slovenského plynárenského a 
futbalovému klubu AS Trenčín novú fototerapeutickú podlož-
ku pre liečbu novorodeneckej žltačky. 

Sponzorov, ktorí prispeli sumou 4500 eúr, pomohlo spojiť 
„Fórum donorov“. Spolu so špeciálnymi lampami na zníženie 
hladiny bilirubínu v krvi umožňuje bábätku ostať pri mame a 
urýchliť jeho uzdravenie a prechod z nemocničného prostredia 
domov. 

Fototerapeutická podložka umožňuje rýchly pokles hladiny 
bilirubínu v krvi bez oddelenia novorodenca od matky, čo 
dosiaľ nebolo možné. Ďalším prínosom je možnosť podania 
dvojitej fototerapie u detí s extrémne rýchlym nástupom 
žltačky pri presne špecifikovaných diagnózach, čo umožňuje 
vyhnúť sa transfúzii pri vysokých hladinách bilirubínu v krvi, 
ktoré by mohli poškodiť mozog novorodenca, vysvetlil prínos 
nového zariadenia primár novorodeneckého oddelenia Kliniky 
pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín MUDr. 
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Pavol Šimurka. Klinika tak vďaka projektu „Lampa pre 
život“ skvalitnila služby pre mamičky a malých pacientov a 
zefektívnila liečbu novorodeneckej žltačky. 

Aj tento projekt je dôkazom, že spájať firmy, ľudí a 
organizácie pre dobrú vec sa oplatí. „Fórum donorov“ takéto 
možnosti aktívne vyhľadáva, a preto sa aj v malých mestách 
môžu diať veľké veci, povedala výkonná riaditeľka „Fóra 
donorov“ Soňa Lexmanová. Pripomenula, že vďaka aktivite 
sa novorodenci nebudú musieť pohnúť od mamy a dostanú sa 
skôr domov k svojej rodine. Vieme, že mnohé zdravotnícke 
zariadenia hľadajú zdroje na kúpu prístrojov či ich obnovu, a 
preto sme veľmi radi, že na Slovensku ešte stále pôsobia 
nadácie, fungujú firmy a žijú ľudia s veľkým srdcom, ktorí sú 
ochotní tieto nedostatky vykrývať, dodala riaditeľka. 

www.sme.sk 05.11.2014  
pomocná evidencia 755/1/2014 
 

Tím špičkových odborníkov z 1. ortopedickej kliniky 1. 
Lekárskej fakulty Univerzity Karlovi z Prahy a z Fakultnej 
nemocnice v Motole z Prahy spolu s lekármi z Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne dňa 20. novembra 2014 uskutočnili v 

Trenčíne unikátnu ope-
ráciu, ktorá spočívala v 
rozsiahlej rekonštrukcii v 
oblasti bedrového kĺbu s 
jedinečným typom im-
plantátu, ktorý bol v tejto 
konfigurácii použitý na 
Slovensku po prvýkrát. 

Trenčianska fakultná 
nemocnice využila dlhoročné výborné vzťahy s pražskou                 
1. ortopedickou klinikou 1. Lekárskej fakulty Univerzity 
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Karlovi v Prahe a Fakultnej nemocnice v Motol v Prahe, kde s 
operáciami tohto druhu majú skúsenosti.  

Motolská klinika stála v čele rozvoja endoprotetiky v 
bývalom Československu, jej zakladateľ profesor MUDr. 
Zahradníček bol autorom prvej úspešnej a masovo pou-
žívanej československej endoprotézy bedrového kĺbu. V jeho 
práci pokračoval profesor MUDr. Sosna, ktorý viedol kliniku 
23 rokov a so svojimi žiakmi, medzi ktorých patrí aj profesor 
MUDr. Landor, vyvinuli viacero ďalších úspešných implan-
tátov. Emeritný prednosta pražskej kliniky profesor MUDr, 
Sosna a jej súčasný prednosta profesor MUDr. Landor nav-
štívili v týchto dňoch trenčiansku nemocnicu, aby úspešne 
vykonali operačný zákrok, ktorý spočíval v rozsiahlej 
rekonštrukcii bedrového kĺbu.  

„1. ortopedická klinika 1. Lekárskej fakulty Univerzity 
Karlovi v Prahe a Fakultná nemocnica Motol v Prahe sú 
v tomto smere doslova európskym ortopedickým klenotom, 
ktoré majú niekoľko vynikajúcich profesorov, od ktorých bolo 
nám česť sa učiť. Profesori MUDr. Sosna a MUDr. Landor 
boli veľmi láskaví a ochotní a na základe našich dlhoročných 
dobrých vzťahov vykonali operáciu v Trenčíne, ktorá mala 
pôvodne prebehnúť v Prahe, konštatoval primár ortopedického 
oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Karol 
Gottschal. 

Snahou trenčianskej Fakultnej nemocnice je posunúť orto-
pedickú starostlivosť na vyššiu úroveň a zaradiť sa tak k štan-
dardným kvalitným európskym pracoviskám. „Je to extrémne 
ťažký a náročný výkon, ktorý sa musí robiť na špičkovom 
pracovisku a musí ho robiť špičkový tím ortopédov. Na Slo-
vensku takéto pracoviská už dnes sú, samozrejme aj so špič-
kovými ortopédmi, ktorí majú európsky rozmer a my chceme 
byť jedno z nich,“ dodal primár MUDr. Karol Gottschal.  
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Išlo o zložitý operačný prípad, keď 37-ročný pacient utrpel 
pred šiestimi rokmi ťažký úraz v oblasti bedra a nasledovalo 
šesť rekonštrukčných operácií. Postupne však došlo k 
zlyhávaniu pôvodne použitých implantátov. „Ak by sa pacient 
neoperoval, hrozila by mu extrakcia implantátu, veľké 
skrátenie končatiny a následná výrazne zhoršená kvalita 
života,“ hovorí profesor MUDr. Antonín Sosna.  

Operácia trvala takmer tri hodiny. Lekári použili pri 
rekonštrukcii modulárny systém TMARS (Trabecular Metal 
Acetabular Revision System), ktorý sa skladá z jednotlivých 
modulov, tie sa skladajú k sebe vždy podľa rozsahu a 
lokalizácie kostného defektu.  

Presný rozsah a lokalizácia defektu sú však vždy známe až 
priamo pri operácii. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné 
mať k dispozícií dokonalý systém, ktorý umožní dostatočnú 
variabilitu konečného implantátu. „Rozsah toho defektu bol 
oveľa väčší, než sme si pôvodne mysleli. Napriek tomu všetko 
prebehlo veľmi hladko, presne podľa našich predstáv,“ 
konštatoval profesor MUDr. Antonín Sosna.  

Zložitosť operácie podčiarkuje fakt, že jej vykonanie 
vyžaduje tím skúsených ľudí. „Sú tu veľké riziká, ktoré môžu 
priebeh operácie skomplikovať, ako porušenie tepny a 
krvácanie, vylomenie časti poškodenej kĺbovej jamky a 
podobne. Našťastie, nič také sa nám pri operácii v Trenčíne 
nestalo. Stabilita implantovanej jamky je dokonalá a verím že 
bude veľmi dobre pacientovi slúžiť,“ dodal profesor MUDr. 
Antonín Sosna. Technickú stránku operácie chválil aj primár 
Karol Gottschal. „Od operované to bolo brilantným spôsobom 
a bola radosť pozorovať pánov profesorov pri práci.“ Podľa 
vyjadrenia lekárov bude teraz nasledovať u operovaného nie-
koľkomesačná rehabilitácia, ktorá bude prebiehať v Trenčíne. 
„Ak nenastanú neočakávané komplikácie, tak za tri mesiace 
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bude môcť pacient chodiť bez barlí,“ dodal primár MUDr. 
Karol Gottschal.  

www.sme.sk 25.11.2014  
pomocná evidencia 810/1/2014 
 
Dňa 12. decembra 2014 sa v Divadelnej sále Posádkového 

klubu v Trenčíne uskutočnil 19. ročník najväčšieho vianoč-
ného charitatívneho galaprogramu pre deti (zdravé, telesne 
postihnuté, deti z detských domovov a zo sociálne slabších 
rodín) pod názvom „Rozprávka Vianoc 2014“. Občianske 
združenie „Európa detí“ a Umelecká a reklamná agentúra 
„Amade Pop“ z Bratislavy v spolupráci s Ministerstvom obra-
ny Slovenskej republiky pripravili malých divákov roz-
právkový večer plný vynikajúcich výkonov umelcov. 

Na kúzelnej vianočnej scéne Rozprávkového mestečka oz-
dobenej vysvietenými a vyzdobenými živými a umelými 
stromčekmi, s krásnou kvetinovou výzdobou, horiacimi via-
nočnými svietnikmi, laserovou show, pyrotechnickými efek-
tmi a výborným zvukom zažiarili hviezdy pop hudby ako 
Marcela Molnárová, Robo Šimko & MassRiot, Otto Weiter, 
Andrea Fischer, Peter Hečko, Miro Fabián so skupinou Hefa 
a česká spevácka hviezda Ilona Csáková. Do programu sa 
zapojili aj učitelia a talentovaní žiaci Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivého v Trenčíne. Moderovanie úspešne zvlá-
dli detský krá¾ „Majster N“ a prvá Miss Slovenskej republiky 
Karin Majtánová, ktorá so svojimi detskými asistentmi bavili 
prítomných vtipom, dobrou náladou a skvelými akciami 
s ocenenými  deťmi. 

Z veľkej makety Zemegule, ktorú počas programu niekoľ-
kokrát rozkrútili,  vytiahli výhercov z detského publika, ktorí 
si odniesli domov nádherné vianočné darčeky ako horské 
bicykle, hudobnú vežu, veľký LCD televízor, video-prehrávač, 
sane, lyže či veľké plyšové medvede. 
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Naše novinky 15.01.2014 
 
Hildegarda Radovská sa stala víťazkou tohoročnej ankety 

neziskovej organizácie Fórum pre pomoc starším so sídlom v 
Prievidzi, pôsobiacej na celom Slovensku. Ocenenie „Senior 
roka 2014“ si dňa 15. decembra 2014 spolu s ďalšími 19 
vyznamenanými titulom slávnostne prevzala v reprezentačnej 
Zlatej sále v Bojnickom zámku z rúk prezidentky fóra Ľubice 
Gálisovej. 

Napriek svojmu veku je seniorka Hildegarda Radovská 
mimoriadne aktívnou 
ženou s prirodzenou 
autoritou. Niekoľko 
desaťročí sa venuje 
uchovávaniu kultúr-
neho dedičstva a tra-
dícií karpatských 
Nemcov, organizuje 
cezhraničnú spoluprá-
cu s rodákmi žijúcimi 

v zahraničí. Podstatnou mierou prispela k vybudovaniu pamät-
nej izby a malého múzea v takzvanom Dome stretávania a 
okrem toho je aj vedúcou speváckeho súboru karpatských 
Nemcov „Grünwald“.  

Medzi ďalšími ocenenými bola aj Mgr. Mária Kubelová z 
Trenčína. „Ocenili ju za jej aktívnu činnosť v Matici slo-
venskej i v Klube Združenia kresťanských seniorov Trenčín, v 
komisiách pri súťažiach v recitácii poézie a prózy, za re-
digovanie kníh  a za prípravu a uvedenie mnohých prednášok 
z kultúry či histórie mesta Trenčín. Ocenili ju i za rozvoj 
školstva i za spracovanie životopisov významných osobností 
mesta, cintorínov v meste či za spracovanie histórie mnohých 
okolitých dedín i históriu cyrilometodskej tradície i Skalky a 
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za veľa ďalších prednášok,“ povedala Darina Tinková z 
Klubu kresťanských seniorov Trenčín.  

Ďalšími ocenenými sú Katarína Kostková  (62) z 
Bratislavy, Ľudmila Ondrášová (64) z Radimova, Jolana 
Petrušková (63) z Bolešova, Ladislav Fúska (71) z Nitry, 
Jozef Bašovský (70) z Nitrianskeho Pravna, Emanuel Tehlár 
(66) a Mária Hollá (71) obaja z Veľkého Zálužia, Mária 
Gašková (68) z Dolného Kubína, Mária Kanyuková (67) zo 
Želiezoviec, Mária Dilhoffová (75) z Nitry, Elena 
Hanisková (79) z Bratislavy, Žofia Kovalčíková (64) z 
Tatranských Matliarov, Ida Richterová (79) z Malinovej, 
Ivan Škultéty (77) z Bánoviec nad Bebravou, Miroslav 
Jurčák (67) zo Svitu a Anna Kornová (63) zo Slovenského 
Nového Mesta.  

O každom z ocenených možno povedať, že sú to vzácni 
ľudia, ktorí sú vzorom lásky a starostlivosti o druhých. Viacerí 
sú už vo vyššom veku, mnohí aj sami sú vážne chorí, napriek 
tomu vynakladajú veľa úsilie, aby pomohli alebo dlhodobo 
pomáhali iným. Iní sú zasa príkladom v rôznych činnostiach, 
vrátane športu. Väčšinou však o ich činnosti verejnosť nevie, 
pretože sú skromní. 
Aj preto sa „Fórum 
pre pomoc starším“ 
rozhodlo takýchto 
ľudí vyhľadávať a 
poďakovať im,“  
konštatovala pre-
zidentka Ľubica Gá-
lisová. Za deväť roč-
níkov, čo fórum toto 
podujatie organizuje, 
si už z Bojnického zámku titul „Senior roka“ odnieslo 187 
starších aktívnych ľudí. 
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ww.sme.sk 31. 12. 2014 
 
Na Oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne ošetrili počas silvestrovskej noci a novoročného rána 
spolu 76 úrazov. Išlo najmä o úrazy v dôsledku pádov a 
pošmyknutí, ale ošetrovali sa aj vážnejšie zranenia. Niekoľko 
úrazov spôsobila aj pyrotechnika. V dôsledku úrazov hospi-
talizovali vo fakultnej nemocnici Trenčín osem pacientov. 
Najvážnejší úraz utrpel muž z okresu Partizánske, ktorému 
výbuch pyrotechniky spôsobil vážne poranenia hlavy a oka. 

www.sme.sk 01.01.2015 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
Zastavanie plochy mestského parku v Trenčíne je podľa 

člena komory slovenských architektov Ing. arch. Igor Mrvu 
porušením územného plánu Mesta Trenčín. Mesto zastavanie 
mestského parku potvrdilo, no kritiku odmieta. 

Projekt „Autobusového terminálu“ spoločnosti SIRS rozpú-
tal v Trenčíne veľkú diskusiu, pretože podľa niektorých od-
borníkov zasiahne aj do parku Milana Rastislava Štefánika 

a tým sa nedodrží záväzný limit jeho zelenej plochy. 
V čele neprajníkov projektu stojí architekt so 40-ročnou 

praxou Ing. arch. Igor Mrva, ktorý sa nazdáva, že zásah do 
parku je zbytočný. „Taktiež mi prekáža, že Mesto Trenčín túto 
skutočnosť obhajuje, akoby sa nič nedialo,“ povedal Ing. arch. 
Igor Mrva. Tvrdí, že záber z parku v rozsahu 2.050 m2, čo pri-
znali aj zástupcovia mesta, (čo nie je pravda). „Nehovorili 
však o tom, že výstavba týchto objektov zaberie aj ďalšie plo-
chy s výmerou 4.000 m2. Ide o rozptylové plochy pred navr-
hovanými pavilónmi,“ vysvetľuje architekt. Územný plán 
Mesta Trenčín pripúšťa, že na území parku sa dá stavať, ale 
len formou drobných sakrálnych a kultúrnych stavieb či drob-
ných stravovacích zariadení. 

„Ja som, ale presvedčený, že stavba na výmere 2.000 m2 
nie je drobná stavba,“ povedal Ing. arch. Igor Mrva. Rozptylo-
vé plochy spoločnosť vydláždi, ako to zástupcovia prezentova-
li na stretnutí s občanmi mesta Trenčín v decembri 2013. 

„Zeleň v parku je trávnatá, nie vydláždená plocha. Bez 
ohľadu na to, ako dobre to môže vyzerať,“ vysvetlil Ing. arch. 
Igor Mrva. Podľa neho projekt nedodržiava záväznú časť 
Územného plánu Mesta Trenčín. 

„V Územnom pláne Mesta Trenčín sa hovorí, že plocha ze-
lene v parku nesmie klesnúť pod 80 % jeho celkovej plochy. 
Navrhovanou výstavbou a spevnenými plochami, ktoré k nej 
nutne patria, by výmera zelene klesla hlboko pod touto hrani-
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cou. Taktiež funkčná náplň navrhovaných objektov je v zmys-
le územného plánu pre tento park neprípustná.“ 

Ing. arch. Igor Mrva zdôraznil, že jeho názory na výstavbu 
„Terminálu“ so zabratím parku, ktoré publikoval na svojej 
webovej stránke, s ním zdieľajú  aj iní odborníci. „Pokiaľ ide 
o prácu pre architekta, je situácia v Trenčíne taká zlá, že aj 
keď mi niektorí kolegovia napísali, že so mnou súhlasia, ofi-
ciálne to nik z nich neprizná z obavy, že príde o zákazky v 
tomto meste,“ dodal Ing. arch. Igor Mrva. 

Hlavný architekt Mesta  Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš 
priznáva, že objekt „Terminálu“ do parku zasiahne, no poru-
šenie územného plánu odmieta. Ďalej pokračuje, že „keď pri-
šla spoločnosť SIRS pred dvomi rokmi s prvým zámerom, bol 
tento záber oveľa väčší, funkčne aj výškovo plánované budo-
vy boli v rozpore s územným plánom.“  

Tentoraz je návrh projektu „Terminálu“ v poriadku. Park 
má rozlohu približne 46-tisíc m2. V súčasnosti je zastavaných 
1.100 m2, na ktorých sa podieľajú tri objekty - reštaurácie 
Marcus, Rotunda a budova pôvodnej železničnej stanice. 

„Keď to počítame, tak je to spolu 2,4 % zastavanej plochy. 
Objekt „Terminálu“ zasahuje do parku 2.050 m2, čo predsta-
vuje 4,4 %, čo znamená spolu 6,8 % zastavanej plochy parku. 
Regulatív dovoľuje 10 %, čiže je to  úplne v súlade s územ-
ným plánom,“ povedal Ing. arch. Martin Beďatš. Hlavný ar-
chitekt Mesta Trenčín argumentuje aj tým, že po konzultá-
ciách investor „Terminálu“ zmenil koncepciu tak, aby do par-
ku zasahovali iba funkcie, ktoré do parku patria. 

„Ide o jednopodlažné menšie stravovacie, kultúrne alebo 
športové zariadenia, napríklad hudobné pavilóny, malé špor-
tovo-rekreačné zariadenia. Tých 2.050 m2 nie je jedna veľká 
plocha, nejaká obrovská vývarovňa, je to približne desať pre-
vádzok, z ktorých jedna by mala byť napríklad galéria, jedna 
požičovňa športových potrieb pre funkcie v parku, ďalej  ka-
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viareň, reštaurácia, bar a podobne,“ konštatoval Ing. arch. 
Martin Beďatš. 

Navrhované zariadenia by mali podľa jeho slov park spra-
viť bezpečnejším, dodať mu viac svetla a spraviť z neho prí-
jemné miesto na relax a oddych. „Aj miesta pre pavilóny in-
vestor vyberal tak, aby to bolo, čo najtolerantnejšie k súčasnej 
zeleni, zvažovali existenciu každého stromu na základe jeho 
kvality,“ povedal Ing. arch. Martin Beďatš.  

Hlavný architekt nesúhlasí s vysloveným názorom, že 80 % 
zelene, ktoré územný plán požaduje, v parku nezostane. „Ak 
by spoločnosť SIRS predložila návrh, ktorý by vyžadoval 
napr. viac spevnených plôch, a zmenšili by pomer zelene, tak 
„Terminál“ v žiadnom prípade to nepovolíme,“ dodal Ing. 
arch. Martin Beďatš. 

Spoločnosť SIRS akýkoľvek postup v rozpore zo zákonom 
či územným plánom odmieta. „Naša spoločnosť k 31. decem-
bru 2013 podala projekt pre územné rozhodnutie. Všetky kro-
ky, ktoré robíme, sú v súlade s územným plánom mesta a vo 
všetkých prípadoch, ktoré sa týkajú výstavby „Terminálu“, 
budeme postupovať štandardným a zákonným postupom,“ po-
vedala hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová. 

Podľa Pavla Fialu, konateľa spoločnosti, ktorá prevádzku-
je podnik hovorí, že „v blízkosti železničnej stanice,  stavba 
„Terminálu“ do parku nepatrí. Má to byť „Terminál“, ktorý ba 
mal byť pri železničnej a pri autobusovej stanici. Tento objekt 
má ďaleko od terminálu. Je to vlastne obchodný dom a ten do 
parku nemusí zasahova.“  

Ing. Richard Ščepko, autor projektu „Mestské zásahy“, ví-
ta myšlienku prepojenia autobusovej a vlakovej stanice. K zá-
sahu do parku sa však vyjadril kriticky. „Prekáža mi akceptá-
cia vedenia mesta k zabratiu časti mestského parku pre potre-
by obchodného centra,“ vysvetlil Ing. Richard Ščepko. Nesúh-
lasí s konaním spoločnosti SIRS. „Momentálne to pôsobí tak, 
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že spoločnosť si takmer kompletne zastavia svoje územie a 
rozptylovou plochou pred nákupným centrom zaberie časť 
parku,“ dodal Ing. Richard Ščepko. 

Spoločnosť SIRS prezentuje projekt „Terminál“ ako prepo-
jenie železničnej i autobusovej dopravy spolu s 1.150 parko-
vacími miestami. Spoločnosť plánuje preinvestovať 107 mi-
liónov eúr a pravdepodobne zamestná viac ako 600 osôb. 

www.sme.sk 13.01.2014 
pomocná evidencia 47/1/2014 
 
V prvom tohtoročnom vydaní Trenčianskych novín bol 

uverejnený článok „Trenčania prídu o časť parku“. Nezainter-
esovanému občanovi sa po jeho prečítaní mohlo zdať, že Mes-
to Trenčín robí niečo nekalé, ak dáva zelenú projektu „Ter-
minál“. 

V článku Trenčianskych novín je niekoľko vyjadrení Ing. 
arch. Igora Mrvu, ktorý nimi zavádza verejnosť. Hlavný ar-
chitekt Mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš a vedúci 
stavebného úradu Mesta Trenčín Mgr. Ján Forgáč ho požia-
dali, aby im svoje argumenty vysvetlil. Na základe akých úda-
jov a štúdií šíri svoje závery?  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa roz-
hodol otvoreným listom osloviť Ing. arch. Mrvu a jeho ďalších 
samozvaných odborníkov, ktorých vyjadrenia sú plné noviny a 
diskusné fóra. Ešte ani raz sa nestalo, aby mesto podržali a 
ukázali, že mu rozumejú, že im na meste záleží. Ak má Ing. 
arch. Mrvu skúsenosti napríklad z ciest po Južnej Amerike, 
ktoré spomína na svojej webstránke, pýtam sa, prečo ich ne-
využije v prospech nášho mesta? Píše: .No našich potulkách 
svetom sme spolu s manželkou prešli 9 juhoamerických štá-
tov. Celú cestu sme absolvovali miestnou autobusovou dopra-
vou. Tak som mal možnosť vidieť okolo 28 autobusových sta-
níc Niektoré je možno nazvať terminálmi.“ Prečo teda neoslo-
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vil priamo investora, ktorý by možno rád jeho skúsenosti pri 
projektovaní svojho zámeru využil? Prečo na verejnej prezen-
tácii dňa 19. decembra 2013 v športovej hale pred viac ako 
100 občanmi nepovedal ani slovo a nepoložil žiadnu otázku? 
Prečo bol ticho? 

Nevenoval by som tomu žiadnu pozornosť, keby pán Mrva 
v médiách nešíril klamlivé informácie. Myslím si, že ak to 
niekto myslí so svojím mestom dobre a je odborník, má do-
konca povinnosť sa vyjadriť, prispieť svojou odbornosťou k 
tomu, aby bol celý zámer ešte lepší. Ing. arch. Mrva a jeho 
družina však nehovoria o tom, čo treba zlepšiť, ale všetko ne-
gujú a šíria paniku. 

Práve preto som, ako primátor vstúpil do tohto procesu. 
Lebo mám obavy, že občania podľahnú nepravdivým sprá-
vam, stratia dôveru a chuť zapájať sa svojimi nápadmi do 
tvorby mesta. Ba 
naopak nerezig-
nujete. Je veľa 
Trenčanov, ktorí 
svojmu mestu 
pomáhajú. Mno-
hým som chcel 
verejne poďakovať, no odmietli to s tým. že nepotrebujú žiad-
ne ďakovné rečí a mediálnu slávu. Robia to preto, lebo tu žijú 
a majú Trenčín radi. Sú však medzi nami aj takí, ktorí naopak 
túžia len po pozornosti. S takými sa potom komunikuje len 
veľmi ťažko. 

Ale vrátim sa k „Terminálu“. Mrzi ma. že musíme opako-
vane dokazovať, že návrh je v súlade s územným plánom. Pri-
tom akoby zabúdame na náš hlavný cieľ, vytvoriť dôstojnú 
vstupnú bránu do centra mesta, kde sa ľudia budú cítiť bez-
pečne a príjemne. Súčasný stav oboch staníc a ani parku ni-
komu nevyhovuje. 

Vizualizácia priestoru. Pohľad z parku  M. R. Štefánika. 
 



628 
 

Oveľa viac ako šírenie paniky a klamstiev jedného archi-
tekta a jeho skupiny ma zaujíma, ako sa cítia rodičia, ktorí sem 
posielajú svoje detí do škôl, ako sa cítia občania, ktorí každý 
deň prechádzajú cez park, ako mesto vníma turista, pre ktoré-
ho je stanica a mestský park jeho prvým dotykom s Trenčí-
nom. Tomuto chcem venovať svoj čas a pozornosť.  

Podpísaný Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Tren-
čín. 

Echo 16.01.2014 
pomocná evidencia 71/1/2014 
 
Priestor pred evanjelickým kostolom so zeleňou a rozšíre-

ným chodníkom to je jeden z návrhov projektu „Mestských 
zásahov“, ktorý sa stane realitou v najbližšom období.  Roz-
hodli o tom zástupcovia Mesta Trenčín z oblasti životného 
prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania. Je to 
prvý návrh na zmenu mesta Trenčín z 38 „Mestských zása-
hov“, ktorý nezostane len vo forme náčrtu. „Tento návrh je už 
v takom štádiu, že mesto pripravuje technickú dokumentáciu 
na posúdenie s dopravným inšpektorátom,“ povedal organizá-
tor „Mestských zásahov“ Ing. Richard Ščepko.  

Návrh úpravy priestoru pred evanjelickým kostolom  vy-
tvoril Ing. arch. Matej Škriečka. ktorý komentuje, že „návrh 

sa snaží nájsť zaují-
mavé a zároveň 
praktické riešenie 
priestoru nielen pre 
dopravu, ale predo-
všetkým pre ľudí. 
Počíta so zúžením 
vozovky na dva 
jazdné pruhy, s roz-
šírením komunikácie 
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pre chodcov a s vytvorením oddychového a stretávacieho prie-
storu obohateného o absentujúcu zeleň a možnosť posedenia“. 
Podľa autora návrhu zásah rešpektuje súčasný priechod pre 
chodcov i jeho smerovanie. „Priestranstvo môže byť prípadne 
priamo prepojené so záhradou obklopujúcou kostol za predpo-
kladu odstránenia súčasného oplotenia.“ S týmto Mestským 
zásahom sa podľa Ing. Richarda Ščepka dá pracovať aj do bu-
dúcnosti, ktorý vo svojej vízii ide ďalej, keď hovorí, že „cesta 
pri evanjelickom kostole by sa napríklad mohla zdvihnúť na 
úroveň chodníka. Čiže chodec by bezbariérovo prešiel cestou 
a toto navýšenie by donútilo vodičov v tomto úseku spomaliť. 
Bola by to pasívna ochrana detí, starších ľudí a hlavne študen-
tov,“ dodal Ing. Richard Ščepko. 

Peniaze na projekty „Mestských zásahov“ schválilo Mest-
ské zastupiteľstvo v Trenčíne v čiastke 25.000 eúr vo svojom 
rozpočte na rok 2014. „Najskôr sa do komisie vybralo 10 pro-
jektov z 38 zásahov. Na tie sa vypracovali predbežný rozpo-
čet,“ povedal hlavný architekt Trenčína Ing. arch. Martin 
Beďatš. 

Okrem realizácie spomenutého projektu v tomto roku 2014 
pred evanjelickým kostolom, Trenčania sa dočkajú ďalších 
troch mestských zásahov. Ide o „Zelený ostrov“ pod Hasič-
skou ulicou, „Múrik pri synagóge“ a „Maľované názvy 
ulíc“. Schválené  projekty na realizáciu v roku 2014 sú  zá-
sahmi, ktoré sa týkajú oživenia zelene v mestských častiach. 

„Projektom „Maľované názvy ulíc“ chce umelec stvárniť 
ako atrakciu v historickom jadre mesta,“ povedal Ing. arch. 
Beďatš. Tieto Mestské zásahy dostali prednosť pred návrhom 
„Námestie študentov“ pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, ktoré 
bude realitou až v roku 2015. Rozhodlo sa o tom na rokovaní 
medzi riaditeľom gymnázia, predstaviteľmi Trenčianskeho 
kraja a Mesta Trenčín. Jedným z dôvodov oddialenia realizá-
cie je v tom, že Trenčiansky kraj ako zriaďovateľ školy upred-
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nostňuje dostavbu gymnázia. Plochu, kde by malo vzniknúť 
„Námestie študentov“, plánuje škola využiť ako zázemie pre 
dostavbu budov školy. „Ak by tam vzniklo Námestie študen-
tov, projekt dostavby gymnázia by bol obmedzený,“ povedal 
riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek. 

Projektový zámer „Mestské zásahy“, zorganizovaný Ing. 
Richardom Ščepkom priniesol 38  návrhov na riešenie zlepše-
nia života ľudí, vybudovania cyklotrás, doplnenia zelene či re-
konštrukcie nevyužívaných priestorov. Autormi návrhov boli 
architekti, študenti, grafici i výtvarníci.  

www.sme.sk 27.01.2014  
pomocná evidencia 68/1/2014 
 

Začiatkom mesiaca febru-
ára 2014 sa v Trenčíne rozchý-
rila správa, že niekto po tichu 
asanoval Tisovu vilu. Z legen-
dárnej budovy s vežičkami na 
okraji lesoparku Brezina nad 
Trenčínom pri vodojemoch sa 
tak stala už minulosťou, keď 
po demolačných prácach zos-

tala z chýrnej budovy len hromada tehál.  
Pri zistení tejto sku-

točnosti začalo zisťova-
nie, kto je vlastníkom 
objektu, kto vydal asa-
načné rozhodnutie na 
spomínaný objekt, kto 
za tým všetkým stojí?  

Novinár Martin Ku-
kučka pozisťoval po-
stupne o Tisovej vile 

V Tisovej vile do roku 1982 sídlil Výskumný ústav ovčiarsky  

po roku 1994 Tisovu vilu spravoval majetok štátu ONV Trenčín 
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nasledovné skutočnosti:   
- objekt Tisovej vily s výhľadom na Trenčín od štátu kúpil 

v roku 2012 známy trenčiansky podnikateľ, významný zbe-
rateľ obrazov a spoluzakladateľ Smeru Bohumil Hanzel, 
za ktorú zaplatil jeden milión eúr. Jeho zámerom bolo, že 
objekt vráti do pôvodného stavu a urobí z nej miesto kul-
túrnych a umeleckých aktivít.  

- Bohumila Hanzela však v roku 2013 zradilo srdce, a tak 
zámery s Tisovou vilou museli ísť stranou. Dokonca bol na 
opakovanej operácii. Zhoršil sa mu zdravotný stav, tak sa 
rozhodol, že svoje zámery s Tisovou vilou nebude živiť vo 
svojich myšlienkach a ponúkol objekt na predaj. Kupec sa 
ohlásil a stal sa ním hokejista Marián Hossa.  

- Povolenie na  od-
stránenie stavby bolo 
vydané 29. januára 2014 
pre vlastníka – žiadateľa 
Mariána Hossu a man-
želku Janu Hossovú. 
V žiadosti uviedol, že 
„dôvodom zbúrania je 
výstavba nového rodin-
ného domu,“ potvrdil 

vedúci stavebného útvaru Mestského úradu v Trenčíne 
Mgr. Ján Forgáč. Vo svojom vyjadrení dodal, že vila ne-
bola chránenou stavbou z pohľadu pamiatkového zákona.  

- Marián Hossa sa k článku nevyjadril, lebo ako povedal je 
na Olympijských hrách v Soči. Po návrate zo Soči sa vyjad-
rí k danej problematike, odkázal Marián Hossa z dejiska 
olympiády. Ako človeku mu je ľúto, ale každý má právo, 
keď mu dajú povolenie svoj starý dom zbúrať a postaviť si 
nový,“ povedal predchádzajúci majiteľ vily Bohumil Han-
zel. 

nový majiteľ Tisovej vily Bohumil Hanzel dal jej a záhrade nový šat 
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Keď sa o asanácii Tisovej vily dozvedela historička Tren-
čianskeho múzea PhDr. Janka Karlíková, zostala v šoku a 
jej bola prvá reakcia „Neverím!“, veď Tisova vila patrila ku 
koloritu mesta. Celé generácie Trenčanov chodili okolo nej 
na prechádzky do lesoparku. A takto mesto Trenčín prišlo 
o svoju históriu,“ 
dodala. Reakcia 
občanov na asaná-
ciu historického 
objektu mesta bolo 
jedným slovom - 
rozhorčenie. 

Začiatkom de-
väťdesiatych rokov 
sa uvažovalo o vy-
užití budovy Tisovej vily pre centrum záujmových činností 
mládeže v oblasti prírody a turistiky. Štát do rekonštrukcie ob-
jektu vložil nemalé peniaze a tesne pred dokončením vilu pre-
dal. Trenčanom bude tento objekt chýbať,“ vyhlásil občiansky 
aktivista Mgr. Richard Medal. „Je to obyčajné barbarstvo. 
Kto má peniaze, môže všetko,“ zhodnotili ďalší Trenčania. 

Plus jeden deň 15.02.2014 
pomocná evidencia 188/1/2014 

 
Dňa 31. januára 2014 

vyhlásil primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček medzinárodnú 
súťaž „Trenčín – mesto na 
rieke“ na najlepšie kom-
plexné urbanistické riešenie 
prepojenia centra mesta 

s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii 
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a prekládke železničnej trate a po vybudovaní nového želez-
ničného mosta. „To, že rieši sa architektonická vízia súbežne 
s rekon-štrukciou železnice je jedinou možnou cestou, ako 
z centra Považia urobiť atraktíne moderné európské mesto. 
Mojím zámerom je, aby sa Trenčín mohol porovnávať po re-
konštrukcii s takými mestami ako sú Salzburg, Graz“, povedal 
primátor Mgr. Richard Rybníček. Výsledkom riešenia ba 
malo byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom 
s vodou. Zároveň začala fungovať webová stránka 
www.2014.trencin.sk, na ktorej sa mohli záujemcovia zare-
gistrovať do 4. marca 2014 bez ohľadu na to či  plánujú podať 
súťažný návrh, alebo nie. Termín na odovzdanie súťažných 
návrhov bol stanovený na 24. apríl 2014. Výsledky budú 
verejne vyhlásené 19. mája 2014 a najlepšie návrhy budú 
ocenené aj finančne, keď víťaz dostane 30.000 eúr, druhý 
v poradí dostane 20.000 eúr a tretí poradí dostane 10.000 eúr. 

Súčasne pri vyhlásení súťaže bola prezentovaná aj maketa 
centra mesta Trenčín v  Kultúrno-informačnom centre na Mie-
rovom námestí, aby laická a odborná verejnosť získala pred-
stavu o priestore, ktorý bude predmetom súťaže. Na makete je 
vymodelovaná po dokončení rekonštrukcia trate, nový želez-
ničný most a rozšírený most na Ostrov. „Biele miesta“ na troj-
rozmernom panely sú miesta, do ktorých by mali architekti 
a urbanisti zakom-
ponovať svoje ná-
vrhy, v ktorých bu-
dú riešiť zábavu, 
oddych, bývanie, 
vzdelávanie a vyrie-
šiť napojenie úze-
mia na jeden z hlav-
ných dopravných 
uzlov mesta. Tren-
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čín aktuálne čelí zmenám súvisiacim s preložením železničnej 
trate v priamom centre mesta, ku ktorej práve dochádza v rám-
ci modernizácie európskeho železničného koridoru s plá-
novaným ukončením do roku 2016.   

Formou súťaže preto hľadá svieže a inovatívne urbanistické 
riešenia, ktoré prekonajú dopravné bariéry, prepoja historické 
centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchnu mestu novú 
podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkla-

dom pre riešenie 
nového Územného 
plánu centrálnej 
mestskej zóny, kto-
rý mesto vypracuje 
na základe výsled-
kov súťaže. 

Pri tejto príleži-
tosti dalo Mesto 

Trenčín vypracovať fyzický model centrálnej mestskej zóny, 
v ktorej je už zapracovaný nový železničný most cez rieku 
Váh a preložená železničná trať. Maketa bola zložená 
z rozobe-rateľných častí, aby víťazný návrh, ktorý bude 
v mesiaci jún 2014 vybraný medzinárodnou porotou, mohol 
byť neskôr spracovaný a jednoduchým spôsobom vložený do 
existujúcej makety. 
Počas mesiaca febru-
ára 2014 bola maketa 
vystavená v Mestskej 
klubovni v priesto-
roch Kultúrno-infor-
mačného centra na 
Mierovom námestí.  

Na základe vý-
sledkov ideovej súťa-
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že Mesto Trenčín spracuje nový Územný plán centrálnej mest-
skej zóny, v ktorom môže dôjsť k mixu jednotlivých štúdií. 
Jeho realizácia nebude v priebehu roka čo dvoch rokov, ale 
môže sa horizont ukončenia pretiahnuť na desať či viac rokov. 

Libretom súťaže je „rozvíjať Trenčín, ako najlepšie miesto 
pre život na Slovensku a mesto, o ktorom sa vo svete vie“.   

 Na záver tlačovej konferencie primátor mesta Mgr. Ri-
chard Rybníček poprial všetkým riešiteľom a medzinárod-
ným tímom pri riešení centrálnej mestskej zóny, aby mali 
šťastnú ruku, nápady a otvorenú myseľ. Želám si, „aby váš 
výsledok bol lepší ako ten, ktorý nám pred viac ako sedemde-
siatimi rokmi zanechal Ferdinand Silberstein-Silvan, v neuve-
riteľnom nadčasovom urbanistickom diele, akým je Sihoť.“  
Zloženie členov medzinárodnej poroty: 
Riadni členovia  
A) Nezávislí:    

Juraj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava,  
Peter Gero (bývalý riaditeľ rozvoja a výstavby 
centrálnych štvrtí mesta Hamburg. Odborný garant 
projektu „Trenčín si Ty“, Trenčín),  
Uli Hellweg (Internationale Bauausstellung - IBA GmbH, 
Hamburg, Nemecko), 
prof. Róbert Schnüll (Institut für Verkehrswirtschaft, 
Straßenwesen und  Städtebau an der Universität Hannover,  
Schnüll, Haller und Partner – Hannover, Germany),  
Prof.Thomas R. Matta (HSR Hochschule für Technik 
Rapperswil, Švajčiarsko),  
Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver 
Canada Bratislava),  
Martina Veselá (Národní památkový ústav Telč, Česká 
republika),  
Daniela Gažová (Ústav urbanizmu a územného 
plánovania, Slovenskej technickej univerzity Bratislava),  
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Pavol Kajánek (Riaditeľ divízie výskumu a vývoja, 
Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina), 
Tomáš Hanáček (Doktorand, Fakulta architektúry Slo-
venskej technickej univerzity Bratislava, člen pracovného 
tímu projektu „Trenčín si Ty“, Trenčín), 

za vyhlasovateľa:  
Ing. arch. Martin Beďatš (vedúci útvaru hlavného 
architekta mesta Trenčín); 

Expertná porota bude pracovať v 10 člennom zložení v nas-
ledujúcich odboroch: 
A)Nezávislí: 

pamiatková starostlivosť  
Jozef Múdry (Krajský pamiatkový úrad, Trenčín), 
Lýdia Kubeková (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 
Bratislava),  
ekológia 
Eva Wernerová  (AWE – ateliér záhradnej tvorby,  člen-
ka výboru krajinných architektov pre Slovenskej komore  
architektov, Piešťany), 
vodné toky   
prof. Viliam Macura (Katedra vodného hospodárstva 
krajiny, Slovenskej technickej univerzity, Bratislava), 
urbánna ekonómia   
Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské 
centrum, n.o. Piešťany), 
doprava 
Jiří Kašpar (Autorizovaný dopravný inžinier, DHV CR, 
s.r.o., Praha),   
urbánna bezpečnosť  
Vladimír Ondrejička (Spectra, Centrum excelencie pri 
Slovenskej technickej univerzite Bratislava),  
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sociológia, výskum verejnej mienky 
Miroslav Švec (Dicio Marketing, s.r.o. Bratislava), 

za vyhlasovateľa  
urbanizmus   
Ing. arch. Dušan Šimun (Mesto Trenčín – útvar hlavného 
architekta), 
doprava  
Ing. Jarmila Maslová (Mesto Trenčín – útvar životného 
prostredia, investícií a dopravy). 
pomocná evidencia 85/1/2014 

 
Rozbité osvetlenie, zdevastované dopravné značky, rozbitá 

reklamná vitrína, zničená mreža  - to je výsledok vyčíňania 
vandalov v noci zo štvrtka 30. na piatok 31. januára 2014 
v podchode pod Hasičskou ulicou v Trenčíne. 

Svoju devastačnú činnosť pravdepodobne začali vytrhnutím 
pásoviny z mreže, zakrývajúcej žľab pri vstupe do podchodu. 
Ňou potom porozbíjali 19 stropných svetiel tak, že funkčné 
zostali iba dve. Zrejme 
im to nestačilo, a tak 
svoju agresivitu namie-
rili na dopravné značky 
pri Kolibe a sklenenú 
reklamnú vitrínu, z kto-
rej zostal iba rám. Po 
zistení vyčíňania vanda-
lov Mesto Trenčín oka-
mžite podchod vyčistilo, opravilo mrežu na žľabe a zabez-
pečilo opravu svietidiel. 

Nad stavom podchodu v piatok ráno vyjadrila svoje rozhor-
čenie koordinátorka Mladých filantropov Trenčianskej nadácie 
Danka Adamusová. „To je katastrofa. Je to smutné a nahne-
valo ma to. Spolu s dobrovoľníkmi, mladými ľuďmi sme ve-
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novali množstvo energie, aby tento podchod vyzeral esteticky. 
Snažili sme sa z neho urobiť kultúrne prostredie, ktorým budú 
ľudia prechádzať s dobrým pocitom.“ Doplnila, že „v roku 

2011 podchod Mladí 
filantropi očistili, 
vymaľovali a dali 
priestor na prezentá-
ciu tvorby graffiti 
street artistom 
z viacerých kútov 
Slovenska. O rok ne-
skôr sa tu opravili 
poškodené dielce na 

bočnej stene, opäť sa steny vyčistili, hanlivé kresby a slová sa 
zatreli. Nejaký čas to vydržalo a dnes je tu hotová katastrofa.“ 
„Sme rozhorčení, ale určite nás toto neodradí. Nad týmto prie-
storom máme niečo ako sa povie patronát. Možno by stálo za 
to zamerať sa na kamerový systém, alebo viac tento priestor 
sledovať zo strany polície,“ doplnila. 

Na sfunkčnenie osvetlenia a nevyh-nutné opravy v pod-
chode musí mesto vynaložiť finančné prostriedky, ktoré by 
mohli urgentne použiť úplne niekde inde. „Aj preto ma hneva-
jú takéhoto prejavy agresivity. Ľudia sa sťažujú, že mesto 
máme špinavé a zničené, a pritom niektorí sa sami na tom po-
dieľajú. Na jednej strane tu máme skupinu mladých ľudí, ktorí 
sa snažia urobiť niečo pozitívne pre všetkých, ale na druhej 
strane zopár jednotlivcov, nespratníkov, možno ich rovesní-
kov, ktorí počas krátkej chvíle všetku tú snahu a prácu zlikvi-
dujú. Vážne uvažujeme o posilnení bezpečnosti v meste,“ po-
vedal primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Mesto Trenčín 31.01.2014 
pomocná evidencia 88/1/2014  
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Za vytriedené množstvá odpadu môžu mestá a obce na zá-
klade zákona o odpadoch žiadať o poskytnutie príspevku z Re-
cyklačného fondu. Nárok na príspevok vzniká pri hodnover-
nom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej komodity.  

Túto možnosť využilo aj Mesto Trenčín a v roku 2013 po-
žiadalo o finančný príspevok za množstvá vytriedených zlo-
žiek odpadu za rok 2012. Mesto Trenčín preukázateľne vyse-
parovalo a zhodnotilo 441,282 ton plastov, 2 878,263 t papie-
ra, 427,28 ton skla, 24,955 ton pneumatík a 7,283 ton akumu-
látorov a batérií.  

Správna rada Recyklačného fondu na základe týchto množ-
stiev rozhodla o pri-
delení finančnej čiast-
ky vo výške 102.449 
eúr. Tieto finančné 
prostriedky môžu slú-
žiť len na úhradu ná-
kladov spojených so 
zabezpečením triede-
ného zberu, manipu-
láciou, dopravou vy-
triedeného odpadu na zhodnotenie, rozširovanie triedeného 
zberu a propagáciu triedenia odpadu. 

Mesto Trenčín 04.02.2014 
pomocná evidencia 99/1/2014 
  
V novom roku 2014 pribudli na Braneckého ulici 

v Trenčíne nové dopravné značky. Ich osadenie si vynútila 
premávka v oboch smeroch ulice, aby sa tak zamedzilo do-
pravným kolíziám, najmä pri Strednej zdravotníckej škole, kde 
sa nachádza priechod pre chodcov. V úseku komunikácie Bra-
neckého ulice od Gymnázia Ľ. Štúra bolo umiestnené zvislé 
dopravné značenie „Priechod pre chodcov“ na fluorescenč-
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nom podklade a vo-
dorovné dopravné zna-
čenie na červenobielom 
podklade je naplánované 
na jarné mesiace. Keďže 
v tejto lokalite sa nachá-
dza viacero škôl na túto 
skutočnosť upozorňuje 
zvislé dopravné značenie 

„Deti“. 
Trenčianske noviny 03.02.2014 
pomocná evidencia 103/1/2014, 92/3/2014 

 

Webová stránka Mesta Trenčín priniesla oznámenie všet-
kým občanom mesta Trenčín dňa 5. februára 2014, že v súvis-
losti s pokračovaním stavby modernizácie železničnej trate 
čakajú v roku 2014 mesto Trenčín ďalšie nevyhnutné obme-
dzenia a obchádzkové trasy, týkajúce sa najmä prevažnej časti 
Zámostia.  

Predbežne sa uvažuje o tieto akcie: 
- Podjazd na Vlárskej  

Začiatok budovania podjazdu popod železničnú trať na 
Vlárskej ulici je naplánovaný s príchodom letných prázd-
nin. Ako informoval zhotoviteľ stavby, práce na podchode 
budú trvať celý jeden rok. Pre automobilovú i pešiu dopra-
vu to bude znamenať veľký zásah do jej organizácie.  
a) Prvá etapa obchádzok potrvá do sprevádzkovania nové-

ho podjazdu na Brnianskej ulici medzi Zlatovcami a Zá-
blatím, čo znamená takmer do konca roka 2014;  

- Znova otvoria „Čierny mostek“  
K jeho obojsmernému sprejazdneniu pre osobné auto-

mobily by malo na Žabinského ulici dôjsť už v jarných me-
siacoch 2014. Pomôže tak v doprave smerujúcej na Zama-
rovce a Hrabovku. Zhotoviteľ tiež dočasne upraví komuni-
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káciu tak, aby pri „čiernom mosteku“ mali vodiči dostatoč-
ný rozhľad. Zároveň bude na križovatke s  Bratislavskou 
ulicou povolené aj zo Žabinskej ulice len pravé odbočenie. 
Vozidlá smerujúce do centra mesta tak odbočia vpravo na 
Bratislavu, na okružnej križovatke pri Lídli sa otočia 
a budú môcť pokračovať do centra. „Čierny mostek“ by 
mal byť otvorený do konca tohto roka 2014. 

- Ako do Istebníka a Zamaroviec 
Náhradná trasa do Istebníka a Zamaroviec bude značená 

cez úrovňové priecestie na Hlavnej ulici v Zlatovciach. Do 
Istebníka sa vozidlá dostanú cez Ulicu Na kamenci, ktorá 
bude pri kultúrnom dome rozšírená. Ďalej pôjdu Majerskou 
ulicou až ku kultúrnemu domu v Istebníku. Autobusy a ná-

kladná doprava v smere na Hrabovku budú trasované po 
Medňanského ulici a v opačnom smere po Ulici Podjavo-
rinskej. Aby nebolo úplne zamedzené parkovanie na týchto 
uliciach, budú jednosmerné. 

V smere na Zamarovce budú môcť ísť autá po Istebníc-
kej a Vlárskej ulici. V opačnom smere bude obchádzková 
trasa značená po Orechovskej ulici, ktorá bude len jedno-
smerná. Riešenie asi najviac problematického bodu v tejto 
obchádzkovej trase bude v súčasnosti v rukách dopravného 
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projektanta. Ide o križovatku ulíc Istebnícka, Orechovská, 
Majerskej a Medňanského. 

Na mieste železničného priecestia sa môže vytvárať pri 
jeho uzavretí väčší rad áut. Ďalšie riešenia obchádzok budú 
smerované tak, aby vodiči zvyknutí ísť po Bratislavskej 
ulici napríklad do Záblatia, priemyselného parku, alebo na 
Nové Mesto nad Váhom a nešli po Bratislavskej ulici. 

- Využitie diaľnice 
Pre osobné automobily je navrhovaná možnosť dočas-

ného využitia diaľničného privádzača pri stredisku správy 
a údržby diaľnic. O tomto riešení rokoval primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček s Ministerstvom dopravy 
Slovenskej republiky, diaľničnou spoločnosťou a políciou. 
Žiadna z týchto inštitúcií nevidí zásadný problém v sprí-
stupnení privádzača pre osobné automobily. 
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- Smer z Trenčína na Bratislavu 
Autá idúce na Bratislavu z centra mesta, budú mať vy-

značenú obchádzku po Električnej ulici okolo Obchodnej 
zóny Belá na cestu I/50 v smere Drietoma. Pre vozidlá do 
výšky 3,8 metra, ktoré prejdú cestným mostom, bude ob-
chádzková trasa vedená pod most cez Ulicu Ľudovíta Stár-
ka. Potom ďalej po Brnianskej a Zlatovskej ulici.  

Primátor rokoval s Ministerstvom dopravy Slovenskej 
republiky a Slovenskou správou ciest o tom, aby v čase 
týchto obchádzok bola už zrealizovaná nová prípojka Zla-
tovskej ulice na diaľničný privádzač. V súčasnosti je vo fi-
nálnej fáze príprava projektovej dokumentácie a všetko na-
svedčuje tomu, že by sa pripojenie malo stihnúť. Jeho reali-
záciu bude spolufinancovať aj Mesto Trenčín. V tohto-
ročnom rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených 400 ti-
síc eúr. 

- Zmeny pre peších 
Pre chodcov bude vybudované dočasné priecestie cez 

železnicu pri okružnej križovatke na Bratislavskej ulici (pri 
Lídli). Tiež budú môcť využívať starý železničný most, ku 
ktorému sa dostanú po hrádzi a v čase budovania mostovky 
nad hrádzou po upravenej Radlinského ulici. K úprave nie-
ktorých priechodov pre chodcov dôjde na Bratislavskej uli-
ci.  
Mesto Trenčín 05.02.2014 
pomocná evidencia 111/1/2014 
 
Súťaž pre základné a stredné školy v zbieraní plastových 

fliaš, ktoré vyhlásil obchodný reťazec Lídl je v rozpore s vý-
chovou. Spomína to v otvorenom liste Ministerstvu školstva 
Slovenskej republiky predseda environmentálneho združenia 
„Špirála“ Mgr. Richard Medal. 
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Podľa projektu, ktorého autorom je obchodný reťazec Lidl, 
tri najúspešnejšie školy môžu získať hlavnú výhru v podobe 
nových športových ihrísk. 

V otvorenom liste sa konštatuje: „My sme v zásade vždy 
proti spotrebiteľským súťažiam, aj z toho dôvodu, že sú proti 
zmyslu environmentálnej výchovy. Motivujú totiž deti k zvy-
šovaniu spotreby. V tomto prípade je to o to horšie, že sa k tej-
to iniciatíve obchodného reťazca prihlásilo Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky a podporuje projekt silou svojej au-
tority. Vidíme v tom nebezpečný precedens, lebo máme 
strach, aby sa zo škôl nestali ďalšie reklamné agentúry. Súťaž 
s oficiálnym názvom „Ekohry – Myslite EKOlogicky“ je v 
rozpore so zdravou výživou. Motivuje žiakov a rodičov k na-
kupovaniu nápojov, ktoré sú často zbytočne prisladzované a 
obsahujú prídavné látky. To je v rozpore s národnou koncep-
ciou rozvoja zdravia. Protest proti tejto súťaži treba riešiť 
osvetou. Budeme žiadať školy a školské zariadenia, aby kri-
ticky premýšľali o takýchto kampaniach a aby sa do nich ne-
zapájali.“ 

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky „Ekohry“ pod-
porilo ako prostriedku na ochranu životného prostredia. Obha-
juje iniciatívu súk-
romnej firmy ako 
významnej úlohy 
pri podpore takejto 
ochrany svojimi ak-
tivitami. Preto re-
zort školstva pod-
poril tento projekt, 
ktorý má zvýšiť 
vplyv mladých ľudí 
na podobu prírody v budúcnosti.  
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Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa stará aj o 
zdravú výživu detí. Sú pripravené opatrenia, ktoré sa týkajú 
podpory stravovania mladých ľudí, kde je zakomponovaný aj 
zákaz predaja sladených nápojov v školách. „Pre nás je dôleži-
té to, že touto aktivitou chceme pomôcť konkrétnym školám, 
ktoré majú záujem o separácie odpadu,“ dodal hovorca minis-
terstva Michal Kaliňák. S tým súhlasia aj predstavitelia ob-
chodného reťazca Lidl. Podľa Tomáša Bezáka, hovorcu spo-
ločnosti Lídl, podobné súťaže sa osvedčili už v minulosti. 
„Preto sme sa aj tento rok rozhodli usporiadať súťaž pre zá-
kladné a stredné školy. Prostredníctvom „Ekohry“ chceme pri-
spieť k budovaniu ekologického povedomia žiakov, zároveň 
ich motivovať k športovaniu. Najúspešnejšie školy totiž získa-
jú športoviská a príspevky na obnovu existujúcich ihrísk v 
celkovej hodnote 210-tisíc eúr“. 

www.sme.sk 11.02.2014 
pomocná evidencia 124/1/2014 

 
Vlakovú dopravu na niekoľko dní vylúčili pre rekonštrukč-

né a stavebné práce v stanici Trenčín na traťovom úseku Tren-
čín - Trenčianska Turná, keď nepremávali vlaky od pondelka 

17. februára až do 
26. februára 2014. 
Vlaková doprava 
bola vylúčená z 
jednokoľajnej trate 
z Trenčína do Chy-
norian. Nepremáva-
lo šesť až osem lo-
kálnych vlakov, 
ktoré jazdia na tejto 

trati. Nahradené boli počas výluky autobusmi. Vlaky od Tren-
čianskej Turnej po Chynorany jazdili aj naďalej podľa platné-
ho cestovného poriadku. Agentúru Sita o tom informovala ria-
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diteľka odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Sloven-
sko Jana Morháčová. Výluku na traťovom úseku robil správ-
ca dopravnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 16.02.2014  
pomocná evidencia 145/1/2014 
 
Trenčania sa sťažujú na niektoré neprehľadné križovatky a 

nebezpečné úseky v Trenčíne. Jednou z takýchto križovatiek 
v Trenčíne je križovatka miestnej komunikácie s priecestím 
železničnej trate pri obchodnom dome Billa a bývalom Mile-
xe. Sťažujú sa na ňu nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj 
chodci. Niektorí z nich boli účastníkmi nehôd, iní k nim boli 
veľmi blízko. „Je to tam veľmi neprehľadné a každý prejazd 
zaváňa kontaktom a nehodou. Som skúsený vodič, poznám ta-
ké úseky aj v iných mestách, no kompetentní by to mali naozaj 
riešiť,“ povedal občan Ján Horný. Tento nebezpečný úsek, 
kde sa križujú ulice M. R. Štefánika, Opatovská a Kubranská 
je naplánovaný zmeniť v súvislosti s modernizáciou železnič-
nej trate. V priestore súčasného železničného priecestia sa vy-
buduje len podchod pre peších. Napojenie sídliska Sihoť na 
Štefánikovu ulicu 
bude vyriešený pod-
jazdom medzi uli-
cami Pred poľom 
a Jasná. Na tomto 
mieste v súčasnosti 
nebude Mesto 
Trenčín riešiť ani 
rekonštrukciu sema-
forov. To všetko 
musí počkať až do ukončenia výstavby spomínaných doprav-
ných kritických miest.  
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No v Trenčíne je ďaleko viac nebezpečných úsekov mest-
ských komunikácií, kde práve svetelná signalizácia ľuďom 
chýba. Takým nebezpečným úsekom je napríklad  Soblahov-
ská ulica pri obchodnom dome Lídl, kde hlavne z rána prechá-
dzajú deti z rodinných domov sídliska „Pod Juhom“ 
a obytných domov „Villa Park“ do Základnej školy na Bezru-
čovej ulici. V budúcnosti by tu malo pribudnúť nové značenie, 
keď zvislé dopravné značenie priechodu pre chodcov sa zmení 
za dopravné značenie na fluorescenčnom podklade.  

Nebezpečnosť niektorých miest v Trenčíne dokladujú údaje 
polície. Minulý rok 2013 sa na uliciach Bratislavská, Hasičská 
a Štefánikova v správe Krajskej správy ciest sa stalo celkovo 
dvadsať dopravných nehôd pri ktorých zomrela jedna osoba. 
Na mestských cestách v správe Mesta Trenčín polícia zazna-
menala najviac nehôd na Zlatovskej a Východnej ulici. Na 
každej došlo k štyrom incidentom. Polícia v minulom roku 
evidovala až 26 dopravných nehôd, ktoré vinníci neohlásili. 

www.sme.sk 20.02.2014 
pomocná evidencia 162/1/2014 
 
Obyvateľom Trenčína vyrazila dych voľne šírená po              

20. februári 2014 informácia o tom, že stavebné povolenie na 
stavbu podjazdu 
z Ulice Jasná na 
Ulicu Pred poľom 
a kruhového objaz-
du Ulice Pred po-
ľom bolo predĺžené 
do februára 2016. Je 
len jasné, že táto in-
formácia vyvolala 
u občanov nespo-

kojnosť, ktorí v tejto časti bývajú.  

stavenisko kruhového objazdu Pred poľom 25.02.2014 
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Keďže vedenie Mesta Trenčín nebolo o tejto novej situácii 
informované, primátor Mgr. Richard Rybníček sa nechal in-
formovať, čo sa vlastne stalo, čo bolo príčinou zmeny  termínu 
ukončenia stavby, keď pôvodný termín ukončenia stavby bol 
december 2013. Všetko vyplynulo z toho, že počas realizácie 
stavby Pred poľom došlo k značnému zdržaniu pre problémy 
s prekládkou plynových vedení nachádzajúcich sa v pries-
toroch novobudovaného podjazdu a zhotoviteľ musel práce 
prerušiť na približne deväť mesiacov.  

Vzhľadom na danú situáciu zhotoviteľ požiadal Stavebný 
odbor Okresného úradu v Trenčíne v polovici februára 2014 
žiadosť o predĺženie termínu stavebného povolenia na výstav-
bu podjazdu a kruhového objazdu Pred poľom do 22. febru-
ára 2016.  

 Primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček 
v rámci ďalšieho  po-
stupu výstavby hneď 
ako sa dozvedel ne-
priaznivé správy, po-
zval vedenie stavby 
dňa 24. februára 
2014, kde im oznámil 
svoje stanovisko, že 
mesto s predĺžením 
lehoty ukončenia 
stavby o dva roky zásadne nesúhlasí. Výsledkom spoločného 
rokovania vedenia Mesta Trenčín s vedením zhotoviteľa bola 
dohoda, že dodržia termín dokončenia podjazdu i kruhového 
objazdu do konca tohto roka 2014. Pre občanov by bolo kata-
strofou, ak by sa táto časť stavby mala realizovať do roka 
2016,“ skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý si 
myslí, že práve tento úsek modernizácie trate je v čase výstav-

miesto budúceho podjazdu z Ulice Pred poľom do Ulica Jasná 
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by najexponovanejší s výrazným dopadom na každodenný ži-
vot občanov.  

Stavebné práce na Ulici Pred poľom budú ukončené do 
konca tohto roka 2014, kedy bude zároveň stavba daná do 
predčasného užívania. Následne začne proces kolaudácie. 
Mesto Trenčín sa už dnes pripravuje na spevnenie a rekon-
štrukciu prístupových komunikácií k dotknutým bytovkám.  

Mesto Trenčín 26.02.2014 
pomocná evidencia 172/1/2014 

 

Od  3. marca 2014 bolo parkovisko na Mládežníckej ulici v 
Trenčíne pre verejnosť zatvorené. Dôvodom boli práce na 

modernizácii železnice cez 
mesto, pre ktoré musela byť 
ulica zatvorená. Obmedze-
nie potrvá približne do leta 
2015, keď by mali byť prá-
ce hotové. Po dokončení 
prác bude Mládežnícka uli-
ca dočasne využívaná opäť 
ako parkovisko. Defini-

tívne využitie tohto územia v budúcnosti však dá medzinárod-
ná súťaž „Trenčín - mesto na rieke“. Kým sa stavebné práce 
neskončia, budú musieť cyk-
listi aj chodci využívať ob-
chádzkové trasy. Upozornia 
ich na to dopravné značky 
a informačné tabule. Do-
pravné značky boli už roz-
miestnené. Na hrádzi, ktorá 
nie je miestnou komuniká-
ciou, budú ľudí o obchádz-
kových trasách upozorňovať informačné tabule. Mládežnícku 
ulicu modernizácia železničnej trate ovplyvňuje už od minulé-
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ho roka. Pri futbalovom štadióne stavbári prekladajú inžinier-
ske siete. Ulica tiež slúži ako príjazd na stavenisko v priesto-
roch bývalej letnej plavárne. Po dokončení inžinierskych sietí 
pri futbalovom štadióne príde na rad preloženie cesty na 
Ostrov. Súčasná zákruta doprava, z ktorej je pripojené parko-
visko, by mala byť posunutá bližšie k štadiónu. Na mieste kri-
žovatky Mládežníckej ulice s parkoviskom sa potom začnú 
práce na opornom múre novej železničnej trate vrátane pre-
mostenia. 

www.sme.sk 03.03.2014  
Trenčianske noviny 10.03.2014 
pomocná evidencia 184/1/2014, 201/1/2014 

 
Začiatok výstavby golfového areálu pri rieke Váh v Tren-

číne sa oddiali. Spoločnosť „Hoss Corp“, patriaca hokejovej 
rodine Hossovcov tam 
plánuje vybudovať gol-
fový areál, na asi desa-
tine plochy športovo-
relaxačný areál pre ve-
rejnosť a neďaleko areá-
lu parkovisko. Okresný 
úrad, oddelenie štátnej 
stavebnej správy 

v Trenčíne ako odvolací orgán vrátil mestu Trenčín rozhodnu-
tie pre nedodržanie všetkých ustanovení stavebného zákona 
pre územné konanie a územné rozhodnutie.  

Podľa Ľubomíra Pavlíka z oddelenia štátnej stavebnej 
správy Okresného úradu v Trenčíne dôvodom neudelenia roz-
hodnutia bolo neriešenie desaťmetrového manipulačného ko-
ridoru pozdĺž brehovej čiary Váhu, ani rovnako širokého kori-
dou dovnútra od hrádze. „Projekt neriešil manipulačné pásy 
pozdĺž Váhu a hrádze, ochranu zabezpečenia osôb náhodou sa 

Marian Hossa 
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pohybujúcich v tomto priestore a niektoré ďalšie veci. Desať-
metrový koridor je v podstate priestor, ktorý slúži na zabezpe-
čenie prístupu pre správcu vodného toku a je treba upraviť 
vzťahy, ako budú odpaliská kolidovať s týmto priestorom,“ 
priblížil Ľubomír Pavlík. Ako dodal, vec sa vracia prvostup-
ňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. „Po od-
stránení nedostatkov návrh nanovo prerokujú s účastníkmi ko-
nania a následne mesto Trenčín rozhodne,“ doplnil Ľubomír 
Pavlík s tým, že časový horizont opätovného vydania rozhod-
nutia sa nedá špecifikovať. 

Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej Mestu Tren-
čín bol doručený zo stavebného odboru okresného úradu spis 
s právoplatným rozhodnutím o zrušení. „Opakované konanie 
ohľadom výrubu zelene prebieha presne v zmysle rozhodnutia 
okresného úradu - odboru životného prostredia. Mesto pripo-
mienky úradu mieni a musí rešpektovať, keďže právny názor 
druhostupňového orgánu je pre nás záväzný.“  

Mesto Trenčín zapožičalo na 70 rokov spoločnosti „Hoss 
Corp“ viac ako 51.000 m2 pozemkov pri rieke Váh v Trenčíne. 
Na základe zmluvy s mestom by mala spoločnosť investovať 
minimálne milión eúr, z toho stotisíc do športovo-relaxačného 
areálu. 

Zmluva spoločnosť zaväzuje vybudovať športovo-relaxač-
ný areál a parkovisko do konca septembra roku 2014 
a samotný golfový areál do 36 mesiacov odo dňa, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie. 

pomocná evidencia 188/1/2014 
 
V trenčianskej mestskej časti Opatová sa začali dňa 6. mar-

ca 2014 práce s dobudovaním kanalizácie. Práce potrvajú do 
mesiaca október 2014 a v Opatovej tak pribudne 2452 bež-
ných metrov kanalizácie a 185 kanalizačných prípojok. Cel-
ková investícia predstavuje 658.610 eúr. Po tom, ako sa dobu-
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dovanie kanalizácie naplno rozbehlo v oblasti Zámostia, stav-
bári začali s dobudovaním kanalizácie aj v Opatovej. Ako prvé 
sa začali práce na Opatovskej ulici pri družstve, na Ulici Pod 
driením a Ulici Mlynskej.  

Podľa informácií zhotoviteľa stavby budú rozkopané úseky 
v dĺžke asi 40 bm, pričom prístup k nehnuteľnostiam bude pre 
obyvateľov zabezpečený. Výstavba kanalizácie v Opatovej 
potrvá do októbra 
2014. Po prácach na 
prístupovej komuni-
kácii k družstvu, na 
Ulici Pod driením a 
Mlynskej ulici budú 
práce na budovaní 
kanalizácie pokra-
čovať v časti Ulice 
Niva, Mníšnej ulice, 
Ulice Horeblatie, Ulice 10. apríla a Opatovskej ulice.  

Dostavba kanalizácie v Opatovej je súčasťou veľkého in-
fraštruktúrneho projektu „Intenzifikácia čistiarní odpadových 
vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčian-
skom regióne“. Ide o najväčší projekt v oblasti životného pro-

stredia v našom regióne 
s celkovým objemom 
necelých 84 miliónov 
eúr. Príspevok z euro-
fondov predstavuje viac 
ako 48 miliónov eúr, zo 
štátneho rozpočtu viac 
ako 8,5 milióna eúr a 
zvyšnú časť uhradia 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. a Mesto Trenčín, ktoré 
sú v nich najväčšími akcionármi. 
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www.sme.sk 05.03.2014 
pomocná evidencia 189/1/2014  
 

V Trenčíne začali vo štvrtok 13. marca 2014 čistiť chodníky 
a ulice po zime. Ako prvé začalo čistiť centrum mesta od 6:00 
do 18:00 h, teda Mierové námestie, ulice Matúšova a Farská, 
Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ulica – pešia zóna, Vajan-
ského ulica, Rozmarínová ulica a chodníky za Priorom. Na-
sledujúceho dňa 14. marca 2014 od 18:00 do 6:00 h sa budú 
čistiť ulice Palackého, Hasičská, Braneckého, Námestie svätej 
Anny a Ulica K dolnej stanici.  

„Práce zabezpečoval zmluvný partner Mesta Trenčín spo-
ločnosť Marius Pedersen. Ľudia boli v teréne 24 hodín denne, 
teda aj v nočných hodinách. Za predpokladu priaznivého po-
časia budú práce ukončené do Veľkej noci,“ uviedol vedúci 
útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Benjamín Lisáček. Zároveň požiadal občanov, majiteľov mo-
torových vozidiel o spoluprácu tým, aby v čase podľa harmo-
nogramu čistenia ulíc neparkovali  svoje autá a tak neblokova-
li čistiace práce. Ide nám o to, aby boli ulice vyčistené kom-
pletne. 

Po čistení mestskej časti Stred, ktorá by sa mala za priazni-
vých poveternostných podmienok ukončiť do 21. marca 2014, 
sa ľudia i stroje presunú do mestskej časti Juh. Potom by sa 
mala vyčistiť mestská časť Sever a čistiace práce sa ukončia 
v mesiaci apríl v mestskej časti Západ. 

 www.sme.sk 11.03.2014 
pomocná evidencia 206/1/2014 
 
Tohoročná zima 2013/2014 síce nezanechala také veľké 

množstvo výtlkov ako vlani, ale i tak sa Mesto Trenčín sústre-
dilo na ich opravu. V roku 2014 vzhľadom na ušetrené finanč-
né prostriedky na zimnej údržbe zostal väčší objem prostried-
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kov na opravu ciest a chodníkov z celkového balíka prostried-
kov 850 tisíc eúr.  

Medzi najviac poškodené úseky v Trenčíne patria ulice ge-
nerála Svobodu, Hodžova, Opatovská, Martina Rázusa, Le-
gionárska, K dolnej stanici, Jilemnického, Partizánska, Cinto-
rínska, Slnečné námestie, Janka Kráľa, Lidická Osloboditeľov, 
Inovecká, Brnianska a Zlatovská. Studenou asfaltovou zmesou 
sa opravovali najnevyhnutnejšie výtlky na miestnych komuni-
káciách. Vďaka priaznivému počasiu sa začali rozsiahlejšie 
opravy teplou asfaltovou zmesou koncom marca 2014. 

Trenčianske  noviny  10.03.2014 
pomocná evidencia 207/1/2014 
 
Dňa 17. marca 2014 firma Marius Pedersen otvorila nové 

zberné miesto odpadu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Do zre-
konštruovaného zberného dvora investovala firma 650 tisíc  
z vlastných zdrojov.  

Nový zberný dvor priblížil generálny riadi-
teľ Marius Pedersen Ing. Oliver Šujan, keď ho 
charakterizoval ako najväčší zberný dvor pre-
vádzkovaný v Trenčianskom kraji s rozlohou 
800 m2,, kde môžu občania voziť drobný sta-
vebný odpad, ale aj nadrozmerné odpady. 
Zberný dvor je prispôsobený na príjem biologických a nebez-
pečných odpadov, vyradených zariadení, ako napríklad elek-

trospotrebičov, plastov, 
skla a kovov.  

Zberný dvor má 
prevádzkovú dobu od 
06,30 h do 17,30 h. 
Privezený odpad vo 
dvore sa separuje 
a zhodnocuje. 

zľava primátor Mgr. R. Rybníček, riaditeľ Ing. O. Šujan a podpredseda TSK              
Ing. Trstenský pri prestrihnutí stuhy 

Ing. Oliver Šujan 
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Mesto Trenčín dnes disponuje s dvomi zbernými dvormi, 
keď druhý zberný dvor sa nachádza na Soblahovskej ulici. 
Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka „zrekonštruovanie 
zberného dvora na vývoz a separáciu odpadu je veľmi dôleži-
té, lebo táto investícia predpokladá zvýšenie komfortu 
a úroveň odpadového hospodárstva a určitým spôsobom učí 
občanov nevytvárať v meste čierne skládky. Mesto Trenčín 
plánuje v najbližších dvoch až troch rokoch výstavbu tretieho 
zberného dvora v lokalite Sihoť. Občania si nový zberný dvor 
pochvaľujú, lebo sa sem môže priniesť odpad všetkého druhu. 

Trenčianske noviny 24.03.2014 
pomocná evidencia 241/1/2014 
 
V sobotu dňa 5. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne jarné 

upratovanie podľa spracovaného harmonogramu, ktorý bol 
zverejnený na webovej stránke Mesta Trenčín. Do všetkých 
mestských častí boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery na 
odkladanie odpadu. 

Trenčianske noviny 24.03.2014 
pomocná evidencia 244/2/2014 
 
Na podnet primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Ryb-

níčka zhotoviteľ 
stavby prehodno-
til postup prác na 
výstavbe novej 
železničnej trate, 
čím vznikol prie-
stor na dočasné 
otvorenie „Čier-
neho mosteka“.  
Od pondelka                 
7. apríla 2014 
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popoludní bol „Čierny mostek“ na Žabinskej ulici  pre osobnú 
dopravu dočasne sprejazdnený.  

Chodci majú v záujme svojej bezpečnosti prechádzanie po-
pod mostek prechádzať zakázané. Podjazd nie je natoľko ši-
roký, aby ho mohli obojsmerne využívať osobné vozidlá a zá-
roveň aj chodci.  

Z dôvodu prebiehajúcich prác na stavbe modernizácie že-
lezničnej trate bolo trasovanie miestnej komunikácie k „Čier-
nemu mosteku“ upravené. Pri vjazde do „Čierneho mosteka“ 
sa zlepšili rozhľadové pomery. Zo strany Istebníckej ulice 
však zostáva v prevádzke vjazd na stavenisko stavby. To zna-
mená, že po Istebníckej ulici v smere k „Čiernemu mosteku“ 
jazdia aj nákladné vozidlá stavby. Preto je tu znížená rýchlosť 
na 30 km/h. Je potrebné, aby vodiči na tomto úseku cesty ma-
ximálne zvýšili pozornosť.  

Na križovatkách Žabinskej ulice s Ulicou Ľudovíta Stárka a 
Bratislavskou ulicou zostáva dopravný režim rovnaký, aký bol 
do júla 2013, kedy bol 

 „Čierny mostek“ uzavretý. Po uzavretí železničného prie-
cestia na Vlárskej ulici dôjde k zmene na križovatke 
s Bratislavskou ulicou. Potom bude zo Žabinskej ulice možné 
len pravé odbočenie v smere k okružnej križovatke pri Lidli. 

„Čierny mostek“ bude pre autá otvorený len do konca roka 
2014. Jeho uzatvorenie súvisí s postupujúcou modernizáciou 
železničnej trate. Od roku 2015 bude jeho uzavretie už trvalé.  

Mesto Trenčín 07.04.2014  
pomocná evidencia 279/1/2014 
 
V rámci výstavby nového cestného mosta nad cestou 2/507 

nahradí klasickú svetelnú križovatku okružná. Pokračujúce 
práce obmedzia čiastočne dopravu.  

 V sobotu 12.apríla 2014 bude na križovatke pri Kauflande 
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 s definitívnou platnosťou odpojená a demontovaná svetelná 
signalizácia, ktorá tam bola ako dočasne osadená v roku 2010. 
To znamená, že výstavba kruhovej križovatky bude prebiehať 
bez riadenia semaformi.  

Stavebnou činnosťou sa tu situácia zmení najmä pre vozid-
lá dlhšie ako 9 metrov. Tie budú môcť prechádzať len 

v priamom smere 
z centra k Ob-
chodnej zóne Belá 
a späť. Na sídli-
sko Juh, resp. do 
Soblahova sa do-
stanú z Električ-
nej ulice po vy-
značenej ob-
chádzkovej trase 
cez ulice Legio-

nárska, Beckovská alebo Dlhé Hony, Inovecká.  
Pre ostatné motorové vozidlá bude križovatka prejazdná vo 

všetkých smeroch, ale už bez svetelnej signalizácie. Preto bolo 
odporúčané vodičom smerujúcim zo sídliska Juh do Obchod-
nej zóny Belá využiť iné trasy, než cestu popri Baumaxe. 
Rovnako, vodi-
čom idúcim 
z centra mesta na 
sídlisko Juh bude 
výhodnejšie vyu-
žiť trasovanie po 
Braneckého a 
Soblahovskej uli-
ci. 

Pôvodne mala 
byť doprava v križovatke takto riešená už od 10. apríla 2014, 
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ale zhotoviteľ sa rozhodol počkať do soboty 12. apríla 2014.  
V dôsledku prác na kruhovej križovatke linka 21 zmení 

svoju trasu už od termínu 10. apríla 2014. Linka č. 21 mest-
skej hromadnej dopravy Trenčín nebude v oboch smeroch ob-
sluhovať ani jednu zastávku na Električnej ulici a zastávku Ku 
štvrtiam, Baumax. Tie budú dočasne nahradené pretrasovaním 
linky tak, že z Juhu pôjde po Soblahovskej ulici, ďalej po uli-
ciach Dlhé Hony, Legionárska a Braneckého (Rozmarínova). 
Dočasne bude na tejto trase obsluhovať všetky zastávky s vý-
nimkou Soblahovskej, pod cintorínom.  

Tieto obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križo-
vatky potrvajú pravdepodobne do 15.júna 2014.  

Mesto Trenčín 09.04.2014  
pomocná evidencia 281/1/2014 
 
Nový dopravný režim začal platiť na križovatke ulíc Elek-

tričná a Ku štvrtiam po Veľkej noci, pretože sa začala budovať 
nová okružná križovatka od soboty 12. apríla 2014.  

V tejto súvis-
losti bola zruše-
ná svetelná sig-
nalizácia vo 
všetkých sme-
roch, obmedzili 
sa jazdné pruhy 

v križovatke. 
Úplne sa uzav-
rela vetva križo-
vatky v smere 

na Juh (Ulica Ku štvrtiam) od Obchodného centra Laugarício 
a to až po odbočenie ku Kauflandu a k čerpacej stanici pohon-
ných hmôt Agip. Vznikla tak nová dopravná situácia, keď do-
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pravné prostriedky sa mohli dostať len v priamom smere 
z Električnej ulice k Obchodnej zóne Belá a späť.  

Úsek cesty medzi okružnou križovatkou pri Baumaxe 
a Obchodným centrom Kaufland bol zúžený len na jeden 
jazdný pruh. Vozidlá sa tadiaľto dostanú len do Kauflandu 
a na čerpaciu stanicu Agip, ale späť nie. Odtiaľ mohli ísť do-
pravné prostriedky len pripájacím pruhom na Električnú ulicu 
alebo cestou poza Kaufland na Inoveckú ulicu.  

Obchádzkové trasy pre nákladné automobily zostali  ulice 
Legionárska, Beckovská, Dlhé Hony a Inovecká. Obchádzko-

vé trasy pre 
osobné au-
tomobily bu-
dú slúžiť uli-
ce K dolnej 

stani-
ci, Legionár-
ska a So-

blahovská. 
V smere od 

Laugaricia 
pôjde trasa 
pravým od-
bočením na 

križovatke Električná a Legionárska a následne po Legionár-
skej ulici okolo nemocnice až na okružnú križovatku so Sob-
lahovskou ulicou.  

Zmeny nastali aj na svetelnej križovatke Električná – Le-
gionárska, na ktorej sa upravilo radenie jazdných pruhov. 
V smere od Obchodného centra Laugaricio zostane len jeden 
jazdný pruh pre priamy smer a druhý jazdný pruh bude určený 
len pre pravé odbočenie na Legionársku ulicu.  

Kruhová križovatka pri Agipe bola v plnom prúde 

organizácia dopravy počas výstavby kruhového objazdu 
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Predpokladá sa, na konci mája 2014 by sa mohla používať 
nová okružná križovatka vo všetkých smeroch, aj keď práce 
na nej ešte nebudú celkom ukončené. Nová okružná križovat-
ka súvisí s výstavbou druhého cestného mosta, ktorého inves-
torom je Slovenská správa ciest.  

Mesto Trenčín 17.04.2014  
pomocná evidencia 305/1/2014 

 
Z Partizánskej ulice na sídlisko Juh si vodiči už cestu ne-

skrátia. V uplynulých dňoch tam boli umiestnené dopravné 
značky „Prejazd zakázaný“. Mesto Trenčín tak reagovalo na 

problematickú si-
tuáciu na úseku 
Partizánskej ulice 
medzi sídliskom 
Juh a Cintorín-
skou ulicou. Vo-
diči si tu zvykli 
skrátiť trasu po 
panelovej ceste 
z centra mesta na 
Juh, respektíve 

opačne. Ide o komunikáciu, ktorá je určená na obsluhu 
a prístup občanov, ktorí tam bývajú. Vzhľadom na svoje pa-
rametre je nevyhovujúca pre všeobecné užívanie. 

Na častý prejazd motorových vozidiel touto cestou nás 
upozornili občania. Mesto Trenčín preto navrhlo umiestniť 
v oboch smeroch dopravnú značku „Prejazd zakázaný“. 
Okresný dopravný inšpektorát s týmto riešením súhlasil 
a značky boli 14. apríla 2014 osadené.  

Mesto Trenčín 15.04.2014   
pomocná evidencia 294/1/2014 
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V tomto roku bude verejná zeleň pokosená štyrikrát. Prvé 
celoplošné kosenie 
v Trenčíne sa začalo 
v pondelok dňa 14. ap-
ríla 2014. V tohoročnej 
sezóne sídliská Juh 
a Sihoť kosil zmluvný 
partner Mesta Trenčín, 
spoločnosť Marius Pe-
dersen. Kosenie ostat-

nej verejnej zelene zabezpečili pracovníci mestského hospo-
dárstva. Vhodné počasie vytvorilo priaznivé podmienky, že 
mestská zeleň bola pokosená do piatich týždňov. 

Mesto Trenčín17.04.2014 
pomocná evidencia 300/1/2014 
 

„Lesnícky deň“ 
sa stal tradičným 
podujatím organi-
zovaným lesnícky-
mi inštitúciami v 
Trenčíne dňa 29. 
apríla 2014, ktorý 
nadviazal na podu-
jatie „Apríl – Me-
siaca lesov“ a „Deň 

Zeme“.  
Úlohou „Lesníckeho dňa“ bolo a je spájať štátne aj neštátne 

inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, oslo-
viť širokú odbornú aj laickú verejnosť. Svojimi aktivitami in-
formujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť a interak-
tívne približujú prácu lesníkov. Nosnou témou tohtoročných 
lesníckych dní je „Zdravie z prírody“. 
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Podujatie organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci s Les-
ným hospodárstvom Inovec, spol. s r. o., Selec, Obvodný les-
ný úrad v Trenčíne, Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný 
závod Trenčín, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Kar-
paty, OZ Veronica, OZ ALEA, Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m. r. o., Trenčín a spoločnosť Marius Pedersen, a. s. 

23.04.2014, Mesto Trenčín 
pomocná evidencia 311/1/2014 

 
Dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Trenčíne verejné prerokovanie návrhu au-
tobusového terminálu z hľadiska vplyvu stavby na životné 
prostredie. Správa z prerokovania so všetkými pripomienkami 
prítomných bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktoré by malo vydať záverečné stanovi-
sko. 

Info Trenčín 30.05.2014 
pomocná evidencia 417/1/2014 
 
Ulici 1. mája a priestoru nachádzajúceho sa medzi Gymná-

ziom Ľ. Štúra a Základnou školou sv. Svorada a Benedikta 
stvárnili po novom vo svojom návrhu architekti Matej 
Škriečka a Ivan Chudý. Tento návrh predložili širokej verej-
nosti na posúdenie. 

Využitie i stvárnenie priestoru sa nejaví ako primerané. 
Monotónnu plochu dnes spestrujú len záplaty na asfalte, hrbo-
ľaté chodníky či oplotenia, ktoré sa stali prežitkom. Pozostat-
ky dávno vysadenej javorovej aleje majú najlepšie roky už za 
sebou.  

Autori návrhu sa svojim konceptom snažili zmeniť zažitú 
predstavu a nájsť priestoru novú identitu. Predovšetkým chcú 
oslobodiť priestor od ťažkých kovaných plotov. Plochy zelene 
premiestnili do stredu záujmu, kde  sú prístupné  pre všetkých. 
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Kruhový dizajn zelených plôch dotvárajú asymetricky umies-
tnené kružnice pôsobiace  plošne v dlažbe odlišnou farebnos-
ťou. 

Dopĺňajú ich 
pásy dlažby vy-
tvárajúce vlny. 
Po bočných stra-
nách ulice zostal 
zachovaný prí-
stup pre doprav-
nú obsluhu ale-
bo  požiarnu 
techniku. Pre 
tento účel je 

primárne určený koridor na strane gymnázia, ktorý svojou šír-
kou umožňuje príjazd aj väčším vozidlám pozdĺž celej ulice. 

Ulica navrhnu-
tým riešením získa-
la novú atraktívnu 
tvár, študenti, uči-
telia aj okoloidúci 
dostali možnosť 
zastaviť sa, od-
dýchnuť a tráviť 
voľný čas. Predo-
všetkým však po-
sedieť si v príjemnom priestore priamo nad knihami. A tak 
nová „študentská“ ulica je na svete. 

www.sme.sk 13.04.2014  
pomocná evidencia 295/1/2014 

Koncom mesiaca apríl 2014 hlavný architekt mesta Ing. 
arch. Martin Beďatš predbežne informoval média o výs-
ledkoch urbanistickej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“. 

Ulica po zásahu získa novú tvár 
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Súťaž oslovila nielen slovenských architektov, ale súťažné ná-
vrhy prišli aj z Talianska, Ukrajiny, Švédska, ale aj z Ameriky 
či Hongkongu. 

Zo 60 zaslaných riešení v meste Trenčín bude vybratý naj-
vhodnejší model riešenia územia mesta, ktoré vznikne po 
zmodernizovaní železničnej trate. Medzinárodnou urbanistic-
kou súťažou „Trenčín - mesto na rieke“ vyhlásenou mestom 
31. januára 2014 bolo získa, čo najlepšie urbanistické riešenie 
prepojenia centra mesta s brehmi Váhu. Do súťaže sa 
v priebehu troch mesiacov postupne zaregistrovalo viac ako 
1.500 osôb, z ktorých 60 z nich poslalo aj konkrétny návrh rie-
šenia. Podľa Ing. arch. Martina Beďatša „odozva potvrdila 
pomerne veľký záujem odbornej verejnosti o dvoch veciach, 
že súťaž bola dobre spropagovaná a zadanie aj podklady boli 
dobre pripravené. Ďalšou etapou by mala byť príprava územ-
ného plánu zóny, ktorá vyrieši všetky možné súvislosti.  

Do rúk medzinárodnej poroty sa návrhy dostanú v polovič-
ke mája 2014. Predtým ich ešte odborne posúdia a okomentujú 
experti, každý za svoju odbornú oblasť. S autormi piatich naj-
lepších návrhov Mesto Trenčín podpíše licenčnú zmluvu. 

www.sme.sk 30.04.2014  
pomocná evidencia 325/1/2014  
 
Jedenásťčlenná medzinárodná odborná porota vyhodnotila 

dňa 15. mája 2014 59 súťažných návrhov, ktoré prišli z viac 
ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských kolektívov sa 
o ceny uchádzali aj kolektívy z Poľska, Českej republiky, Lo-
tyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, 
Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny 
a USA.  

Porota pracovala v Trenčíne vo dvoch dňoch 13. a 14. mája 
2014 a návrhy vyberala dvojkolovo. Po prvom kole zostalo 
v hodnotení 36 návrhov, z ktorých do záverečného hodnotenia 
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postúpilo 10 súťažných prác. Porotcovia ich posudzovali veľ-
mi detailne a v niekoľkých etapách. V záverečnom hlasovaní 
rozhodli o poradí na prvých troch miestach a pridelení dvoch 
špeciálnych cien.  

Víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper 
Sweden AB  zo 
Stockholmu, ktorý 
uspel so súťažným 
návrhom s názvom 
“Tracing Trencin“ – 
„Stopy Trenčína“. 
„Nejde o návrh, kto-
rý by bol nápadne 
ohurujúci, ale je to 
práca, ktorá najlep-

šie zohľadňuje všetky aspekty zadania súťaže a jej kritériá. Je 
to návrh ohľaduplný k existujúcej štruktúre historického cen-
tra, citlivo doplnenej novou zástavbou, umožňujúcou kvalitné 
spojenie oboch brehov Váhu so zaujímavo navrhnutými funk-
ciami a riešiteľnou dopravou. Vystihuje požiadavku Trenča-
nov na kvalitné prepojenie mesta s riekou pri súčasnom reš-
pektovaní prírodných daností rieky. Víťazný návrh počíta s 
vyváženosťou funkčného využitia priestorov na oboch stra-
nách rieky, vhodne prepojených budúcim promenádnym mos-
tom.“ povedal zástupca predsedu poroty prof. Thomas Matta 
z univerzity HSR Rappersvil vo Švajčiarsku.  

„Vyhodnotili sme ideové návrhy, ktoré sa stanú podkladom 
pre územný plán centrálnej mestskej zóny. Pred uplatnením 
finálnych rozhodnutí pri jeho tvorbe, prejdú ešte víťazné práce 
okrem odborných analýz aj verejnou diskusiou. Jej začiatok 
plánujeme na september 2014, kedy  budú súťažné práce aj 
verejne prezentované,“ uviedol hlavný architekt Mesta Tren-
čín a člen poroty Ing. arch. Martin Beďatš. Podľa neho mal 



666 
 

víťazný návrh najdokonalejšie zvládnutú urbanistickú štruktú-
ru, aj keď v ňom bude musieť prísť k nejakým redukciám či 
úpravám. „Pracovať budeme aj s ostatnými štyrmi ocenenými 
návrhmi. S ich autormi tiež podpíšeme licenčnú zmluvu,“ 
spresnil Ing. arch. Martin Beďatš.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček považuje vyhodnotenie 
súťaže za historickú chvíľu pre Mesto Trenčín. „Začíname ňou 
novú etapu formovania budúcnosti centrálnej mestskej zóny 
a centra mesta v spojení s riekou Váh. Samozrejme, čaká nás 
ďalšia veľmi ťažká cesta, ale som presvedčený, že ju aj 
v spolupráci s trenčianskou verejnosťou zvládneme.“  

Medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž „Trenčín – mesto 
na rieke“ bezprostredne po vyhlásení výsledkov jednoznačne 
ocenil i predseda odbornej poroty Drahan Petrovič (Inštitút 
urbánneho rozvoja), keď povedal: „Ja som za posledných 20 
rokov nevidel tak dobre pripravenú súťaž, tak kvalitný proces, 
ktorý k súťaži viedol, s naozaj širokým zastúpením verejnosti, 
s tými množstvami workshopov, ktoré boli organizované. 
Skláňam sa pred vaším úsilím.“ 
Oficiálne výsledky: 
1. cenu získal kolektív Mandaworks AB + Hosper Sweden 

AB / Stockholm (Švédsko) pod názvom „Tracing Tren-
cin“ -  „Stopy  Trenčína“; 

2. cenu získal kolektív autorov z Bratislavy:  Martin Berežný, 
Daniel Šubín, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin 
Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová  pod ná-
zvom „Trenčín – voda – život“;  

3.cenu získal kolektív autorov APROX architeets z Brati-
slavy:  Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter olina-
jec, Branislav Groch, Marián Kriššák, Ján Vykroč, Mi-
lan Skýva; 
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špeciálnu cenu získal kolektív autorov Marko&Placemakers 
z Londýna – Veľká Británia + GutGut z Brati-
slavy: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňan-
ský,  Michal  Marcinov, Branislav Machala, Petra 
Havelská, Štefan Polakovič pod názvom „Poho-
dové mesto“; 

špeciálnu cenu získal kolektív autorov  Siebert+Talaš, spol. 
s r.o. z Bratislavy: Matej Siebert, Roman Ta-
laš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, 
Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodní-
ková;  

Mesto Trenčín, 16.05.2014  
pomocná evidencia 348/1/2014 
 
Od stredy 21. mája 2014 sa Železničná ulica v Trenčíne 

stala prejazdnou v oboch smeroch a bez akýchkoľvek obme-
dzení. Obmedzenia prejazdu ulicou súviseli s rekonštrukciou 
kanalizácie, ktorá v týchto miestach prebiehala od decembra 
minulého roka 2013, ako súčasť modernizácie železnice. 

22.05.2014, Mesto Trenčín 
pomocná evidencia 372/1/2014 
 
Zvýšená hladina Váhu počas častých dažďov v polovici 

mája 2014 spôsobila stavebníkom nového železničného mosta 
v Trenčíne problémy. Na čas museli prestať s prácami, ale si-
tuáciu už dostali pod kontrolu. Problémy vznikli najmä na 
umelo vytvorenom štrkovisku. Poškodenie hrozilo stavebným 
strojom. 

Treba spomenúť, že veľká voda spôsobila odplavenie pro-
vizórnej  prístupovej  cesty medzi piliermi  4 a 5  rozostava-
ného nového železničného mosta, povedala Daniela Deterso-
vá z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky. Veľ- 



668 
 

ká voda podmyla aj žeriav, ktorý sa začal veľmi nebezpečne 
knísať. Hrozil jeho pád do rieky, čo sa našťastie nestalo. Že-
riav pracovníci koncom mesiaca máj zdemontovali. 

Po znížení hladiny Váhu práce pokračovali ďalej. Železnice 
však ďalšie komplikácie pri nepriaznivom počasí nevylúčili. 
Počas častých dažďov nedošlo k žiadnym zraneniam osôb pra-

cujúcich na 
stavbe mosta. 
Škody, ktoré 
vznikli, budú 
vyčíslené až po 
poklese hladiny 
vody vo Váhu. 

Prietok vody 
na rieke Váh v 
blízkosti prác 

zabezpečuje 
hať Trenčianske Biskupice, nemožno ju však regulovať pri 
nepriaznivom počasí. „Počas povodňových prietokov hať fun-
guje len ako priamo prietoková, to znamená, koľko vody ta-
diaľ pritečie, toľko aj odtečie,“ vysvetlil Ľuboš Krno, hovor-
ca Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
Vždy, keď sa očakáva zvýšený povodňový prietok sa staveb-
ník včas informuje. Stavebníci sú povinní na pracovisku na-
chádzajúcom sa v záplavovom území urobiť také opatrenia, 
ktoré budú čo najviac eliminovať prípadné povodňové škody. 
Podobne o zmene hladiny Váhu sú informovaní aj trenčianski 
rybári. 

www.sme.sk 02.06.2014  
pomocná evidencia 396/1/2014 
 
Projekt rekonštrukcie železničnej stanice v trenčianskej 

mestskej časti Opatová  nad Váhom  aj s budovaním priľahlé- 



669 
 

ho podchodu je stále nedokončený. Práce na podchode mali už 
podľa ľudí v tomto období skončiť. Trenčanom prekáža aj ná-
hradná trasa slúžiaca na prechod cez koľajisko, ktorá podľa 
nich neplní svoj účel. Na podchode sa takmer nepracuje a ná-
hradné chodníky sú už pre nás nedostačujúce, keďže sú v zlom 

stave. Je tu problém s 
prechodom pre star-
ších ľudí alebo bi-
cyklistov.  

Železnice argu-
mentujú, že práce 
nepokračujú vo väč-
šom rozsahu pre 
zmenu napojenia 
plynovej preložky. 

„Celý tento proces preprojektovania, následných povolení a 
rôznych schvaľovaní je časovo veľmi náročný,“ vyjadrila sa 
k danej problematike hovorkyňa Železníc Slovenskej republi-
ky Martina Pavlíková. Zdôraznila, že bez tejto preložky sa 
nemohli ukončiť práce na podchode z oboch strán. Dokonče-
nie tejto preložky sa uskutoční v druhej polovici apríla 2014 s 
tým, že prepo-
jenie pôvodnej 
a nevybudova-
nej trasy usku-
toční zhotoviteľ 
stavby do konca 
mája 2014.  
Podchod bude 
dokončený  v 
auguste 2014. 

Železnice sa 
bránia taktiež kritike na stav náhradnej cesty. Ide o dočasnú 
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panelovú cestu, kde spoje panelov pri jazde bicyklom pôsobia 
možno nie najideálnejšie, avšak cesta je vyhovujúca. Je priro-
dzené, že dočasná cesta nemôže mať také parametre ako trvalá 
a vzhľadom na jej krátkodobú životnosť by to bolo aj plytva-
nie finančnými prostriedkami. 

www.sme.sk 22.04.2014  
pomocná evidencia 316/1/2014 

 
Nový cestný most v Trenčíne je pripravovaný pre budúc-

nosť, ako súčasť juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín. 
Ten bude mať pri dĺžke takmer 2,5 kilometra spolu štyri pre-
mostenia. „Momentálne sa vykonávajú práce na armovaní po-
sledného dielu na železobetónovom moste, ktorý bude ukon-
čený v mesiaci jún 2014, na oceľovej časti mosta vykonávajú 

posledné montáž-
ne práce a budú 
nasledovať deb-
niace a armovacie 
práce. Hlavné prá-
ce sa sústreďujú 
na úpravu cesty 
2./507 vrátane 
okružných križo-
vatiek medzi Ob-
chodným domom 
Kaufland a Super - 

marketom Tesco a mostom ponad cestou 2./507 a železnicou,“ 
povedala Zuzana Hromcová zo Slovenskej správy ciest.  

Doteraz bolo pri výstavbe nového cestného mosta preinves-
tovaných takmer osemnásť miliónov eúr. „V rámci celej stav-
by bolo zatiaľ najkomplikovanejšie premostenie rieky Váh a 
Biskupického kanála a sanovanie podložia v mieste bývalého 
smetiska v časti Zámostie,“ povedala Zuzana Hromcová.  
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Počas výstavby sa ako komplikované ešte javí napojenie 
Zlatovskej ulice na novobudovanú cestu 1./61. Termín ukon-
čenia stavby zostáva nezmenený, teda marec 2015, dodala Zu-
zana Hromcová.  

Nový železničný most čaká v najbližších dňoch betonáž 
najväčšieho mostného piliera. „Na orechovskej strane Váhu je 
dokončená časť 
mostovky dru-
hého piliera pre 
druhú koľaj. 
Pripravuje sa jej 
spojenie s 
mostnou opo-
rou na brehu, 
teda dokonče-
nie prvého 
mostného po-
ľa,“ povedala Ivana Strmeňová z odboru komunikácie želez-
níc.  

Podľa jej slov bolo na stavbe mosta doteraz jeden z naj-
komplikovanejších problémov osadenie prvého betonážneho 
vozíka, nakoľko tvar mostovky železničného mosta nie je 
štandardný, a preto tam vzniklo viacero ťažkostí s kotvením a 
osadením vozíka. Z celkovej sumy viac ako dvadsaťtri milió-
nov eúr doteraz bolo preinvestovaných takmer desať miliónov. 
Predpoklad ukončenia prác na železničnom moste je prvá po-
lovica roku 2015. „Nasledovať bude vystrojenie mosta v roz-
sahu vybudovania trakčného vedenia, železničného zvršku - 
pevnej jazdnej dráhy, kabeláže a protihlukovej steny,“ dodala 
Ivana Strmeňová.  

Čo bude so starým železničným mostom a koridorom že-
lezničnej trate, vyplynie z urbanistickej súťaže „Trenčín – 
mesto na rieke“. „Súťaž bola vyhodnotená 15. mája 2014. V 
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zadaní súťaže je preferované využitie mosta pre peších a cyk-
listov, prípadne maximálne pre núdzovú dopravu, no hľadá sa 
aj jeho ďalšie funkčné využitie. 

www.sme.sk 18.05.2014  
pomocná evidencia 368/2014 
 
Rekreačná zóna na Ostrove na území obce Zamarovce sa 

rozrastie o viac ako dvadsať hausbótov. Investor vybuduje aj 
športovo-relaxačný areál. Výstavbu víta aj obec. Na Ostrove 
v katastrálnom území obce Zamarovce pribudne nová investí-

cia. Slovenská firma 
tu plánuje uskutoč-
niť projekt obyt-
ných komplexov, 
takzv. hausbótov, 
na vode. Postaviť 
by sa mali na území 
medzi hydroelek-
trárňou a železnič-
ným mostom.  

Hausbótov by malo byť presne dvadsaťdva. Výstavba by sa 
mala začať v priebehu mesiaca máj 2014 a ukončiť v mesiaci 
september 2015. 

Bližšie o budovanej investícii priblížil zástupca investora 
Tomáš Krúpa – „Hausbóty vybudujeme na dvadsiatich dvoch 
pozemkoch, kde sa postaví aj pontón. Šírka jednej parcely bu-
de viac ako 23 metrov. Realizácia projektu je stanovená do 
troch fáz: 
- prvá fáza zahrňuje vybudovanie samostatných hausbótov 

určených na predaj;  
- druhá fáza sa týka vybudovania ubytovacích zariadení a 

reštaurácie;  
- v tretej fáze  investor  plánuje  výstavbu  športovo-relaxač- 



673 
 

ného areálu, kde nebudú tu chýbať detské a športové ihris-
ká a lezecká stena; 
Investor taktiež plánuje dobudovať na tomto mieste do-

pravnú infraštruktúru, to ale závisí od dohody medzi investo-
rom a obcou Zamarovce. Táto dohoda sa týka najmä majetko-
vo-právneho usporiadania na dotknutých parcelách, ktoré sú 
vo vlastníctve obce,“ povedal Tomáš Krúpa. 

Investor má v pláne ponúknuť hausbóty nielen na predaj, 
ale i prenajímať návštevníkom mesta či jeho obyvateľom, čím 
sa chce podporiť cestovný ruch v trenčianskom regióne,“ do-
dal Tomáš Krúpa.  

Investor má pre tento investičný zámer všetky potrebné po-
volenia, čo potvrdil aj starosta obce Zamarovce Stanislav 
Červeňan. Ten ďalej potvrdil, že „táto časť je v územnom 
pláne obce Zamarovce určená na rekreáciu a šport, preto sem 
patria aj víkendové 
domy na vode. Je to 
legálna stavba a 
hausbóty majú byť 
podľa projektu od-
kanalizované pre-
tlakovou metódou, 
čiže splašky nebudú 
vytekať do Váhu. 
Bude tam zároveň 
aj prípojka vody a 
elektriny. Nebude sa opakovať prípad budovania nelegálnych 
hausbótov v Bratislave, ktoré znečisťovali okolie aj okolitú 
prírodu.“ Podľa starostu sa tento prípad na Ostrove nezopaku-
je. 

Predpokladá sa, že realizovaná investícia oživí turistický 
ruch a zvýši záujem ľudí o túto oblasť i keď ľudia sa na tento 

Najbližšia budúcnosť Váhu - obývaný breh hausbótmi  

ponuky prototypov hausbótov 
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projekt dívajú rôzne, najmä z obavy rôznych obmedzení, ale 
zámer vítajú.  

Aké sú názory Trenčanov na realizáciu projektu. Náhodne  
sa vyjadril  opýtaný Marek Chudý, ktorý  povedal, že „podľa 
jeho názoru je to dobrý nápad, no v našom meste sme už videli 
prípady, keď dobrý zámer nestačil a projekt skôr obmedzoval 
Trenčanov. Dúfam, že to nebude tento prípad.“ Druhý opýtaný 
Vladimír Polák povedal, že „časť ľudí sa k projektu stavia 
skepticky. Neviem, či  je správne  tento  priestor  využívať  na 
bývanie. Už je to podľa mňa prekročenie istej hranice. Táto 
oblasť je obľúbeným miestom aj pre rybárov. Investor sľúbil, 
že im v rybolove brániť nebude.“ 

www.sme.sk 21.05.2014 
pomocná evidencia 368/1/2014 
 
Na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 31. mája 2014 po  

obede boli umiestnené a odovzdané do užívania lavičky, ktoré 
boli pomenované po desiatich športových osobnostiach spoje-
ných s mestom Trenčín. Finálna časť projektu, ktorej iniciá-
torom bola česká spoločnosť MM Cité z Bílovíc, Česká repub-
lika, bola súčasťou podujatia k Medzinárodnému dňu detí.  

Dominantou sa stala lavička Zdena Cháru, ktorá je naj-
väčšou a v pozadí s Trenčianskym hradom sa stala hlavnou tu-
ristickou atrakciou projektu. Okrem neho dostali v centre mes-
ta svoje lavičky aj hokejisti Marián Hossa, Róbert Švehla, 
Pavol Demitra a Miroslav Hlinka, kanoista Slavomír Kňa-
zovický, strelkyňa Danka Barteková a futbalisti a neskôr fut-
baloví tréneri Vojtech Masný, Jozef Jankech a Karol Bor-
hy.  

Firma z Bílovíc „MM Cité“ oslovila na spoluprácu pri 
umiestnení lavičiek ako mestského mobiliáru v centre Trenčí-
na Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín. Renomovaná 
česká spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou mestského 
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 mobiliáru. Jej výrobky sú umiestňované už dlhší čas aj na 
území mesta, či už ide o prístrešky MHD, lavičky, smetné ko-
še a podobne. Zoznam osobností mesta Trenčín zo sveta 
športu, ktorým boli lavičky venované a boli po nich aj pome-
nované, navrhla samotná spoločnosť a poslanci mestského za-

stupiteľstva 
čiastočne sko-
rigovali. 

Na odo-
vzdanie lavi-
čiek boli po-
zvaní aj sa-
motní športo-
vci, prípadne 
pozostalí po 
nich, z ktorých 

sa zúčastnili len Jozef Jankech a Vojtech Masný . Po ich inšta-
lácii sa stali majetkom mesta Trenčín. 

www.sme.sk 31.05.2014  
pomocná evidencia 394/1/2014 
 

Na hlavnom ťahu z Trenčína na Žilinu v časti Ulice Pred 
poľom bola dňa 6. júna 2014 presmerovaná doprava na ob-
chádzkovú trasu, 
ktorá čiastočne 
zachádzala do 
Ulice Pred po-
ľom. Je to súčasť 
stavby moderni-
zácie železnice.  

Stavebné práce 

zľava Jozef Jankech a Vojtech Masný 

sedenie na nových laviciach si vyskúšali zľava Jozef Jankech a Vojtech Masný 
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na podjazde Pred poľom pokračujú výstavbou mosta v ceste 
1/61. Hlavný ťah z Trenčína na Žilinu cesta 1/61 musel byť 
preto dočasne presmerovaný mimo komunikáciu.  

Ide o dočasnú  cestu pre oba smery v dĺžke približne 170 
metrov. Z obchádzko-
vej trasy nie je možné 
odbočiť na Ulicu Pred 
poľom. Podľa vyjadre-
nia zhotoviteľa stavby 
sa bude cez obchádz-
kovú trasu jazdiť pri-
bližne 4 mesiace.  

Mesto Trenčín, 
06.06.2014 

pomocná evidencia 413/1/2014 
 
Dňa 17. júna 2014 odštartovala výstavba dvoch diaľnič-

ných úsekov v okolí Žiliny. Základný kameň úseku D1 Lie-
tavská Lúčka - Dubná Skala vrátane najdlhšieho slovenského 
diaľničného tunela Višňové, ako aj úseku D3 Žilina Strážov – 
Žilina Brodno poklopal minister dopravy, výstavby a regio-

nálneho rozvoja Sloven-
skej republiky Ing. Ján 
Počiatek, predseda Ži-
linského samosprávneho 
kraja Ing. Juraj Blanár. 

„Južný ako aj severo-
západný ochvat Žiliny 
vodičom ušetria desiatky 
minút, ktoré už nebudú 

tráviť v kolónach alebo na križovatkách v centre mesta, zvýši 
sa bezpečnosť na cestách v celom kraji a v neposlednom rade 
sa výrazne pokročí vpred pri budovaní diaľničného spojenia 
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východu a západu krajiny,“ povedal na slávnostnej ceremónii 
minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky Ing. Ján Počiatek. 

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je sú-
časťou 25,8 km dlhého južného obchvatu Žiliny. Po jeho do-
budovaní ušetria vodiči na tejto trase 23 minút, respektíve čas 
potrebný na prejazd sa skráti o viac ako o polovicu. Po dobu-
dovaní tohto obchvatu vodiči osobných áut za 24 hodín ušetria 
spolu 1 333 hodín a približne 4.000 litrov benzínu. Súčasťou 
odštartovanej výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná 
Skala je aj najdlhší slovenský tunel Višňové, ktorý meria 
7.460 metrov.  

Iba 4,2 kilometra dlhý diaľničný úsek D3 Žilina Strážov - 
Žilina Brodno patrí medzi tie technicky najnáročnejšie na Slo-
vensku. Prakticky celá jeho trasa totiž vedie buď po mostoch 
alebo cez tunel. Jeho výstavba v budúcnosti výrazne odbreme-
ní mesto Žilina od tranzitnej dopravy smerujúcej z alebo do 
Poľska. Slovensko dnes nemá so svojím severným susedom 
žiadne diaľničné spojenie a týmto stavom trpí nielen vzájomný 
obchod a vzťahy, ale aj ľudia žijúci pri súčasných hlavných 
cestných ťahoch. Predovšetkým ľudia na Kysuciach určite 
ocenia snahu rezortu dopravy čo najskôr tento stav zmeniť a 
dnes odštartovaná výstavba je ďalším krokom k splneniu tohto 
cieľa. 

Výstavba diaľničných úsekov D1 Lietavská Lúčka - Dubná 
Skala a D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno bude financovaná aj 
z prostriedkov Operačného programu doprava. Vzhľadom na 
skutočnosť, že obe tieto stavby sú zaradené medzi projekty 
pripravené na fázovanie, počíta sa aj s čerpaním zdrojov z 
Operačného programu integrovaná infraštruktúra. 

www.sme.sk 17.06.2014  
pomocná evidencia 429/1/2014 
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Až dosiaľ sa stavebné mechanizmy, centru mesta Trenčín 
vyhýbali. No to sa má onedlho zmeniť. Polyfunkčný, štvor-
poschodový objekt má vyrásť na mieste súčasného súkromné-
ho parkoviska, medzi Slovenskou sporiteľnou a kaplnkou sv. 
Anny. Od januára 2014 začalo prebiehať k pripravovanej 
stavbe objektu na Mestskom úrade v Trenčíne územné kona-
nie. Kancelárie, bývanie, obchodné priestory, parkovacie 

miesta, reštaurá-
ciu – to všetko 
má ponúknuť po 
dokončení budo-
va v tesnej blíz-
kosti neskoroba-
rokového kosto-
líka z druhej po-
lovice 18. storo-
čia. V súčasnosti 

územné konanie bolo prerušené a malo by pokračovať až po 
odstránení nedostatkov. Podľa slov Daniely Nipčovej 
z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne, výstavbe nového 
objektu bude určite predchádzať archeologický výskum. 
V tejto súvislosti si obyvatelia Trenčína dávajú otázku či i sa 
nebude opakovať problém bývalého staveniska spomenú ved-
ľa bývalého Domu armády v podobe dlhoročnej jamy.  

Súbežne s prebiehajúcim územných konaním sa uskutočni-
lo tiež posudzovanie výrubu drevín. Ako pri väčšine stavieb, 
aj tu vysadených 13 stromov prekáža. Rozhodnutie o výrube 
bolo vydané s tým, že žiadateľovi bola uložená náhradná vý-
sadba v rozsahu 19 kusov drevín, z toho 5 kusov na pozemku 
vo vlastníctve mesta a 14 kusov na pozemku vo vlastníctve 
investora. Aj keď nie taký fatálny vplyv ako na stromy, ale 
i tak pomerne veľký dosah bude mať stavba nového objektu 
na dopravnú situáciu v tejto časti mesta. Rekonštrukcie chod-
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níkov a presuny stavebnej techniky pripravia dopravné obme-
dzenia chodcom aj automobilistom. Samotná stavba nebude 
mať v budúcnosti vplyv na dopravný režim. Po dokončení 
stavby nedôjde, s výnimkou vjazdu do podzemných garáží 
z južnej strany objektu od Tatra banky, k zmene dopravy. Na 
tejto strane majú pribudnúť parkovacie miesta pre zásobovacie 
vozidlá. Jednosmerná komunikácia pred Slovenskou sporiteľ-
ňou a jej napojenie na ulicu J. Braneckého bude zachovaná, 
rovnako aj existujúce parkovacie státia. 

www.nasenovinky.sk 10.05.2014 
pomocná evidencia 438/1/2014 
 
Práce na rozšírení križovatky ulíc Legionárska a Dlhé Hony 

sa začali 1. júla 2014. Práce rozplánované sú na štyri týždne. 
Križovatka bude počas prác neprejazdná. Ulica Dlhé Hony je 
v nej uzavretá, takže pri základnej škole sa stala slepou ulicou. 
Po Legionárskej ulici vozidlá prejdú v oboch priamych sme-
roch bez obmedzenia. 

Stav križovatky bol dlhodobo nevyhovujúci. pretože  auto-
busy, ale aj ná-
kladné vozidlá, 
odbočujúce 
z Ulice Dlhé 
Hony na Legio-
nársku ulicu 
často zachádzali 
do proti-smeru. 
Po úprave kri-
žovatky by k ta-
kýmto kolíznym 
situáciám nemalo dochádzať. Po ukončení stavebných prác 
bude povrch vozovky na Legionárskej ulici zarezaný a na Dl-
hých Honoch položený asfalt v dĺžke asi 15 metrov. Upravo-
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vať sa budú aj chodníky, preto mesto požiadalo chodcov 
o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní v tejto oblasti.  

Z dôvodu uzavretia križovatky budú presmerované linky               
č. 5, 11, 19 a 28 mestskej hromadnej dopravy Trenčín, keď za-
stávka Dlhé Hony bude dočasne zrušená. Vyššie dotknuté lin-
ky mestskej hromadnej dopravy budú prechádzať Beckovskou 
ulicou, pokračovať Inoveckou ulicou na Juh a z tohto dôvodu 
tieto linky nebudú zastavovať na zastávke Soblahovská, pod 
cintorínom a Inoveckej stred. Všetky uvedené linky budú zo 
zastávky gen. Svobodu, Saratovská ul. pokračovať na zastávku 
Inovecká, potom zabočia na Beckovskú ulicu, po jej prechode 
zabočia na Legionársku ulicu a následne zastavia pri reštaurá-
cii Perla. Na svoju trasu sa opäť napoja zastávkou Legionár-
ska, nemocnica. 

Info Trenčín 04.07.2014 
pomocná evidencia 465/1/2014 
 
V železničnej stani-

ci Trenčín sú pred 
ukončením práce na 
treťom nástupišti a pár-
nej skupiny koľají. Na-
priek tomu, že podchod 
na Sihoť nebol úplne 
hotový (nie sú dokon-
čené dlažby, výťahy a 
definitívne osvetlenie) 
bol tento dňa 14. júla 2014 uvedený do predčasného užívania. 
Ako informoval Ľubomír Mitas z odboru komunikácie Že-
lezníc Slovenskej republiky, dôvodom predčasného užívania 
je nutnosť asanácie starého podchodu pre cestujúcich 
a ukončenie obnovy koľajiska v železničnej stanici. 
V súčasnosti budujú batožinový podchod, nástupištia č. 1 a 2 a 



681 
 

modernizujú nepárnu skupinu koľají. Podchod chcú definitív-
ne ukončiť do 30. októbra 2014, avšak mimo sprevádzkovania 
výťahov. 

Info Trenčín 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 

 Mesto Trenčín ukončilo 
práce na rozšírení križovatky 
ulíc Legionárska a Dlhé Ho-
ny v stredu 23. júla 2014. Od 
tohto dňa  bola križovatka 
po úprave plne prejazdná.  

Dočasne presmerované 
autobusové linky č. 5, 11, 19 

a 28 sa vrátili na svoju pôvodnú trasu v piatok 25. júla 2014. 
Cestujúci mestskej hromadnej dopravy tak mohli opäť využí-
vať aj zastávku na Ulici Dlhé Hony. 

Mesto Trenčín 23.07.2014 
pomocná evidencia 501/1/2014 
 
Po tom, čo Mes-

to Trenčín zrekon-
štruovalo povrch 
vozovky na časti 
Zlatovskej ulice a 
štát začal pracovať 
na jej napojení na 
diaľničný privá-
dzač. Povrch vo-
zovky na Zlatovskej 
ulici od križovatky s Brnianskou ulicou až po diaľničný privá-
dzač mesto odvodnilo a zrekonštruovalo. Jedna z najväčších 
investičných akcií v hodnote 240 tisíc eúr bola zároveň záväz-

budovanie privádzača na diaľnicu na Zlatovská ul. 
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kom Mesta Trenčín napojenia Zlatovskej ulice na diaľničný 
privádzač.  

Info Trenčín 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 
Dňom 5. augusta 2014 bol uzavretý prejazd železničnej tra-

te na Vlárskej ulici pri Old Herolde z titulu vybudovania pod-
jazdu pod železničnou traťou. Budovanie podjazdu na Vlár-
skej ulici pri Old Herolde znamenalo nielen uzavretie tamoj-
šieho železničného priecestia, ale aj zabezpečenie množstva 
obchádzkových trás, aby sa zabezpečila priepustnosť automo-

bilovej dopra-
vy. Obchádz-
kové trasy bu-
dú riešené v 
etapách. 

V prvej eta-
pe zostane pre 
osobné auto-
mobily pre-
jazdný tzv. 
„Čierny mos-

tek“ na Žabinskej ulici. Tadiaľ pôjdu aj vodiči od Zamaroviec 
do centra mesta. Na výjazde zo Žabinskej ulice na Bratislav-
skú bude však povolené len pravé odbočenie. To znamená, že 
vodiči sa budú musieť otočiť na okružnej križovatke pri Lidli. 
Od Lidla do Zamaroviec prejdú z Bratislavskej ulice ľavým 
odbočením za čerpacou stanicou Slovnaft na Ulicu Ľ. Stárka 
a ďalej potom popod „Čierny mostek“. 

Nákladné automobily od Zamaroviec budú trasované po 
jednosmernej Orechovskej ulici na Majerskú. Následne pôjdu 
Kasárenskou ulicou, spojnicou medzi Istebníkom a Zla-
tovcami a ulicou Na Kamenci na úrovňové železničné prieces-
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tie na Hlavnej ulici. Obchádzka platí aj pre opačný smer s tým 
rozdielom, že od Kultúrneho domu v Istebníku vozidlá pôjdu 
na Vlársku ulicu. 

V Zlatovciach zostáva otvorené súčasné úrovňové prieces-
tie na Hlavnej ulici a zároveň zostáva v prevádzke aj priecestie 
v Zá-blatí. Táto etapa bude trvať do prvých mesiacov roka 
2015. Obchádzková trasa cez Zlatovce a priecestie na Hlavnej 
ulici bude platiť aj pre všetky nákladné automobily 
z Hrabovky. Nákladné automobily v smere na Hrabovku ale 
nebudú trasované po Majerskej ulici ale po Kasárenskej a Pod-
javorinskej. 

Aby bolo plynulé vychádzanie 
vozidiel z Hlavnej ulice v Zlato-
vciach, zmení sa prednosť jazdy 
na križovatke ulíc Bratislavská,  
Hlavná a Bavlnárska. Ako hlavná 
cesta tu bude značený smer zo Zla-
toviec do centra mesta. To znamená, 
že vozidlá, idúce od Bratislavy, bu-
dú na vedľajšej ceste a budú dávať 
prednosť. Prímestská autobusová 
doprava bude tiež vedená cez Zla-
tovce. Spoje od Zamaroviec zastavia 
na zastávke Trenčín, Závažie, Jed-
nota, prejdú cez 

 Zlatovce a na Bratislavskej ulici sa napoja na svoju pôvod-
nú trasu. To platí aj pre opačný smer. Spoje z Hrabovky zasta-
via na zastávke Trenčín, Závažie, základná škola, ktorá bude 
ale presunutá asi o 50 m v smere na Hrabovku ku krížu. Auto-
bus potom prejde po obchádzkovej trase na Bratislavskú ulicu. 
V opačnom smere zastávka Trenčín, Závažie, základná škola 
zostáva na svojom pôvodnom mieste. 

prejazd železničnej trate na Vlárskej ulici sa začal 5. augusta 2014 

ťažké  mechanizmy sa zahrýzli do podložia železnič-
ného priecestia 
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Uzavretie priecestia na Vlárskej ulici sa dotkne aj mestskej 
hromadnej dopravy. Autobusová zastávka Istebnícka, ktorá 
je na strane Kultúrneho domu, bude dočasne premiestnená na 
Ulicu Podjavorinskej. V opačnom smere zostáva na pôvod-
nom mieste. Pre spoje, ktoré idú zo Zlatoviec priamo k Vojen-
skému opravárenskému podniku bude zriadená dočasná za-
stávka Kasárenská, Majerská na Kasárenskej ulici, v časti ve-
dúcej k Vojenskému opravárenskému podniku. Zmení sa aj 
trasovanie liniek č. 16 a 19.  

Úprava sa v čase školského vyučovania dotkne aj linky č. 
3, ktorá v tejto etape bude ešte premávať po svojej súčasnej 
trase. Bude však zrušený spoj č. 3, ktorý odchádza zo zastávky 
gen. Svobodu, otoč. Tento je nahradený zrýchleným spojom 
na linke č. 19. Spoj č. 3 na linke č. 3 bude potom upravený 
tak, že bude vychádzať zo zastávky Orechové, Vlárska o 7,21 
h. Osobné automobily budú môcť dočasne využiť diaľničný 

privádzač pri 
stredisku sprá-
vy a údržby 
diaľnic, ktorý 
je prístupný zo 
Zlatoviec, aj 
ako výjazd na 
diaľnicu, aj 
ako zjazd z 
diaľnice. Ten-
to smer nebu-
de značený 

ako obchádzka a využívanie diaľnice aj v tomto úseku zostane 
spoplatnené. 

V súčasnosti prebieha rozšírenie Ulice Na kamenci 
v Zlatovciach, ktorá je v trase hlavnej obchádzky. Premávka 
bude vedená pomocou svetelnej signalizácie striedavo 

úprava križovatky Na kamenci v Zlatovciach 
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v jednom jazdnom pruhu. Podľa záväzného prísľubu zhotovi-
teľa budú stavebné práce na rozšírení ukončené do začiatku 
školského roka. Dopravu z Bratislavskej ulice po prázdninách 
odľahčí aj napojenie Zlatovskej ulice na diaľničný privádzač. 

Pre chodcov budú vybudované dve dočasné priecestia cez 
železnicu. Jedno pri okružnej križovatke pri Lidli na Bratislav-
skej ulici s vyznačenými priechodmi pri Lidli a na Kasáren-
skej ulici. Druhé dočasné priecestie pre chodcov bude 
v Zlatovciach hneď vedľa súčasného železničného priecestia 
pre vozidlá v smere na Bratislavu. Aj k nemu bude vedený do-
časný chodník z Bratislavskej ulice. Tu dôjde k presunu prie-
chodu a svetelnej signalizácie pre chodcov za križovatku. 
Priechod pre chodcov teda nebude v hlavnej obchádzkovej 
trase vozidiel. Ďalej pribudnú nové priechody na Istebníckej 
ulici pri kultúrnom dome a na Orechovskej pri križovatke 
s Ružovou. Chodci naďalej budú môcť využívať starý želez-
ničný most, ku ktorému sa dostanú po Radlinského ulici a hrá-
dzi. 

Info 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 
Problémy, ktoré spôsobovali padajúce kamene z hradného 

brala v Trenčíne na parkovisko pod ním, sa stanú minulosťou. 
Na skalu od 11. augusta 2014 začali horolezci pripevňovať 
ochrannú sieť, ktorá kamene zachytí. Koncom minulého roka 
2013 sa z hradného brala uvoľnilo niekoľko skál, ktoré dopad-
li na parkovisko hotela Elizabeth, pričom boli poškodené autá 
hotelových hostí. Keďže  vlastníkom  hradného  brala  je  
Mesto  Trenčín, náklady na výrobu a inštaláciu ochrannej siete 
sú mestskou investíciou. Práce, ktoré sa začali 11. augusta 
2014, pri priaznivom počasí by mali trvať dva týždne a ich 
celková cena by mala byť vo výške 21-tisíc eúr. Spoločnosť 
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Synot a.s., ktorá vlastní hotel i parkovisko pod bralom, na ňu 
prispeje formou daru sumou päťtisíc eúr. 

Životnosť upevnenej siete by mala byť 10 až 15 rokov. 
Ochrannú sieť na hradné bralo pripevňovala spoločnosť „Gab-
riel Čmárik – G5 Pro Climbing“, ktorá vyhrala elektronickú 
aukciu. Šéf spoločnosti Gabriel Čmárik vysvetlil postup pri 
práci. „V prvom rade sa musí uskutočniť sanácia hradnej ska-
ly, ktorá sa musí očistiť od náletových drevín, najmä brečtanu, 
ktorý spôsobuje eróziu skaly a odstrániť všetky nepevné časti 
kameňa, ktoré tam sú. Následne bude osadený nosný systém, 

do ktorého sa bu-
de vplietať samot-
ná sieť.“. Ochran-
ná sieť bude mať 
oká s rozmerom 
šesť krát šesť cen-
timetrov a hrúbku 
2,8 milimetra. 

Termín dokon-
čenia môžu podľa 
Gabriela Čmárika 

skomplikovať búrky a prívalové dažde. Ťažkosti by mohli 
spôsobiť aj nadrozmerné nestabilné bloky kameňa, ktoré nie 
sú spojené s masívom. Ak by sa tam takýto kus vyskytol, mu-
seli by sme obmedziť dopravu, chodcov a asi aj zosilniť zá-
brany, ktoré tam sú. Energia roztrieštenia skaly je obrovská, 
bolo by to veľmi nebezpečné. 

Sieť by mala vydržať na brale 10 až 15 rokov. Životnosť 
sa, samozrejme odvíja aj od revízie a ošetrovania siete. Počas 
prác je chodník pre chodcov priechodný, no parkovisko hotela 
Elizabeth a Múzea kolies uzavreli a ohradili dvojmetrovým 
oplotením. 

www.sme.sk 18.8.2014  

horololezci sanovali hradnú skalu 
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pomocná evidencia 539/1/2014 
 
Štvorpruhová komunikácia Štefánikovej ulice bude od 

pondelka dňa 18. augusta 2014 zúžená na dva jazdné pruhy. 
Vodičom zostane k dispozícii jeden jazdný pruh v každom 
smere. V jeseni roka 2013 bola na Ulici gen. M. R. Štefánika 
ukončená rekonštrukcia kanalizácie. Projekt s rozpočtovým 
nákladom 750 tisíc eúr zahŕňal kompletnú rekonštrukciu kana-
lizácie v dĺžke viac ako 400 metrov.  

Po ukončení prác bola podľa požiadavky správcu komuni-
kácie, ktorým je Slovenská správa ciest, zrealizovaná iba do-
časná úprava vozovky pre lepšie „sadnutie“ podkladových vrs-
tiev. Konečnú úpravu získa komunikácia v nasledujúcich týž-
dňoch. Prvá etapa prác sa uskutoční v úseku od križovatky s 
Ulicou K výstavisku po bývalý podchod. Dopravné značenie 
bude osadené už od okružnej križovatky pri Zábavno-
obchodnom centre Max až po čerpaciu stanicu Lukoil. Vjazd 
do Ulice K výstavisku bude možný iba od okružnej križovatky 
pri Zábavno-obchodnom centre Max. Výjazd z tejto ulice na 
Štefánikovu bude možný na obidva smery, teda do centra aj na 
Žilinu. 

Pre chodcov bude platiť zákaz prechádzať cez priechod pri 
autobusovej zastávke Gen. M. R. Štefánika, Merina (pri Ulici 
K výstavisku). Chodci sa na opačnú stranu dostanú jedine 
nadchodom pri Zábavno-obchodnom centre MAX, alebo bu-
dú  musieť prejsť k priechodu na svetelnej križovatke pri Bil-
le. Ukončenie prác je plánované do konca mesiaca september 
tohto  roka. Rekonštrukcia  kanalizácie je  investičnou  akciou  
Trenčianskych vodární a kanalizácií, v ktorých je Mesto Tren-
čín najväčším akcionárom. 

Mesto Trenčín 14.08.2014 
pomocná evidencia 542/1/2014 
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Trenčín nebude piatym mestom, kde sa skupine HB Reavis 
podarí postaviť v strede mesta obchodné centrum Aupark. Tú-
to investíciu, podobne ako v Žiline či Košiciach sprevádzala 
nevôľa časti verejnosti. Spoločnosť sa po desiatich rokoch od 
predstavenia zámeru rozhodla projekt zrušiť. Vyplýva to z do-

hody medzi inves-
torom a mestom, 
ktorú v piatok 22. 
augusta 2014 
schválilo mestské 
zastupiteľstvo.  

Dôvodom od-
stúpenia od realizá-
cie projektu bolo, 
že sa firme ani po 
rokoch nepodarilo 

získať časť pozemkov, po ktorých dnes prechádza štátna cesta. 
Z nedávnej histórie si treba pripomenúť, že pozemky od 

Mesta Trenčín HB Reavis získal pod Aupark už v roku 2008, 
a za necelých sedemtisíc m2 a jednu budovu zaplatil 681-tisíc 
eúr. Časť poslancov aj aktivisti vtedajšie vedenie mesta kriti-
zovali za nízku cenu a prekážalo im  aj umiestnenie  centra v 
tesnej  blízkosti historickej zástavby  a dopravné 
komplikácie. 

Poslanci Smeru proti zámeru iniciovali aj petíciu, ktorú 
podpísalo 8.666 ľudí. Vtedajší primátor Ing. Branislav Celler 
napokon vyhlásil, že o Auparku vypíše referendum, v rovnaký 
deň však podpísal predaj mestských pozemkov spoločnosti. 
Referendum napokon bolo neplatné, lebo neprišlo k nemu 
dosť občanov.  

Investor HB Reavis chce teraz Mestu Trenčín pozemky 
vrátiť, ale radnica si bude musieť na vrátenie peňazí požičať. 
Primátor Mgr. Richard Rybníček sa k problému plánuje vy-

takto mal vyzerať Aupark v Trenčíne 

takto mal vyzerať Aupark v Trenčíne 
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jadriť až na zastupiteľstve, podobne odpovedala aj hovorkyňa 
HB Reavis Želmíra Zelenayová. 

Aktivista Norbert Brázda rozhodnutie spoločnosti víta. 
„Najväčšie riziko projektu spočívalo v tom, že priestor pláno-
vali do posledného miesta zastavať bez ohľadu na verejné 
funkcie.“ Upozorňuje však, že za odchodom jednej problema-
tickej investície môže byť druhá. 

Bližšie k výstavbe obchodného strediska sa v centre mesta 
dostal známy žilinský podnikateľ George Trabelssie. Ten ho 
chce vybudovať ako súčasť dopravného terminálu na stanici. 
Aj tento projekt, ktorý zasiahne aj do mestského parku, akti-
visti a časť poslancov kritizujú ako necitlivý. 

www.sme.sk 19.08.2014 
pomocná evidencia 545/1/2014 
 
Zlatovská ulica bola napojená na diaľničný privádzač, ktorý 

je súčasťou stavby druhého cestného mosta cez rieku Váh dňa 
31.augusta 2014. Takže prvé autá po Zlatovskej ulici ku diaľ-
nici vpravo na privádzač a z privádzača vľavo do Zlatoviec 
prechádzali 1. septembra 2014. 

Info Trenčín 01.08.2014 
pomocná evidencia 530/1/2014 
 
Rozšírením cintorína pod sídliskom Juh mesto Trenčín na-

čas zažehnalo krízovú situáciu s hrobovými miestami v naj-
menšom krajskom meste.  

S rozširovaním cintorína začalo v roku 2013 a dokončilo ho 
v tomto roku. Touto úpravou vzniklo asi 900 nových hrobo-
vých miest, čo kapacitne stačí na osem až desať rokov. Ako 
informoval trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček, 
negatívom rozšírenia najväčšieho cintorína v Trenčíne bola 
likvidácia záhradkárskej osady v Bočkových sadoch, keď sa 
muselo 25 záhradkárom oznámiť, že po mnohých rokoch prí-
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du o svoje záhradky. Išlo o mestské pozemky a už, keď si zá-
hradky zakladali, vedeli, že je to miesto rezervované na rozší-
renie cintorína. Ocenil fakt, že majitelia záhradiek sa k ich 
zrušeniu postavili veľmi korektne. 

Toto rozšírenie cintorína pod Juhom však definitívne nerie-
ši situáciu s hrobovými miestami v Trenčíne. Mesto má pri-
pravuje projekt na úplne nový cintorín na Východnej ulici, 
smerom na obec Soblahov, ale v tejto súvislosti sa budú mu-
sieť vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov, zrejme aj 
od obce Soblahov a to všetko je spojené s obrovským množ-
stvom práce. Projekt v rozpočtových nákladoch v dnešných 
cenových reláciách vychádza na asi 10 miliónov eúr, čo je ta-
ké obrovské množstvo financií, o ktorých v tejto chvíli sa ne-
vie povedať, odkiaľ získajú. 

S novým veľkým cintorínom počíta už aj nový územný 
plán Mesta Trenčín. Malo by ísť o moderný cintorín, ktorý by 
mal vo svojom vybavení aj krematórium. Tento objekt Mesto 
Trenčín potrebuje. Projekt nového cintorína je obrovský. Pôj-
de už o cintorín, ktorý bude mať svoju myšlienku, štruktúru, 
zázemie a priestor na oddych. Bude to kultivovaný cintorín, 
ktorý vyrieši problémy s pochovávaním na desiatky rokov, 
uzavrel primátor Mgr. Richard Rybníček. S výkupom pozem-
kov bude mesto musieť začať, čo najskôr, aby po ôsmich ro-
koch sa nemuselo zápasiť s rovnakým problémom ako pri roz-
šírení terajšieho mestského cintorína v minulom roku 2013. 

www.sme.sk 11.09.2014 
pomocná evidencia 592/1/2014 
 
Daždivé počasie v priebehu mesiacov júl a august 2014 od-

halilo ďalší problém na novovybudovanej časti cintorína na 
Juhu v Trenčíne. Po tom, čo voda z nezatrávnených plôch cin-
torína podmývala garáže a zaplavila miestnu komunikáciu pod 
cintorínom, sa objavili ďalšie nedostatky. Niektoré nové 



691 
 

chodníky na cintoríne zostali podmyté a stekajúca voda ich 
úplne zničila. 

„Je to hazardovanie s verejnými financiami, tak možno  
charakterizovať budovanie novej časti mestského cintorína. 
Voda odhalila príčinu škody na novej časti cintorína, lebo zá-
kladná konštrukčná vrstva chodníka je z obyčajného štrku, 
okruhliakov. Nie som stavbár, ale chodník po spádnici svahu 
rozhodne nemôže byť založený na štrku. Za pozornosť stoja i 
nespevnené svahy, na ktorých sa bude pochovávať. Voda z 
nich splavuje hlinu na vydláždené chodníky,“ píše na stránke 
odkaz pre starostu občan mesta Martin Bekman.  

Nový cintorín sa vybudoval pod horným, už existujúcim 
cintorínom, ktorý dnes tvorí betónovo-asfaltová plocha. V mi-

nulosti, keď sa budoval 
tento cintorín, nebolo v 
tomto území riešené od-
vodnenie a dnes voda 
bez zábrany ničí všetko, 
čo jej stojí v ceste.  

Podľa hovorkyne 
Mestského úradu v 
Trenčíne Eriky Ságo-

vej, stavebný dozor potvrdil, že firma dodržala všetky projek-
tované postupy. K podmytiu chodníka by nedošlo, ak by sa 
časť starého horného cintorína odvodnila. V lete spadlo v 
Trenčíne v tomto priestore niekoľko prívalových dažďov, čo 
spôsobilo, že veľké množstvo vody potom rýchlym tempom a 
silou stekalo dole kopcom a ničilo všetko, čo jej stálo v ceste. 
Bolo to obdobie, keď pôvodné trávnaté terasy a záhradné 
chatky boli odstránené, teda pripravené ako stavenisko na bu-
dovanie nového cintorína. Veľké množstvo spadnutej dažďo-
vej vody nič nestalo v ceste na deštrukcii plochy staveniska 
pre výstavbu nového cintorína.  
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Toto je konštatovanie, ale ako vzniknutú situáciu bude rea-
govať Mesto Trenčín opäť reagovala hovorkyňa Mestského 
úradu v Trenčíne Erika Ságová – najúčinnejším a zároveň 
systémovým riešením i do budúcna odvodnenie horného – te-
da už existujúceho cintorína. Tieto práce v najbližšom čase 
zabezpečí dodávateľ stavby nového cintorína v rámci vysúťa-
ženej ceny, vrátane úpravy vodou poškodených povrchov na 
novej časti cintorína. Verejných financií sa to žiadnym spôso-
bom nedotkne. 

Trenčianske noviny 15.06.2014 
pomocná evidencia 610/1/2014, 622/1/2014 

 
V piatok dňa 2. septembra 

2014 sa začali práce na rekon-
štrukcii časti chodníka na Legio-
nárskej ulici. Ide o mestskú in-
vestičnú akciu.  

V úseku od DV Centra (býva-
lé Masaryčky) takmer po okruž-
nú križovatku Soblahovská – Legionárska začala firma Cesty 
Nitra asanovať značne poškodený chodník. V nasledujúcom 

týždni zhotoviteľ začal realizovať 
podklad pod nový povrch chodníka, 
bude zo zámkovej dlažby. Staveb-
nými prácami neboli obmedzení len 
chodci, ale ani vodiči. Chodci pou-
žili chodník na protiľahlej strane 
ulice oproti Keramoprojektu. 
V druhom týždni rekonštrukcie 
chodníka bol tento skolaudovaný a 

odovzdaný do užívania verejnosti  
www.trencin.sl 12. 09.2014 
pomocná evidencia 602/1/2014 
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Od 18. septembra 2014 sa začalo v Trenčíne jesenné upra-
tovanie a trvalo do 
15. novembra 2014.  
Počas týchto dní ur-
čených na jesenné 
upratovanie sa skrá-
til čas na zvážanie 
odpadu do kontaj-
nerov na jednom 
stanovišti na dopo-
ludnie  a popoludní. 

Na každom stanovišti boli pristavené dva veľkoobjemové kon-
tajneri tak, že jeden kontajner bol určený na odkladanie nepo-
trebného materiálu a druhý kontajner na odkladanie bioodpadu 
zo záhrad, teda na odkladanie biologicky rozložiteľného odpa-
du, čiže konárov, pokosenej trávy a podobne. Na disciplinova-
nosť ľudí dohliadali pracovníci firmy Marius Pedersen 
a mestská polícia, aby do  veľkoobjemových kontajnerov ob-
čania v žiadnom prípade neodkladali  elektroodpad, vyradené 
batérie, akumulátory, žiarivky, železný šrot a pneumatiky. 
Tento odpad vykladali občania ku kontajnerom, odkiaľ ich 
odvoz zabezpečila spoločnosť Marius Pedersen. 

Hasiči vydali občanom varovanie pred nebezpečenstvom 
jesenného spaľovania suchej trávy, lístia a vetví z poorezáva-
ných stromov, aby tak neriskovali založenie požiaru. Upozor-
nenie občanom vyplývajú zo skúseností z opakovaných výjaz-
dov hasičov k požiarom, ktoré vznikli dôsledkom nedodržia-
vania základných, zákonných pravidiel požiarnej bezpečnosti,  
najmä keď vplyvom vetra sa požiar rozšíri do okolia a spôsobí 
nemalé škody.  

Takéto zbavovanie odpadu je v Trenčíne zakázané 
a zisteného vinníka možno za takýto priestupok pokutovať až 
do výšky 165.96 eúr.   

odpad sa triedil do dvoch kontajnerov 
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zľava – J.E. Alexander Wittwer. Mgr. Kaščáková 

vlastné poznámky  
pomocná evidencia 669/1/2014 

 
Napriek nie-

koľkým nepraj-
ným hlasom, s 
ktorými sa pro-
jekt „Trenčín si 
Ty“ stretol najmä 
doma v Trenčíne, 
 sa jeho organizá-
tori tešia vše-
obecne kladným 
odborným hod-
noteniam. Urbanistickej súťaži „Trenčín – mesto na rieke“ sa 
opakovane venujú celosvetové odborné médiá.  

Najnovšie uznanie projektu potvrdilo aj hodnotenie zástup-
cov donora - Úradu Vlády Slovenskej republiky a Švajčiarskej 
konfederácie. Švajčiarsky veľvyslanec  J. E. Alexander Wit-
twer, Barbara Žilkayová z Úradu Vlády Slovenskej republi-
ky a zástupca správcu fondu nadácie Ekopolis Štefan Jančo 
prišli 2. októbra 2014 projekt do Trenčína osobne overiť. Po-
tvrdzuje to aj správa z overenia projektu na mieste, v ktorej sa 
píše o vysoko odbornom a kvalitnom prevedení súťaže. „Teší 
nás to aj preto, že sme súťaž „Trenčín - mesto na rieke“ a aj 
celý dlhodobý proces „Trenčín si Ty“ pripravili s najvyšším 
možným nasadením, zapojením názorov odbornej a laickej ve-
rejnosti do tvorby súťažného zadania, zabezpečením medziná-
rodnej účasti, finančného krytia, pozornosti a následným 
uznaním domácich i zahraničných odborných kruhov,“ pove-
dal architekt mesta Trenčín Ing. arch. Martin Beďatš. 

Súťaž získala podporu aj Slovenskej komory architektov, 
ktorá overovala, okrem iného aj súťažné podmienky. Domáca 
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 i zahraničná verejnosť súťaž „Trenčín – mesto na rieke“ 
opakovane vyhodnotila ako minimálne na Slovensku ojedinelý 
počin. „Získanú dôveru chceme rozvíjať aj naďalej, motivuje 
nás k tomu záväzok a aj pokora k mestu, ktorého rozvoj nám 
nie je ľahostajný,“ zdôraznil Ing. arch. Martin Beďatš s tým, 
že súťažou sa všetko iba začína. Budúci Trenčín bude závisieť 
od konštruktívnej 
spolupráce všetkých, 
ktorí sa na ňom bu-
dú ochotní a schopní 
podieľať. O tom bu-
de ďalší proces, kto-
rý je pri rozvoji 
miest všade na svete 
ten najťažší - proces 
implementácie ideí 
do reality. To bude 
tá najdôležitejšia skúška, ktorá Trenčanov ešte iba čaká.  

„Trenčín si zaslúži také riešenie nábrežia, na ktoré sa budú-
ce generácie jeho obyvateľov budú pozerať s rovnakým reš-
pektom a uznaním, ako sa dnes pozeráme napríklad na nadča-
sové urbanistické riešenie starej Sihote od architekta 
a urbanistu Ferdinanda Silbersteina Silvana,“ skonštatoval 
Ing. arch Martin Beďatš.  

Mesto Trenčín 08.10.2014 
pomocná evidencia 666/1/2014 
 
V mesiaci  november  2014  sa  zintenzívnili práce na že-

lezničnej stanici v Zlatovce.  Ľudia budú musieť v Zámostí 
počítať s výlukami vlakov až do júna roka 2015.  

Pre cestujúcich do stanice Zlatovce nastala zmena. Vlaky 
totiž končili v hlavnej stanici v Trenčíne z dôvodu prác v okolí 
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železničnej stanice Zlatovce. Obmedzí to hlavne cestujúcich 
občanov, ktorí ráno cestovali do práce osobným vlakom.  

Táto situácia sa až do ukončenia stavebných prác nezmení. 
Grafikon osobnej 
vlakovej dopravy 
neuvažuje s kon-
čiacimi alebo vý-
chodzími vlakmi 
v železničnej sta-
nici Zlatovce do 
doby dokončenia 
stavebných prác. 
Po ukončení prác 

sa uvažuje s ranným vlakom, ktorý bude končiť v železničnej 
stanici Zlatovce. Konečné rozhodnutie bude mať však doprav-
ca, teda Železničná spoločnosť Slovensko. Práce na železnič-
nej trati a v jej okolí sa týkajú aj mestskej časti Záblatie.  

Počas tohoročných výlukových prác sa vybuduje most nad 
podjazdom nad Brnianskou ulicou, most nad potokom 
v Zablatí a podchod na ulici Hlavná. Nasledujúci rok budú 
práce pokračovať. „Vybuduje sa podchod v Záblatí, zruší sa 
priecestie na Hlavnej ulici a výškovo nevyhovujúce podchody 
v  stanici Zlatovce a nahradia sa jedným novým podchodom. 
Vybudujú sa aj dve nástupištia do konca júla 2015,“ informo-
vala Pavlíková.  

Rekonštrukčné práce v súčasnosti pokračujú aj na hlavnej 
železničnej stanici v Trenčíne. Uplynulý mesiac október 2014 
sa dokončilo zastrešenie na prvých dvoch nástupištiach. 
Vchody do podchodu pre cestujúcich a chodcov zo strany od 
Sihoti aj spred železničnej stanice by sa mali odovzdať do 
predčasného užívania do konca októbra 2014, zatiaľ však bez 
výťahov. Momentálne ľudia využívajú iba časť podchodu slú-
žiaci pre pohyb cestujúcich. Do konca decembra 2014 budú 
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ukončené práce  na všetkých nástupištiach aj s namontovaním 
výťahov, osadením orientačných piktogramov. Do konca roka 
2014 sa podchod pre cestujúcich a chodcov spolu aj s výťahmi 
odovzdá do predčasného užívania. Do konca roka 2014 je v 
pláne aj vybudovanie oplotenia koľajiska od párnej skupiny 
koľají od mestskej časti Sihoť. 
Na železničnej stanici Zlatovce  budú prebiehať tieto práce 
v rámci výluk: 
-   výluka 2.traťovej koľaje výhybňa  Nivy – Zlatovce  sa za-

čne 14. októbra 2014 a ukončená 19. novembra 2014 
-   nepárna skupina koľají stanice Zlatovce  sa začne v čase od 

24. februára 2015 do 16. apríla 2015 
-   párna  skupina koľají stanice Zlatovce sa začne v čase od 

16. apríla 2015 do 6. júna 2015. 
www.sme.sk 24.10.2014 
pomocná evidencia 704/1/2014 
 
Minulotýždňové zastupiteľstvo dňa 28. októbra 2014 ne-

odobrilo prenájom pozemkov Železniciam Slovenskej repub-
liky. Hlasovanie sa týkalo pozemkov takzvanej malej stavby a 
vybudovania prístupu do mestských častí Zlatovce a Záblatie. 
Išlo aj o práce na infraštruktúre novej letnej plavárne. Pozem-
ky chcelo mesto železniciam prenajať za symbolické euro až 
do ukončenia výstavby. Na schválenie bola potrebná trojpäti-
nová väčšina poslaneckých hlasov, keďže išlo o prípad osobit-
ného zreteľa. Za návrh hlasovalo však len dvanásť poslancov, 
jeden sa zdržal, ostatní nehlasovali.  

Podľa našich informácii sa niektorí poslanci rozhodli ne-
podporiť tento návrh už na výbore mestskej časti Sever. Svoje 
hlasovanie v zastupiteľstve však nechceli komentovať. „Ja 
som hlasoval podľa svojho vedomia, svedomia a nemám k 
tomu čo dodať,“ povedal Vladimír Gavenda, poslanec za 
Smer - SD. 
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Návrh podporil poslanec za Slovenskej národnej strany 
Eduard Hartman. „Celá stavba a projekt sú už rozbehnuté 
a malo by sa to schváliť,“ povedal Hartman. Podľa slov primá-
tora Trenčína rozhodnutie poslancov neovplyvní ani výstavbu 
či otvorenie plavárne. „V tejto chvíli procesy ohľadom malej 
stavby a dohody so železnicami platia, uskutočňujú sa úkony, 
ktoré majú posilniť zmluvy, ktoré sú už dnes schválené,“ vy-
svetlil primátor s tým, že hlasovanie poslancov, prevažne z 
poslaneckého klubu Smer - SD, považuje za zmätočné. Primá-
torove slová o pokračovaní výstavby potvrdila aj hovorkyňa 
železníc. „Tento postup mestského zastupiteľstva nemá žiadny 
vplyv na uskutočnenie stavby,“ povedala Pavlíková. 

www.sme.sk 03.11.2014 
pomocná evidencia 748/1/2014 
 
Trenčianske noviny zo dňa 17. novembra 2014 priniesli in-

formáciu o dopravných obmedzeniach, ktoré sú v súčasnom 
období v Trenčíne potrvajú v tomto rozsahu do začiatku budú-
ceho roka 2015 a potom čakajú na šoférov ďalšie rozsiahle 
zmeny. 

Už začiatkom budúceho roka 2015 natrvalo bude uzavretý 
„Čierny mostek“ na Žabinskej ulici a doprava pôjde cez 
Hlavnú ulicu v Zlatovciach. Po dokončení podjazdu s pracov-
ným názvom Uzol Brnianska pri Prvom Trenčianskom auto-

servise, uzavrú želez-
ničné priecestia v Zla-
tovciach a v Záblatí. 

Predtým  však musí  
byť  postavená Ulica  J. 
Psotného cez poľno-
hospodárske družstvo a 
rozšírená cesta medzi 
Zlatovcami a Záblatím, 
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ktoré sú súčasťou „Malej stavby“. To znamená, že ak po do-
budovaní podjazdu Uzol Brnianska bude ešte Vlárska uzavre-
tá, doprava zo strany Orechového, Istebníka, Zlatoviec a Zá-
blatia bude využívať len podjazd na Brnianskej ulici. 

Trenčanov dovtedy potrápia ešte ďalšie obmedzenia. Na-
príklad v križovatke ulíc Bratislavská a Brnianska sa bude bu-
dovať okružná križovatka. Počas niektorých prác bude Brnian-
ska ulica v tejto križovatke úplne uzavretá a doprava bude tra-
sovaná po priľahlých uliciach. Taktiež sa bude budovať 
okružná križovatka na opačnej strane tohto podjazdu, rozšíre-
nie komunikácie medzi Zlatovcami a Záblatím a predĺžene Ul. 
J. Psotného, čo sa tiež nezaobíde bez dopravných obmedzení. 

S modernizáciou železnice v Trenčíne súvisia aj obmedze-
nia na opačnej strane mesta. Podjazd pod železnicu, ktorý 

stavajú na Ulici Pred po-
ľom, má byť sprevádz-
kovaný v prvej polovici 
roka 2015. 

Dovtedy čaká Trenčín  
ešte jedno veľké obme-
dzenie na Opatovskej uli-
ci, a to na vetve bližšie k 
centru mesta - pri Rade-
gaste. Ulica bude musieť 
byť v jednej etape vý-
stavby okružnej križovat-

ky uzavretá. Doprava bude vedená po Žilinskej ulici, kadiaľ 
bude pretrasovaná aj mestská hromadná doprava. Po dobudo-
vaní celého podjazdu Uzol Pred poľom sa natrvalo uzavrie 
súčasné železničné priecestie pri Bille na Sihoť.  

Tento rok by mali byť dobudované a uvedené do prevádzky 
komunikácie na Ul. Pred poľom. Do konca novembra 2014 

budovanie podchodu Pred poľom 
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bude do predčasného užívania uvedený podchod v Opatovej a 
tiež podchod z Hodžovej ulice na železničnú stanicu. 

Počas modernizácie zasiahli veľké zmeny aj Mládežnícku 
ulicu. Verejné parkovisko je uzavreté, cesta rozkopaná. Tieto 
obmedzenia sa ešte zväčšia počas stavebných prác na Malej 
stavbe, ktoré sú zamerané na sprevádzkovanie novej letnej 
plavárne. 

Okrem dobudovania samotných inžinierskych sietí sa bude 
stavať nové parkovisko a rekonštruovať starý most na Ostrov. 
Na moste sa vybudujú lávky pre peších a cyklistov a vozovka 
na moste bude rozšírená. Okrem toho sa budú upravovať ko-
munikácie - čiastočná preložka Mládežníckej ulice popri no-

vom moste, ale najmä 
na Zámostí – Radlin-
ského ul., Žabinská 
ul., ktorých pôvodnú 
trasu „križuje“ nová 
železnica. 

Pri Obchodnej aka-
démii sa na jar 2015 
dokončí rekonštrukcia 

kanalizácie, obmedzenia budú aj v križovatke ulíc Študentská 
a Martina Rázusa. 

www.sme.sk 20.11.2014 
pomocná evidencia 805/1/2014 
 
Rekonštrukcia hlavnej železničnej stanice v Trenčíne sa v 

týchto dňoch stala terčom kritiky občanov. Pracovníci podľa 
nich nedodržiavajú postupy, používajú zlé materiály a samot-
ná práca je podľa nich neprofesionálna. Kritika je vyjadrená 
v stanovisku Petra Jozefčíka, ktorý hovorí: „Mám taký dobrý 
výhľad na stanicu zo svojho domu, ako by som bol na piatom 
nástupišti. Videl som, ako napríklad 250 m2 obkladu museli 

budovanie podchodu v Opatovej 
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zhodiť dole, údajne preto, že nepoužili mrazuvzdorný mate-
riál. Ako mohli použiť obklad, ktorý pracovníci lepili dva 
týždne a o dva týždne ho zhadzovali? Je to predsa platené z 
peňazí nás všetkých,“ Železničnú stanicu pozná dôkladne, 
keďže jeho otec, známy trenčiansky staviteľ, na nej viedol sta-
vebné práce a stanica bola dokončená bola presne pred se-
demdesiatimi rokmi, ro-
ku 1944. 

Ako zle nalepili ob-
kladačky, mohli zhodno-
tiť aj príležitostní náv-
števníci Trenčína 
a krútili hlavami či je to 
vôbec možné. Dokonca 
aj podlaha podchodov 
nie je protišmyková, čo 
môže byť nebezpečné hlavne pre starších ľudí v zimnom ob-
dobí. Je to hanbou pre naše mesto, povedal Peter Jozefčík.  

Kvalita prác sa dostala aj do hlavného večerného vysielania 
o 19,00 h Televízie Markíza v stredu 19. novembra 2014, 
v ktorej redaktor Michal Bujna požiadal o stanovisko Marti-
nu Pavlíkovú. „Na práce na modernizácii železničnej trate, 
ako aj rekonštrukcie stanice dohliada investor stavby Železníc 
Slovenskej republiky prostredníctvom stavebného dozoru.  Že-
leznice o probléme vedia a podľa slov hovorkyne situáciu rie-
šia priamo na stavbe. Zhotoviteľ pôvodne použil na obloženie 
podchodu obklad, ktorý nespĺňal požadované parametre podľa 
projektovej dokumentácie. Z toho dôvodu zhotoviteľ nevyho-
vujúci obklad odstránil na vlastné náklady a zabezpečil nový,  
ktorý po technickej stránke spĺňa požadované parametre. No-
vý obklad však položili nekvalitne, čo už riešime so zhotovite-
ľom, ktorý bude musieť uvedené nedostatky napra-viť, a to 
opätovným strhnutím obkladu a musí zabezpečiť vykonanie 
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prác v požadovanej kvalite a estetike,“ povedala hovorkyňa 
Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. Železnice 
upozorňujú, že podchod zatiaľ nie je dokončený. „Nie je 

vhodné sa na pod-
chod pozerať opti-
kou, ako keby už 
bol hotový a odo-
vzdaný do riadne-
ho užívania,“ vy-
svetlila Pavlíková. 
Pripustila však, že 
železnice s prácou 
zhotoviteľa nie sú 
spokojné. „Ubez-

pečujeme občanov, že podchod sa uvedie do užívania v takej 
kvalite, ako to vyplýva z projektovej dokumentácie a že od 
zhotoviteľa preberieme iba kvalitnú prácu,“ dodala Pavlíková. 
Podľa posledných informácií pracovníci už vymenili obklady 
na stenách v podchode. 

Tieto práce kritizoval aj Peter Šumichrast na stránke mes-
ta Trenčín v rubrike Otázky a odpovede. „To, čo som tam vi-
del, som nevidel ešte nikdy a nikde vo svojom živote. A to už 
mám takmer 60 rokov. Keramický obklad pravej strany pod-
chodu by snáď lepšie vykonala partia škôlkarov. Keď sa na tú 
hromadu zničeného materiálu pozriete, tak vás musí len srdce 
zabolieť a zostanete v nemom úžase, čo je dnes možné. Po-
čnúc ohyzdným krivým uložením obkladu pokračujúc nezmy-
selnou inštaláciou trojitého antikorového zábradlia, ktorého aj 
najvrchnejšie držadlo je tak nízko, že sa človek musí k nemu 
zohnúť. A vo výstavbe sa pokračuje aj naďalej. Už sú tam in-
štalované svietidlá a kladie sa dlažba.“  

www.sme.sk 24.11.2014 
pomocná evidencia 808/1/2014 

vstup do podchodu spred stanice na nástupištia na sídlisko Sihoť 



703 
 

Štrnásť rokov po rekonštrukcii budovy, na ktorej sú nama-
ľované názvy, tu nevisela žiadna tabuľa, ktorá by informovala 
občanov a príležitostných návštevníkov o Sládkovičovej ulici 
a Štúrovom námestí. Pre orientáciu bolo nutné tam ten názov 
vrátiť. V mesiaci november  2014 umelec Ing. arch. Július 
Brúna na stenu rožného domu zobrazil dvoch našich národ-
ných dejateľov Ľudovíta Štúra a Andreja Sládkoviča aj s ich 
slávnymi citátmi. Maľované názvy ulíc boli jedným z troch 
mestských zásahov, ktoré sa mu podarilo uskutočniť tento 
rok. Okrem neho sa uskutočnili projekty „Múrik pri synagóge“ 
a „Farby pre život“. Návrh revitalizácie betónového múru pri 
synagóge čaká ešte osadenie lavičky a informačných tabúľ, 
ktoré budú smerovať návštevníkov k historickým pamiatkam v 
okolí,“ povedal organizátor trenčianskych mestských zásahov 
Ing. Richard Ščepko.  
Väčšie projekty čakajú Trenčanov až budúci rok 2015. Na rok 
2015 sa pripra-
vuje návrh „Ná-
mestie študen-
tov“, ktorý počí-
ta s odstránením 
časti múru v 
okolí troch pa-
gaštanov pri 
Gymnáziu Ľ. 
Štúra. Otvore-
ním dvora 
vznikne zaujímavý priestor, ktorý nadviaže na už existujúcu 
zeleň pred reštauráciou Trenčan. Prvé rokovania s Mestom 
Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom a riaditeľom 
Gymnázia Ľ. Štúra už prebehli,“ povedal Ing. Richard Ščepko.  

Ďalším mestským zásahom, s ktorým počíta aj zmena 
územného plánu, je návrh „Zastav sa“.  Ide o priestor na Ná-
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mestí sv. Anny. Návrh počíta s uzatvorením jednej z dvoch 
paralelných ulíc vyúsťujúcich pred známe mäsiarstvo. Uzatvo-
rením krátkej uličky by pribudlo viac parkovacích miest a zá-
roveň by sa do tohto priestoru doplnila zeleň. Bude to súk-
romná investícia, ktorá nebude financovaná z mestského roz-
počtu,“ dodal Ing. Richard Ščepko.  

www.sme.sk 28.11.2014  
Trenčianske noviny 24.11.2014 
pomocná evidencia 818/1/2014, 826/1/2014 
 
Viacero ulíc v Trenčíne prešlo rekonštrukciou, alebo sú v 

pláne na obnovu v súvislosti s modernizáciou železničnej tra-
te. Niektorým Trenčanom sa však úseky rekonštruované počas 
prác na vysokorýchlostnej trati zdajú byť stále nedotiahnu-
té. „Na Železničnej ulici v Trenčíne skončili práce na rekon-

štrukcii pred ro-
kom. No na tejto 
novej ceste sa zno-
vu objavujú hrbole 
a nerovnosti,“ po-
vedal Martin Zim-
mermann na web-
stránke mesta 
Trenčín v rubrike 
otázky a odpove-

de.  
Železnice informovali, že zatiaľ neevidovali žiadne rekla-

mácie. Práce sa týkali kanalizácie, ktorá vedie cez Železničnú 
ulicu. „Samotnú kanalizáciu zhotoviteľ ešte kompletne neu-
končil. Práce uskutočnil po šachtu číslo 6 na rohu Železničnej 
ulice,“ informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky 
Martina Pavlíková. Samotné úpravy vozovky zhotoviteľ 
uskutočnil podľa projektovej dokumentácie a rozkopávkového 
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povolenia od mesta Trenčín. „Zhotoviteľ zaasfaltoval časti vo-
zovky ponad ryhy s projektovanými presahmi jednotlivých 
vrstiev vozovky. Práce na úprave vozovky ukončil a odovzdal 
mestu Trenčín v júni 2014,“ povedala Martina Pavlíková.  

Niektoré práce na úsekoch v Trenčíne sú podľa Trenčanov 
zdĺhavé. Už minulý mesiac október 2014 sa množili sťažnosti 
ľudí, ktoré upozorňovali na nedodržiavanie pracovného har-
monogramu. „Zaujímalo by ma, ako bude pokračovať výstav-
ba kruhového objazdu na Sihoti na Opatovskej ulici vedľa Ra-
degastu. Žiaden pracovný ruch tam nie je vidieť už skoro tri 
týždne, cesta je rozkopaná a nič sa nedeje. Kruhový objazd 
mohol byť za ten čas aj skolaudovaný,“ pýtal sa na webstránke 
Mesta Trenčín ešte uplynulý mesiac Martin Chupáč.  

Železnice pred časom informovali, že na spomínanom úse-
ku nastali dve komplikácie. „Týkajú sa nevytýčenia plynu, 
ktorý musia preložiť. Preložku nemohli pracovníci zakresliť, 
pretože neboli známe trasy plynu od plynární,“ informovala 
Martina Pavlíková. Druhá komplikácia sa pre zmenu týkala 
vodovodnej prípojky, ktorá je v inej trase, akú zakreslili vo-
dárni.  
„Práce čiastočne pokračovali v prvom decembrovom týždni 
kladením obrubníkov na strane, ktorá nezasahuje do preložiek. 
Po doriešení prepoja plynu, ktorý musia zabezpečiť plynári a 
po prepracovaní projektovej dokumentácie na vodovodnú prí-
pojku budú práce pokračovať v plnom rozsahu,“ dodala Mar-
tina Pavlíková.  

V tomto roku železnice oznámili práce spojené s uzlom 
Pred Poľom, podjazdom pod železničnú trať, s kruhovou kri-
žovatkou Radegast a ulicou Jasná. V budúcom roku železnice 
zrekonštruujú komunikáciu úseku cesty na Mládežníckej ulici, 
komunikácie v spojitosti s podjazdom Vlárska, komunikácie a 
kruhový objazd na Brnianskej ulici.  

Trenčianske noviny 19. 12. 2014  
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pomocná evidencia 857/1/2014 
 

V deviatom ročníku 
súťaže „Kultúrna pa-
miatka roka 2013“ odo-
vzdal  20. novembra 
2014  štátny tajomník 
Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky Mgr. 
Ivan Sečík, CSc. štyri 
Ceny súťaže „Kultúrna 

pamiatka roka 2013“. Vyhlasovateľom súťaže bolo Minister-
stvo kultúry Slovenskej republiky s jej dlhoročnými partnermi 
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadáciou Sloven-
ského plynárenského priemyslu. 

Do súťaže bolo v tomto roku pri-
hlásených 12 projektov. O jej laureá-
toch rozhodovala odborná porota 
zložená zo zástupcov Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, Pa-
miatkového úradu Slovenskej repub-
liky, Slovenského plynárenského 
priemyslu, a. s., Nadácie Slovenské-
ho plynárenského priemyslu, Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej 
univerzity, Komory architektov, Komory reštaurátorov a 
Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky.  

Podmienkou prihlásenia do súťaže bolo ukončenie kom-
plexnej obnovy kultúrnej pamiatky, jej časti alebo časti pa-
miatkového územia. „Celková suma určená na finančné od-
meny bola vo výške 33.200 eúr. Výška finančnej odmeny pre 
vlastníka, spoluvlastníkov národnej kultúrnej pamiatky alebo 
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pre samosprávu za udelenie titulu Kultúrna pamiatka roka je 
vo výške 8.300 eúr,“ 

V súťažnej kategórii: obnova a reštaurovanie národnej 
kultúrnej pamiatky získali cenu „Fenix – Kultúrna pa-
miatka roka 2013“ štyri kultúrne pamiatky na základe roz-
hodnutia odbornej poroty získala: 
- Rehoľa Piaristov na Slovensku za komplexné reštaurovanie 

interiéru kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne za 
práce v útrobách kostola. Rehoľa piaristov Slovenska, ako 
vlastník pamiatky získala v hodnotení poroty najväčší počet 
hlasov, pričom porota cenu udelila s prihliadnutím na ná-
ročnú niekoľkoročnú postupnú obnovu jedného z najvý-
znamnejších barokových sakrálnych interiérov na Sloven-
sku. Túto skutočnosť potvrdila aj Mária Vdovičíková z 
Pamiatkového úradu v Trenčíne, že „obnova a reštaurova-
nie v interiéri kostola sa začali už v 90. rokoch   20. storo-
čia a pokračujú dodnes, pričom v rámci tejto náročnej ob-
novy reštaurovali nástenné maľby vo svätyni, lodi a boč-
ných kaplnkách kostola, obraz hlavného oltára, štukolus-
trovú a štukovú výzdobu architektonických prvkov inte-
riéru a kazateľnice“. Poslednými doteraz prebiehajúcimi 
bolo reštaurovanie barokového súboru chrámových lavíc a 
spovedníc, ako aj spomenuté reštaurovanie nástenných ma-
lieb oratória. Na všetkých týchto prácach sa podieľalo via-
cero reštaurátorov, ktorým taktiež patrí uznanie a ocenenie. 
Práce zo začiatku viedol profesor Vladimír Úradníček z 
Vysokej školy výtvarných umení a dodnes na nich pokraču-
jú jeho študenti Ivan Havasi a Marek Holomaň.  Reštau-
rovaniu sochárskych a umelecko-remeselných diel sa už 
niekoľko rokov venuje Juraj Krajčo.  

- Mesto Kremnica za obnovu a reštaurovanie verejných prie-
storov prvého nadzemného podlažia radnice v Kremnici; 
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- Martin Andrejčák s manželkou Alenou za obnovu interiéru 
a reštaurovanie reprezentačnej miestnosti kaštieľa 
v Ploskom; 

-  Západoslovenská energetika, a. s., za komplexnú obnovu 
industriálnej pamiatky „Elektráreň Piešťany“ 
Odborná porota zároveň rozhodla v kategórii obnova a reš-

taurovanie národnej kultúrnej pamiatky udeliť dve čestné 
uznania:  
- Slovenskému národnému múzeu za komplexnú obnovu a 

reštaurovanie kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej 
(Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku) ; 

- Gustávovi Beláčkovi s manželkou Alexandrou za mimo-
riadny prínos a vzácne osobné nasadenie pri komplexnej 
obnove a reštaurovaní gotického kaštieľa s areálom 
v Kotešovej;  
Od 15. decembra 2014 do 8. januára 2015  bolo možné 

všetky nominované a ocenené kultúrne pamiatky vidieť v 
rámci putovnej výstavy v priestoroch Barborinho paláca na 
Trenčianskom hrade.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 20.11.2014 
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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

Banka v pekelnom dome 

V 16. storočí sa v blízkosti Hornej mestskej brány, dnes už 
neexistujúcej, kde sa dnes nachádza budova Všeobecnej úve-
rovej banky sa nachádzal meštiansky dom. 

Podľa povesti Jozefa Braneckého v dome žila žena, ktorú 
považovali mešťania za bosorku sa obesila. Čerti, nevedno 
z akého dôvodu nechceli vziať jej dušu do pekla a namiesto 
toho začali v tomto dome po nociach mátožiť. Avšak veľmi 
hlasné a neznesiteľné zvuky spôsobili, že nikto z mešťanov 
nechcel v dome bývať. Pôvodný majiteľ bol teda nútený zba-
viť sa strašidelného domu. Záujem o strašidelný dom prejavil 
kapitán Trenčianskeho hradu a trenčiansky podžupan Pavol 
Baračka. Medziľudom išli o ňom chýry, že nemal strach 
z nikoho a z ničoho, ale pre nadmernú hlučnosť strašidiel sa 
v noci nedokázal vyspať ani on. Aby predsa len budovu vyu-
žil, skrsla mu v mysli myšlienka, zriadiť v nej väzenie. Pavol 
Baračka mal na starosti väznicu n Trenčianskom hrade, ktorá 
bola plná vrahov a kadejakých iných zločincov. Aby tento 
priestor odľahčil, prikázal, aby štyroch odsúdených na smrť 
premiestnili do pivnice tohto domu. Hneď na druhý deň našli 
strážnici dvoch väzňov mŕtvych a ďalší dvaja boli na tom tak 
zle, že privolaný kat ich zbavil trápenia sťatím hlavy. Tento 
experiment hradného kapitána mala veľký úspech, lebo krimi-
nalita s v Trenčianskej župe enormne znížila. 

Posielanie väzňov do pekelného väzenia sa osvedčilo, lebo 
po smrti Pavla Baračku kúpil dom Juraj Motešický, ktorý 
z neho urobil stálu väznicu. V roku 1827 bola k domu prista-
vená kaplnka, aby sa zamedzilo väzňom, ktorých vodili na 
omše do farského kostola využiť príležitosť a utiecť.  

Konkrétnejší popis mátožiacich démonov popísal 24. de-
cembra 1665 odsúdený Juraj Chlebaňa, väznený za krádež ba-
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rana z maštale senátora Szilvaya. Podľa jeho výpovede strašilo 
v dome presne dvanásť čertov, ktorí viedli v reťaziach bosor-
ku. Podľa jeho popisu čerti mali celé telo pokryté čiernou srs-
ťou a nohy mali ukončené konskými kopytami a bosorka bola 
tak škaredá, že po prvom pohľade na ňu sa na ňu neodvážil 
pozrieť. Keď padla polnoc všetkých trinásť démonov začalo 
robiť hurhaj, vrieskať a tancovať. Výpoveď Juraja Chlebanu 
potvrdil aj strážnik väznice. Odsúdený prežil vyvádzanie stra-
šidiel len vďaka tomu, že opakoval Božie meno, čo na čertov 
pôsobilo demoralizačne. Napriek tomu odsúdený prežil vyčí-
nanie pekelníkov, ale jeho život skončil za dva dni po tejto 
udalosti, keď pri pokuse o útek ho strážnik Veselica zastrelil. 

pomocná evidencia 50/1/2014, 60/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík – Trenčiansky park 
Trenčiansky park sa rozkladá na mieste, kadiaľ dlhé roky 

tiekol rozvodnený Váh. Dnes spája centrum mesta so želez-
ničnou a autobusovou stanicou.  

Otcom myšlienky využiť lúky tesne pod hradnou skalou na 
založenie parku bol miestny farár - opát Ľudovít Bonaventu-
ra Stárek. Na takýto smelý návrh bol však potrebný súhlas 
vysokých predstaviteľov župy. Porozumenie a podporu našiel 
u hlavného župana Ladislava Vietorisa a podžupanov Júliusa 
Nozdrovického a Imricha Baltazára Buriana. Okrem iných 
aj tieto významné osobnosti zvečnil v parku maliar P. G. Ber-
ger v roku 1865 na olejomaľbe, ktorá je majetkom Trenčian-

skeho múzea. Posky-
tuje dôkaz, že novo-
založený park s boha-
tou kvetenou, cestič-
kami, hraničný Kub-
ranským potokom, už 
vtedy existoval.  

Oficiálne otvorenie 
parku sa uskutočnilo 

dňa 13. mája 1880 za bohatej účasti trenčianskej honorácie, 
predstaviteľov župy, dôstojníkov a vojakov pešieho pluku. V 
septembri toho istého roku sa už v parku konali strelecké pre-
teky. Novozaložený park využívala župa i mesto na rôzne 
oslavy a zhromaždenia. Prvá veľká slávnosť v parku sa konala 
10. júla 1880. 

 Mestským parkom ako je vyššie spomínané pretekal Kub-
ranský potok v koryte pôvodného ramena Váhu, cez ktorý 
viedli štyri drevené mostíky. Uzavretý celok tvoril park po ro-
ku 1883, keď sa dokončila Považská železnica. Vtedy sa zača-
lo s jeho rozsiahlejšími úpravami. Prirodzený topoľový porast 
postupne nahrádzali ušľachtilejšími druhmi stromov, cudzo-
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krajnými drevinami, kvetinovú výzdobu mal na starosti hlavný 
záhradník z Trenčianskych Teplíc. Upravovali sa chodníky, 
trávniky, pribudli nové rastliny, kríky najrozličnejších druhov, 
pri cestičkách lavičky. Polievanie parku zabezpečovali štyri 
studne. Niektoré vzácne druhy stromov boli označené tabuľ-
kami s latinským a maďarským názvom. To mali v roku 1886 
na starosti členovia Prírodovedného spolku župy Trenčianskej, 
ktorí chceli takto vzbudiť záujem o mestský park. Ich namá-
havú prácu však za jeden rok zničili nedisciplinovaní návštev-
níci.  

Po dohode s mestom vybudoval na vlastné náklady na vý-
chodnej strane parku krčmár Samuel Stern prízemný hosti-
nec, po neskoršej prístavbe drevenej verandy sa stal obľúbe-
ným miestom nielen Trenčanov. Otvorenie „čárdy“ uskutoč-
nené dňa 15. júla 1886 bolo spojené s koncertom vojenskej 
hudby. Plánovali tu postaviť dokonca aj poštu. 

 Kiosk v parku 
často menil ma-
jiteľov, v 30. 
rokoch 20. sto-
ročia ho pre-
vádzkoval hotel 
Tatra. V tom ča-
se sa tam stretá-
vali robotníci, 
členovia  RTJ 

i ľavicoví politici. Niekoľkokrát tu rečnil Dr. Vladimír Cle-
mentis. Po výstavbe novej železničnej stanice Kiosk v roku 
1947 zbúrali. 

Koncerty sa v parku konali od roku 1888 až do vypuknutia 
prvej svetovej vojny v roku 1914. Pravidelne tu koncertovala 
vojenská hudba pešieho pluku s kapelníkom Karolom Gašpa-

kiosk bol obľúbeným miestom v parku 
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rom Richterom. Dňa 10. júla 1888 sa v parku konali dokonca 
tanečné preteky.  

V zime sa využíval zamrznutý Kubranský potok na severe 
parku na korčuľovanie. Novú plochu na klzisko vybudovali v 
roku 1892 z bývalého skladišťa na drevo a vedľa neho prista-
vili menší drevený pavilónik na prezliekanie, ktorý bol aj vy-
kurovaný. Od roku 1912 areál klziska v letných mesiacoch 
slúžilo ako tenisové ihrisko, najskôr pre dôstojníkov miestnej 
posádky. Túto skutočnosť potvrdzuje pohľadnica s klziskom 
a tenisovým kurtom   z roku 1917. 

Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia, keď pozemok 
parku sa stal majetkom mesta, bola postavená poschodová bu-
dova finančného úradu (dnešná Základná umelecká školy Ka-
rola Pádivého). 

Park trpel častými prírodnými katastrofami. Tak to bolo v 
marci 1870, keď napadlo veľa snehu a ten sa prirýchlo rozto-
pil. O dva roky neskôr 18. augusta 1872 ho zaliali vody divo-
čiaceho Váhu. Zvlášť veľká povodeň postihla park v roku 
1894, keď Váh na Hornej Sihoti pretrhol hrádze a voda mies-
tami dosahovala výšky až 3 metre. Tá odplavila všetky mostí-
ky a v parku bolo možné pohybovať sa len na člnoch.  

Od roku 
1903 sa konali 
v parku aj zá-
bavy a každý 
štvrtok popo-
ludní bývali 
koncerty vo-
jenskej hudby. 
Po večeroch 
zase vyhrávala 
v Kiosku ci-
gánska hudba. Dňa 17. júla 1904 bol celý Trenčín dejiskom 
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zaujímavej, dobre propagovanej slávnosti v parku, usporiada-
nej ju na počesť arcivojvodkyne Izabely a jej manžela Fridri-
cha, po ktorom boli pomenované neďaleké kasárne 71. pešie-
ho pluku, ktorej výťažok bol venovaný na dobročinné účely. 
Vyvrcholením popoludňajšej zábavy bol ohňostroj, avšak len 
dovtedy, kým sa suchá tráva a kríky okolo potoka nevznietili. 
Oheň ohrozoval i niekoľko domov v podhradí i slávnostne vy-
zdobený hotel „Alžbeta“. Narýchlo privolaní miestni hasiči a 
vojaci našťastie požiar uhasili a parkovú slávnosť museli 
predčasne ukončiť. 

V dôsledku veľkých škôd, ktoré spôsobila povodeň v júli 
1903, žiadala mestská rada dôrazne riaditeľstvo železníc, aby 
koryto Kubranského potoka preložili na iné vhodnejšie miesto. 
Stalo sa tak až v rokoch 1908 -1911, keď potok odviedli za 
násyp železničnej trate a jeho pôvodné koryto neskôr zasypali.  

Vtedy začalo mesto uvažovať o rozšírení parku. Nenaplnili 
sa plány, že na zasypanom koryte potoka postavia okrem iné-
ho aj kultúrny dom s divadlom. Dňa 20. mája 1906 z iniciatívy 
župného lekára Karola Brančíka odovzdali verejnosti v parku 
botanickú záhradu, ktorá zaberala asi 150 m2. Celá plocha bo-
tanickej záhrady bola rozdelená na 23 malých parceliek, na 
členenom teréne zasadili okolo 300 druhov rastlín, ktoré boli 
označené tabuľkami s menami. Záhrada sa spočiatku tešila 
veľkému záujmu občanov i turistov, veľakrát však dochádzalo 
k jej ničeniu.  

V roku 1910 osadili do kvetinových záhonov tri sochy an-
tických bohýň z pálenej hliny, ktoré údajne doviezli až z Er-
furtu. Na dobových pohľadniciach sa zachovala socha Venuša, 
ktorá predstavovala lásku, krásu a hojnosť. Namiesto zaniknu-
tej botanickej záhrady predstavitelia mesta navrhli zriadiť v 
parku ornitologickú záhradu. Na stromoch viseli rôzne klietky, 
v ktorých boli od obyvateľov odkúpené alebo zapožičané vtá-
ky – pávy, bažanty, drozdy, papagáje, sovy, kukučky a iné 
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druhy vtáctva. Občas ich však správca pustil z klietok, aby si 
voľne preletovali parkom. To bolo i príčinou zániku vtáčej zo-
ologickej záhrady, ktorú navrhol zriadiť vtedajší mešťanosta 
Jozef Laco. Keď v roku 1941 dokončili železničný podjazd na 
Sihoť, železničná správa prepustila mestu veľkú časť svojho 
bývalého pozemku na rozšírenie parku. Tento nový slnečný 
priestor bol nazvaný „Nový park“. Viedla ním asfaltová ma-
gistrála s početnými lavičkami, končiaca až pri železničnej 
stanici. Keď v máji 1944 dokončili budovu dnešnej železnič-
nej stanice, predĺžili aj starú, pôvodnú cestu.  

V januári 1945 mali Nemci pri starej železničnej stanici ro-
zostavané vojenské poľné kuchyne a v parku boli počas druhej 
svetovej vojny vykopané aj úkryty. Pre koncerty bol postave-
ný po vojne okrúhly hudobný pavilón s elektrickým osvetle-
ním. V roku 1951 neďaleko neho zriadili aj detské ihrisko. V 
roku 1935 umiestnili pri veľkom moste do parku bustu sloven-
ského bibliografa Ľudovíta Riznera. Až neskôr, v roku 1938, 
ju premiestnili na miesto, kde je dnes. Vtedy na začiatok parku 
bolo osadené monumentálne súsošie slovenskej rodiny, legio-
nárov a generála Milana Rastislava Štefánika, dielo akademic-
kého sochára Josefa Pospíšila, ktoré  barbarsky zničili v roku 
1953. Park sa najčastejšie označoval ako Mestský park. V 50. 
rokoch 20. storočia bol pomenovaný ako Sad Vladimíra Iľjiča 
Lenina a od roku 1991 sa nazýva Park Milana Rastislava Šte-
fánika. 
Pramene a literatúra: Hrabovec Ivan: Z dejín trenčianskeho 
mestského parku, Považie 1994/2,3,4, Vlastivedná monografia 
Trenčín, 1993, Považské listy, (Vágvölgyi Lap) z r. 
1880,1888, uložené v Trenčianskom múzeu. Zbierky Tren-
čianskeho múzea a súkromné zbierky RNDr. Jána Hanušina. 

www.sme.sk 26. 1. 2014  
pomocná evidencia 27/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: Prvým opravám hradných múrov 
            chýbala odbornosť 

Trenčiansky hrad po rozsiahlom požiari v lete roku 1790 sa 
stal takmer zo dňa na deň ruinou. Jeho následné opravy nepre-
biehali v takom rozsahu ako dnes. Prvá rekonštrukcia Tren-
čianskeho hradu nemala koncepciu, chýbal jej odborný prí-
stup. Nikto neprikročil ku komplexnej konzervácii. Pracovníci 
uskutočňovali iba zabezpečovacie práce, s dôrazom na vizuál-
ny efekt. 

Ilešháziovci, ktorých sídlom sa stal kaštieľ v Dubnici, už 
nemali záujem o údržbu hradu, ktorý stratil pôvodný strategic-
ký význam. Keď v roku 1837 prevzal celé panstvo aj s hradom 
od Štefana Ilešháziho barón Juraj Sina, uskutočnil iba nevy-
hnutné čiastkové kroky na záchranu chátrajúceho objektu. 
Nové zastrešenie dostala Matúšova i Matejova (Hodinová) ve-
ža, nad hradnou studňou zhotovili prístrešok, ktorý však zho-
rel pri požiari v roku 1861, pretože bol šindľový. Opravili aj 
niektoré múry a najviac poškodené časti, ktorým hrozil zosuv, 
odstránili. Ruiny niektorých budov dolného hradu nad dneš-
nou Štefánikovou ulicou slúžili dokonca ako podkladový ka-
meň pri stavbe tejto cesty.  

Osud hradu nebol ľahostajný miestnemu opátovi - farárovi 
Ľudovítovi Stárekovi, ktorý dal v roku 1843 opraviť kaplnku 
pri studni a Delovej bašte. Finančne sa nepodarilo zabezpečiť 
rozpadajúce múry rozsiahleho hradu ani Ifigénii d'Harcourt, 
vnučke Juraja Sina. V roku 1901 sa dokonca súdila s Armi-
nom Popperom, investorom nového hotela (dnešný hotel Eli-
zabeth), ktorý sa sťažoval na padanie skál a sutín. Vytýkal jej, 
že si ako majiteľka hradu zabúda plniť svoje povinnosti. Ifigé-
nia mu v ďalšom pojednávaní musela zaplatiť škody v plnom 
rozsahu. 

Napokon rozpadávajúcu sa ruinu sa rozhodla darovať v ro-
ku 1905 mestu, čím sa zbavila obrovského bremena. Devastá-
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cia hradu pokračovala. V roku 1911 spadol múr, spájajúci 
Barborin palác s Ľudovítovým.  V roku 1916 rozkázal mest-
ský posádkový veliteľ ruským zajatcom zbúrať časť múru pri 
Mlynskej veži ako i múr, uzatvárajúci vonkajšiu priekopu. 
Pred Ilešháziho bránou zasypali chodník, aby sprístupnili hor-
ný hrad. Pôvodne tam bol padací most nad priekopou a rampa. 

Keď od roku 1924 dostal Trenčiansky hrad do prenájmu 
Klub československých turistov, tomu záležalo na záchrane 
historického objektu a začali prvé systematickejšie opravy 
zrúcaniny. Vykonávala ich, s výnimkou zimných mesiacov, do 
roku 1938 firma Ročák z Trenčína. Začali s opravu koruny 
atiky na Barborinom paláci, nad okná osadili železobetónové 
klieštiny a upravili aj časť Ľudovítovho paláca. Na hranolovej 
veži pred vstupnou bránou vymenili spráchnivené dubové hra-
dy a nahradili ich nosníkmi. Podobne sa upravovali aj ostatné 
múry i palác Zápoľských. Od roku 1934 pracovníci firmy vy-
konávali konzervátorské práce na Delovej bašte nad hotelom 
Tatra až po hladomorňu, kde vyplnili aj obvodový múr.  

Treba konštatovať, že veľkým nedostatkom týchto prvých 
opráv bola ich neodbornosť. Práce nemali koncepciu, múry iba 
zakonzervovali, aby tak zamedzili ohrozovaniu života 
a majetku občanov. Medzi negatívne stránky patrilo okrem 
iného aj likvidovanie oslabených konštrukcií a používanie ce-
mentu, ktorý bol cudzorodým materiálom. Dávali ho do škár 
medzi prečnievajúce kusy kameňov, škárami sa dovnútra po-
stupne dostávala voda, ktorá v zime urobila svoje, keď pod 
cementovou korunou sa začalo murivo rozpadávať. Murivo 
ničil aj divoký porast kríkov a stromy, ktoré nevytínali. 

V roku 1953 prešiel Trenčiansky hrad do správy Krajského 
národného výboru v Bratislave a bol vyhlásený za štátny kul-
túrny majetok. Na Slovensku však bolo v tom čase viacero ro-
zostavaných objektov a Slovenský pamiatkový úrad naliehal, 
aby sa ostatné hrady začali opravovať až po dokončení Tren-
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čianskeho hradu. Pritom bola dva roky po veľkej víchrici zni-
čená strecha na Matejovej veži. 

Keď sa zosunulo aj murivo v podchode veže v priestore 
padacieho mosta, kadiaľ musel prejsť každý návštevník hradu, 
bolo jasné, že treba opraviť aspoň životu nebezpečné časti. 
Komisia prezrela najhoršie úseky hradu a určila poradie nalie-
havosti prác. Krajský národný výbor v Bratislave uzavrel 
zmluvu na vykonávanie hradu s Okresným stavebným podni-
kom v Trenčíne S opravou Trenčianskeho hradu sa  začalo 15. 
júna 1956. 
Pramene a literatúra:  
Pozdišovský Štefan: Pamiatková úprava Trenčianskeho hradu, 
Vlastivedný časopis 1968/4,  
Informačné správy Okresného múzea v Trenčíne 1/1956, 
1/1959, 1/1958. 

www.sme.sk 08.02.2014 
pomocná evidencia 126/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: „Pri opravách hradu pomáhal aj mu-
zeálny vlastivedný krúžok“ 

Trenčiansky hrad bol jedným z  mála hradov na Slovensku, 
kde malo dôjsť k rozsiahlej pamiatkovej rekonštrukcii, nielen 
k  zakonzervovaniu jestvujúceho stavu. 

Keď Trenčiansky hrad ako národná kultúra pamiatka pre-
šiel v roku 1965  pod správu Okresného múzea v Trenčíne, sa 

v novej kon-
cepcii počítalo 
s jeho využitím 
na výstavné 
účely. Niekoľ-
ko etáp ná-
ročných opráv 
mal zavŕšiť rok 
1970. Vtedy 
mali byť sprí-
stupnené aj pr-
vé stále expozí-
cie múzea. 

Pamiatková obnova však napredovala pomalšie, ako sa plá-
novalo, aj pre nevyhnutný archeologický a historicko-stavebný  
výskum. Po rokoch sa menili investori i dodávatelia, chýbali 
peniaze. 

Podstatnú časť expozícií dokončili až po roku 1990. Aj 
vďaka nim dnes patrí Trenčiansky hrad medzi najnavštevova-
nejšie hrady na Slovensku. 

Umelec verzus teoretici 
Obrovské úsilie na záchranu rozpadávajúcich sa hradov 

vynaložil po oslobodení akademický maliar Janko Alexy. 
Spojenca na rozsiahlu rekonštrukciu  najskôr Bratislavského  
hradu našiel  v Alfrédovi Pifflovi, expertovi na pamiatky, pro-
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fesorovi dejín architektúry  na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. Ten zase zapájal do pamiatkarských akti-
vít aj svojich študentov. 

Obaja nadšenci však nenachádzali pochopenie na nutné re-
konštrukčné práce, profesor Alfréd Piffl bol dokonca obvinený 
z ohovárania  spriatelenej mocnosti a v auguste 1957  bol na 
dva roky uväznený. Janko Alexy sa nevzdával, v júni 1959 pí-
sal Okresnému múzeu 
do Trenčína, že stále 
sleduje vývin udalostí 
okolo adaptácie hradu. 
„Keď sa dokončí za-
strešenie Bratislavské-
ho hradu, čo by malo 
byť do 1. júla 1960, 
prikročí sa k oprave 
Trenčianskeho hradu. 
Verím, že časom sa na 
hrad predsa len nasťa-
huje válečné múzeum, 
zatiaľ nech sa deje op-
rava v skromnejšom 
merítku,“ napísal Jan-
ko Alexy. 

Janko Alexy našiel 
podporu u mladých ar-
chitektov českého pôvodu – urbanistu Václava Chlupa a Ka-
rola Chudomelku, ktorý sa doživotne  upísal práci na rekon-
štrukcii chátrajúcich vzácnych stavebných objektov na Slo-
vensku. 

Počiatočné nadšenie však schladil  Slovenský pamiatkový 
ústav, ktorý v roku 1959 rozhodol, že pre nedostatok finanč-
ných prostriedkov sa nebude pokračovať v rekonštrukcii Tren-
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čianskeho hradu.  Strechy palácov i bášt sa  údajne mali po-
kryť len provizórne. 

V Bratislave  sa ujala teória, že hrady  treba „ nechať do-
žiť“,  podľa Dobroslavy  Menclovej sa použil konzervačný 
postup opráv namiesto rekonštrukčného, ktorý preferoval  Ka-
rol Chudomelka. Janko Alexy napriek tomu pokračoval v neú-
navnom úsilí proti teoretikom  a  podporuje múzeum v pokra-
čovaní brigád na hrade. 

Ešte v roku 1966 kontroloval národný umelec Janko Alexy 
stav prác na temperovaní hradu pre obrazy, ktoré prezentovali 
výtvarníci okresu v opravenej Delovej bašte, ktorá ako jediná 
fungovala už rok ako výstavný priestor. 

Obmedzenie prác na hrade 
Okresný stavebný podnik v Trenčíne sa podieľal na prvých 
naliehavých opravách Trenčianskeho hradu spočiatku s jed-

ným murárom a dvoma 
pomocníkmi. Neraz sa 
ocitli v nezávidenia-
hodnej situácii. Chýbali 

mechanizmy 
a predovšetkým voda. 
Tú museli dovážať, po-
dobne ako i  ďalší sta-
vebný  materiál. Šoféri 
ho odmietali voziť pre 
príkry výstup na hrad, 
kamenistú cestu a úzky 
profil priechodu pod  
prvou bránou. Stávalo 
sa, že vápno zhodili pri 
„Závoji“, niekoľko sto-

viek metrov pod pracoviskom  a robotníci ho museli nadáva-
júc vynášať vo vedrách, podobne i vodu. Stavebný materiál 
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získavali aj zo zrúcanín. Kameň vytriedili, sutiny preosiali, 
piesok použili na stavbe. 

Hlavné úsilie zamerali na  najviac poškodené časti, ktorými 
bol napríklad kavalier pred Turecku bránou, nad Štefánikovou 
ulicou, kde sa museli urýchlene podchytiť vypadávajúce ka-
mene, ktoré hrozili zosuvom na cestu. Boli zamurované aj dva 
otvory, ktorými chodievali nekontrolovaní návštevníci na 
hrad. 
Pomáhal aj  vlastivedný krúžok 

Pri týchto prácach pomáhali dobrovoľne a s nadšením aj 
členovia Vlastivedného krúžku pri Okresnom múzeu v Tren-
číne. Pod  vedením Štefana Pozdišovského prichádzali  pra-
videlne dvakrát do týždňa na brigádu a svojou činnosťou vy-
prázdnili „klenotnicu“ a „archív“  v Ľudovítovom paláci,  aby 
mohli do políc ukladať archeologické nálezy.  

Opravovali aj hladomorňu, napadané sutiny vyťahovali 
ručne i rumpálom. Až neskôr, v roku 1968, bolo v jednej z 
ďalších etáp opráv hradu doplnené obvodové murivo hlado-
morne a veža pokrytá kužeľovou strechou. Členovia vlasti-
vedného krúžku sa podujali aj na výskum hradnej kaplnky na 
Hornom hrade. Do pracovného denníka si v roku 1956 zapiso-
vali všetky nálezy, každú historickú drobnosť. 

Pri týchto prácach na hrade sa našlo veľa črepov pochádza-
júcich z 15. a 16. storočia, ako napríklad hrot čepele sečnej 
zbrane, strelka, z architektonických článkov kus rímsy empo-
ry, ostenie okien, kusy kameňov s gotickou a renesančnou pro-
filáciu. Objavil sa aj kus muriva s latinským textom Bola od-
krytá omietka s maľbou z 15. storočia, predstavujúcu chodid-
lo, vyčnievajúce z rúcha. 

Pamiatková starostlivosť 
Bratislavský Stavoprojekt bol tou inštitúciou, ktorá mala pri-
navrátiť národnej kultúrnej pamiatke Trenčiansky hrad zašlú 
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krásu a život. Meno architekta Karola Chudomelku, generál-
neho projektanta, bolo takmer päťdesiat rokov neodmysliteľne 
spojené s jeho rekonštrukciou a revitalizáciou. Spôsob  jeho 
konzervácie bol účelný - od prvých projektov zo začiatku  
šesťdesiatych rokov minulého storočia, cez zastrešenie Barbo-
rinho paláca v roku 1966, až po návrhy architektonického rie-
šenia unikátneho nálezu základov románskej rotundy na Hor-
nom hrade v 90. rokoch. Jeho obnova zohľadnila využitie pa-
lácov pre muzeálne účely, veľkú záťaž návštevníkmi počas tu-
ristickej sezóny, služby, hygienu i ochranu. Do roku 1962 boli 
zrealizované práce na všetkých objektoch, kde si to vyžiadala 
naliehavosť zaisťovacích prác. Stavebné náklady vtedy pred-
stavovali viac ako osem miliónov korún. Karol Chudomelka si 
postupne k sebe pripútal rad  pokračovateľov. Jedným z nich 
bol architekt Andrej Fiala, pracovník Slovenského ústavu 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ktorý robil na 
hrade architektonicko-historický výskum. Dbal na súčinnosť 
archeológov, pamiatkarov, historikov. Už počas štúdia sa zú-
častnil zameriavacích prác vo vyhlásených pamiatkových re-
zerváciach pod vedením profesora  Piffla. 
Ilešháziovci  sa vrátili na hrad 

Do konca roka 1999 bola vypracovaná projektová doku-
mentácia na väčšinu objektov Dolného aj Horného hradu. 
Tragickým pre siluetu hradu sa stal moment vypadnutia veľkej 
časti západného múru druhého predhradia v marci roku 2003, 
na čom mala podiel aj nedostatočne prevedená sanácia muriva 
a zabezpečenie múru pred zavlhnutím. Táto udalosť bola dob-
rým poučením pre ďalšie kroky pri rekonštrukcii ostatných 
zložiek hradu. Dnes sú v opravených palácoch Horného hradu 
bohaté zbierky múzea, najcennejšou expozíciou je rodová ga-
léria Ilešháziovcov. uvoľnené z depozitov. 
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Návštevníkov hradu sa teší pozornosti expozícia archeoló-
gie v predrománskej rotunde. V roku 2014 budú sprístupnené 
zrekonštruované  kasárne pri Hodinovej veži. 

Tým, že sa vykonali nevyhnutné rekonštrukčné práce na 
Trenčianskom hrade, vytvorili sa nové možnosti na sprístup-
nenie ďalších priestorov. Na atraktivitu hradu prispeli sprie-
vodné podujatia po roku 1989. Verejnosť privítala nočné pre-
hliadky hradu, využívanie amfiteátra na pravidelné hradné 
slávnosti so sokoliarmi, stredovekou hudbou či kuchyňou. Ob-
ľúbenými sa stali rytierske turnaje skupiny Normani v priesto-
re južného opevnenia hradu. Od roku 2002 je hrad v správe 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, užívateľom  je Trenčian-
ske múzeum. Komerčné využitie hradu je dnes nevyhnutnos-
ťou, opravená pamiatka láka počas celého roka. 
Pramene a literatúra:   
- Babičová Katarína: Je možná symbióza hradu a múzea? 

Pozdišovský Štefan: Pamiatková úprava Trenčianskeho 
hradu, Vlastivedný časopis 1968/4,  

- Archív Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Zajac M. 
Trenčiansky hrad jeho architektonicko-historický vývoj a 
pamiatková obnova. 
Trenčianske noviny 17.02.2014 
pomocná evidencia 163/1/2014, 149/1/2014  
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Mgr. Peter Martinák: „Cez vojnu si Trenčania čapovali“ 

Továrne na výrobu liehu na Slovensku začali vznikať kon-
com 19. storočia. Trenčianske likérky preslávili najmä boro-
vička a kvasnice.  

Liehovarnícku kapitolu dejín spracoval regionálny historik 
Ing. Vojtech Brabenec, ktorú predniesol dňa 27. mája 2014 
na besede na stretnutí občanov. Liehovary postupne menili 
1872. Jeho majiteľom bol Leopold Kornhauser. Ročne vyrobil 
700 vedier liehu. Kvasnice sa vyrábali v Trenčíne od roka 
1883. O tri roky neskôr Leopold Kornhauser a Hertzka malý 
hospodársky liehovar na spracovanie obilia, ktorý stál neďale-
ko takzv. Dolnej železničnej stanice. Vyskúšali tu prototyp 
nového prístroja na pálenie liehu, ktorý skonštruoval známy 
trenčiansky remeselník František Lonský. V areáli továrne vy-
rástol jeden z prvých priemyselných komínov. 

Z technických príčin bol tento liehovar, ktorý medzitým 
kúpil Emil Pick presťahovaný do novopostaveného objektu 
v katastri Istebník. V čase jeho otvorenia v roku 1932 to bola 
továreň s najväčšou výrobou kvasníc v celej republike. 

Liehovaru prechod frontu druhej svetovej vojny začiatkom 
apríla 1945 zasadil tvrdú ranu, ktorá padla mnohým Trenča-
nom na úžitok. Veliteľstvo 9. nemeckej armády prikázalo och-
romiť závod vypúšťaním vodou riedeného liehu do Váhu, kto-
ré trvalo štyri dni. Táto správa sa veľmi rozchýrila do celého 
mesta a v mieste vypúšťania niže železničného mosta sa nako-
pilo civilné obyvateľstvo, ktoré sa snažilo nabrať lieh do 
akýchkoľvek nádob, vrátane klobúkov či dreveného koryta. 

Po vojne bol liehovar znárodnený a premenovaný na Slov-
lik, kvasný a konzervárensky priemysel. Slovlik okrem 
„Kvasnicovej“ zastrešoval pôvodný Slovlik sídliaci na Štefá-
nikovej ulici v budove bývalej kúrie pod hradnou skalou a tiež 
výrobňu „Borovičková“, ktorá stála oproti závodu Merina, 
ktorá položila tradíciu trenčianskej borovičky.  
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Ďalšiu súčasť trenčianskych likérok predstavovala firma 
Herbária pochádzajúca z Považskej Bystrice. Na okraji areálu 
dnešných Kasární SNP mala vlastnú pálenicu a popri likéroch 
sa špecializovala na uhličité nápoje a veľkoobchodu s vínom. 
Jednu z najstarších trenčianskych firiem na výrobu a predaj 
alkoholu prevádzkovali bratia Kellermenovci. 

Trenčianske noviny 02.06.2014 
pomocná evidencia 402/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: Ifigénia De Castris D´Harcourt 
Známy bol iba jediný portrét ženy, ktorá okrem Trenčian-

skeho hradu vlastnila aj Dubnický kaštieľ a dala vybudovať 
kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Fotky, na ktorých je gróf-
ka v okolí Dubnického kaštieľa s rodinou správcu svojho pan-
stva Edmuna Kressa, majú pre historikov nevyčísliteľnú hod-
notu. Historický nadšenec Viliam Schmidbauer (60) z Dub-
nického múzea sa dostal k čiernobielym fotografiám náhodou. 
„Do kúpeľov prišla vnučka Edmunda Kressa (1849 - 1922), 
niekdajšieho správcu lesov a polí grófky Ifigénie. Pani Adel-

heid Wolf z Rakúska mala so sebou 
aj staré fotografie, ukazovala mi na 
nich svojho deda. Len náhodou som 
zistil, že na tých fotkách je aj samot-
ná Ifigénia!“ povedal V. Schmid-
bauer. Hodnota snímok sa podľa je-
ho slov vyčísliť nedá. „Doteraz exis-
tovala iba jediná fotografia, portrét 
grófky,“ dodal. Na Trenčianskom 
hrade cez víkend prvýkrát ukázali 
verejnosti vzácne fotografie, grófkin 
nábytok a aj vzácny, stále funkčný 
polygón, ktorý bol predchodcom 

gramofónu. Ifigénia De Castris D´Harcourt bola jeho po-
slednou súkromnou majiteľkou a v roku 1905 hrad, ktorý bol 
vyhorenou ruinou, venovala mestu.  

Grófka Ifigénia (vľavo), v strede správca Edmund Kress, 
vpravo od neho sedí grófkin manžel a manželka správcu. 
Dievčatko je mama Adelheid Wolf, ktorá fotografie darovala. 
Ešte v roku 1790 totiž zachvátil mesto požiar, ktorý sa rozšíril 
aj na hrad. Zakonzervovali ho v 50. rokoch 19. storočia, aby 
zabránili úplnému zrúteniu. Kompletná rekonštrukcia sa zača-
la na hrade robiť až od 50. rokoch minulého storočia a trvá 

Jediná známafotografia grófky Ifigénie 
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dodnes. Naposledy v roku 2014 odovzdali do užívania nanovo 
postavené vojenské kasárne, z ktorých po požiari zostali len 
dva múry. 

Jozefa Ifigénia (1846 - 1914) bola najmladšou dcérou ban-
kára Šimona Sinu. 
Prvýkrát sa vydala 
za baróna de Cas-
tries, ale ovdovela 
už ako 22- ročná. 
Po roku a pol sa 
vydala v Paríži za 
vikomta Louisa 
Emmanuela d´Har-
court, je pochovaná 
v Burgundsku spolu s manželom. Zomrela na syfilis, ktorým 
ju nakazil zrejme manžel. Deti nemala. 

Nový čas 28.07.2014 
pomocná evidencia 507/1/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografi stojí grófka Ifigénie (tretia zľava), o ktorej sto rokov nikto netušil. 
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PhDr. Jozef Karlík:    Mestský erb prežil bez väčších 
zmien takmer sedem storočí 

Najstarší doklad o historickom symbole Trenčína pochádza 
z roku 1381. Na pečati trenčianskych mešťanov je zreteľná 
podoba doľava otočeného baránka, ktorý ľavou prednou no-
hou drží zástavku s rovnoramenným krížikom a žrď zástavky 
je tiež ukončená s krížikom. V stredoveku sa baránok ako 
symbol zvykol spájať predovšetkým s postavou sv. Jána Krsti-
teľa. Podľa historika a spoluautora súčasnej podoby trenčian-
skeho erbu PhDr. Jozefa Karlíka je Trenčín jedným z mála 
slovenských miest, ktoré si udržali svoj erb bez väčších zmien 
celé stáročia.  

Okrem baránka sú súčasťou mestského symbolu aj ďalšie 
prvky, ktoré spolu vytvárajú ucelenú symboliku Kristovho pô-
sobenia. Šesťcípa hviezda vyjadruje narodenie Spasiteľa, kor-
pus baránka symbolizuje samotného Krista, jeho život a pôso-
benie. Žŕdka zakončená krížikom predznamenáva Ježišovu 
mučenícku smrť, zástavka s krížom je znamením vzkriesenia a 
víťazstva nad smrťou, priblížil PhDr. Jozef Karlík pôvodný 
symbol Trenčína. 

Ako dodal, v roku 1570 prichádza vo vývoji trenčianskeho 
historického symbolu ku kvalitatívnej zmene. Pečať mesta vy-
hotovená v tomto roku má vyobrazeného baránka na heraldic-
kom štíte. Preto už môžeme hovoriť o skutočnom erbe Trenčí-
na a nielen o symbole. K ďalšej zmene došlo v pečati datova-
nej rokom 1744. V pečatnom poli na zástavke, ktorú drží ba-
ránok, nie je zobrazený kríž ako na najstaršej pečati z roku 
1381, ale je štvrtená.  

Touto zmenou chcelo mesto upozorniť na skutočnosť, že v 
tomto období disponuje ďalším mestským symbolom mest-
skou vlajkou, ktorej podobu zvečnilo vo svojom erbovom 
znamení. Mestská vlajka vychádzala z mestských farieb, biela 
farba prezentuje strieborného baránka a maltézsky kríž na 
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vlajke je vyjadrený farbou červenou, uviedol PhDr. Jozef Kar-
lík. 

Bez väčších zmien prežil trenčiansky erb aj obdobia úpad-
ku, keď sa z politických či ideologických dôvodov musel erb 
„zjednodušiť“, alebo ideologicky upraviť. Po roku 1989, v 
demokratickom politickom prostredí, nastali podmienky, aby 
mesto prijalo heraldicky čistú podobu svojho erbu s podmien-
kami jeho ochrany a zásadami správneho používania. Obno-
vené symboly Trenčína schválilo jeho zastupiteľstvo 21. no-
vembra 1991. 

PhDr. Jozef Karlík je zároveň nemilo prekvapený faktom, 
že mesto Trenčín v poslednom desaťročí nahrádza v propa-
gačných materiáloch erb mestským logom a erb používa zväč-
ša len v tých prípadoch, ktoré presne stanovuje štatút mesta. Z 
minulosti trenčianskeho erbového symbolu vieme, že Trenča-
nia sa k nemu hlásili sedem storočí, hoci si ho rôznym spôso-
bom prispôsobovali svojej predstave. Vyhovoval stredovekým 
mešťanom, protestantom, katolíkom, maďarizátorom, ale aj 
komunistom a zrazu prišla doba plná demokratizmu, keď sme 
ho na účely propagácie mesta nahradili novodobou grafickou 
značkou logom, uzavrel PhDr. Jozef Karlík. 

www.sme.sk 03.08. 2014  
pomocná evidencia 511/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík:   Mestská radnica oslávila                   
v roku 2014 okrúhle výročie 

Rozľahlý poschodový dom, postavený začiatkom 16. storo-
čia pri dolnej mestskej bráne, ktorý slúžil svojho času ako rad-
nica, mal zaujímavé dejiny.  

Predchodca dnešnej radnice napriek viacnásobným pre-
stavbám nepostačoval na administratívne činnosti, celkový 
stav a vzhľad budovy natoľko kazil výzor námestia, že po 
ťažkom boji konečne muselo ustúpiť nové starému. Na mieste 
zbúranej radnice vyrástla za dva roky - 1933/34  novostavba 
mestského domu.  

Trenčín nemal dlhý čas radnicu v pravom zmysle slova, 
richtári kedysi museli pracovať vo vlastných domoch. Tak to 
bolo už v roku 1515, keď v tomto dome žil richtár Blažej Hrdý 
s celou rodinou. Postupne sa v budove vystriedalo niekoľko 
urodzených trenčianskych šľachtických rodín. Od roku 1655 
dom vlastnil Gabriel Serényi.  

V roku 1663 budovu odkúpilo mesto, aby slúžila takmer 
tristo rokov ako mestská radnica. V starom dome neúradoval 
iba richtár, na prízemí bol v roku 1681 aj výčap, v roku 1699 
sa v archívnych dokladoch spomína byt hodinára i učiteľa. Po 
rozsiahlom požiari v roku 1708 bola budova celkom zničená, 
museli byť prestavené pavlače i poschodie. 

Ďalšou prestavbou v 19. storočí zmenili na radnici okná, 
výklady na prízemí i strechu. V roku 1872 muselo mesto pri-
stavať k radnici i obytný dom, otočený hlavnou frontou do 
Sládkovičovej ulice. Po adaptácii slúžil ako úradovňa pre 
stránky, aby nemuseli stáť v zime a daždi na otvorenej pavlači, 
ktorá spájala starú radnicu s prístavbou.  

Od polovice dvadsiatich rokov 20. storočia sa začali pred-
stavitelia mesta zaoberať otázkou výstavby novej radnice, na-
koľko schátraná budova bola v katastrofálnom a tým aj nedô-
stojnom stave.  
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Zastupiteľstvo v júli 1928 nakoniec však schválilo rozpočet 
130-tisíc korún na nadstavenie druhého poschodia starej rad-
nice. Pre nedostatok financií od tohto rozhodnutia našťastie 
ustúpilo a po búrlivých diskusiách vypísalo verejnú súťaž na 
novostavbu mestského domu. Z dvanástich načas doručených 
návrhov, ktoré prišli do stanoveného termínu, dňa – 2. mája 
1930, zvíťazil po tajnom hlasovaní projekt bratislavského ar-
chitekta českého pôvodu Vojtecha Šebora. Stalo sa tak až po 
anonymných hodnoteniach všetkých projektov, z ktorých nie-

ktoré mali skutočne 
zaujímavé názvy, 
napríklad „Matúš 
Čák“, „Krajan Tren-
čan“. Verejnej súťa-
že sa zúčastnili ok-
rem iných aj stavite-
lia Alexander Mará-
ky z Trenčína, Artur 
Szalatnay či inžinier 

Emil Beluš z Bratislavy. Víťazný návrh originálne vyriešil do-
vtedy úzky priechod popri mestskej veži, novostavbu posunul, 
čím sa Sládkovičova ulica rozšírila. Pôvodne mala byť budova 
mestského domu dvojposchodová s rovnou strechou. Doda-
točne však architekt Vojtech Šebor prepracoval plány podľa 
pripomienok pamiatkového úradu tak, aby predná časť budovy 
bola jednoposchodová so šikmou strechou.  

Počas svetovej krízy nemalo ani mesto Trenčín dostatok fi-
nancií, aby začalo s realizáciou novostavby. Podľa niektorých 
členov zastupiteľstva bolo výhodnejšie opraviť starú radnicu, 
alebo porovnať náklady na prestavbu pôvodnej budovy s fi-
nanciami za novostavbu. Začala sa neskutočná papierová voj-
na medzi okresným úradom, mestským úradom, pamiatkovým 
referátom a Krajinským úradom Bratislava.  
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Na rekordných tridsiatich zasadaniach magistrátu bola 
hlavnou témou stavba nového mestského domu, alebo oprava 
starej budovy. Padli i také návrhy, ponechať radnicu na obytné 
účely a mestský dom postaviť za mestom na novom pozemku. 

Po ďalšom zamietavom stanovisku pamiatkarov i Okresné-
ho úradu v Trenčíne z novembra 1931 stratil už mešťanosta 
Jozef Reihel trpezlivosť. Spoločne s Jozefom Baarom a notá-
rom Deziderom Kántorom napísali odvolanie, v ktorom okrem 
iného stálo: 

„Niet v meste Trenčíne chatrnejšej chalupy úbohejšieho 
zvonkajšku než ukazuje náš mestský dom! Dopraskané múry, 
premoknuté plafóny, hrdzou prežrané železné podlahy na 
otvorených chodbách, hnilé stropy i šindelová strecha, stými 
potkanmi prerytý dvorek a tisíckami myšami preplnené ko-
morky! To je slávny Krajinský úrad, radnica pre 12 tisíc, pre-
vážne inteligentných obyvateľov mesta Trenčína, v ktorej 
účinkuje stále asi 40 úradníkov, zasadá mestská rada a zastupi-
teľský zbor...“  

Ani toto odvolanie nepomohlo. Ešte v októbri 1932 odhla-
soval zastupiteľský zbor 100-tisíc korún na opravu starej bu-
dovy. Až v marci 1933 mohla byť na základe obhliadky budo-
vy a konečného rozhodnutia odborníkov zo štátneho technic-
kého úradu a staviteľov zbúraná stará radnica. Stavebné a re-
meselnícke práce zadali miestnym podnikateľom a remeselní-
kom Dominikovi Filippovi, stolárske práce Jánovi Bartákovi, 
zámočnícke práce Artúrovi Michalcovi. Zariadenie veľkej za-
sadačky i kancelárie vyrobila „Prvá nábytková továreň“. Sta-
vebný dozor vykonávali Odon Blažek (Edmund Bleuer) a sta-
viteľ Alexander Maráky.  

V auguste 1933 sa konečne začalo s hrubou stavbou, do 
konca tohto roku bola ukončená železobetónová kostra budo-
vy. V roku 1934 pracovali hlavne trenčianske firmy na úpra-
vách interiéru. Ako to už býva, pri posledných úpravách sa 
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nevedel investor dohodnúť, ako vyriešiť vstupnú halu. Napo-
kon na obloženie stien doviezli travertín a kameň z lomov obcí 
Bešenov a Spišské Vlachy.  

V neľahkej dobe všeobecnej hospodárskej krízy zostali fi-
nancie aj na opravu fasády susednej mestskej veže, kde bolo 
nainštalované moderné elektrické vedenie.  

Novostavbu mestského domu vysvätil po slávnostnej svätej 
omši v piaristickom kostole 3. decembra 1934 opát - farár Ru-
dolf Misz. Prvé zasadanie zastupiteľského zboru sa začalo prí-
hovorom toho, kto sa najviac zaslúžil o presadenie novostavby 
- starostu Jozefa Reihela. 

„Nemôžem zamlčať, povedal starosta, okolnosť, že po vy-
riešení námietok pamiatkového úradu, nadriadená dozorčia 
vrchnosť uskutočnenie novostavby všemožne podporovala, za 
čo jej prináleží zo strany mesta úprimná vďaka. 

Radosť naša z novej peknej budovy sa len stupňuje, keď 
uvážime, že novostavba nebola postavená na dlh, ako azda to 
inde býva a tak pri všeobecnom uspokojení, ktoré každý z nás 
má z nového mestského domu patrí vďaka hlavne nášmu obe-
tavému obecenstvu, ktoré svojou ochotou umožnilo postavenie 
tohto dôstojného stánku. 

Pohľad na túto budovu naplňuje nás pýchou, lebo bola vy-
budovaná a zariadená našimi podnikateľmi a remeselníkmi, 
ktorých som už spomenul. Hlavný dozor mali pán Ing. Odon 
Blažek a pán staviteľ Alexander Maráky, ktorým tiež tlmočím 
vďaku. 

Finančná pohotovosť, priemyselná sebestačnosť a preuká-
zaná obetavosť zo strany poplatníctva bola nielen základom 
tejto budovy, ale aj dôkazom toho, že súladnou prácou všet-
kých zložiek občianstva možno vytvoriť aj v dobe 
ťažkej krízy trvalé hodnoty. 

Keď z tohto miesta ďakujem Prozreteľnosti a všetkým tým, 
ktorí svojím umom a prácou alebo iným spôsobom prispeli k 



735 
 

vybudovanie stánku našej mestskej administratívy. Dúfam, že 
ak spomeniem občianske cnosti, ktoré umožnili uskutočnenie 
novostavby, budú aj v nej panovať, prežije nová budova ešte 
významnejšie a slávnejšie časy v dejinách mesta Trenčín, ako 
predošlá. Prajem si s precíteným srdcom, aby táto budova a 
menovite táto dvorana, kde reprezentanti rozhodujú o vývine a 
blahobyte tohto historického a slávneho mesta, boli symbolom 
vzájomnej spolupráce a porozumenia všetkého obyvateľstva. 
V tejto nádeji odovzdávam ju verejnosti a prajem z hĺbky srd-
ca všetkým nám prítomným mnoho zdaru, Božieho požehna-
nia. Týmto dnešné slávnostné zasadnutie zakľučujem.  

Obecenstvo po reči starostovej stalo a ovácie robilo tomu, 
kto v svojej reči na seba úplne zabudol, samému starostovi Jo-
zefovi  Reihelovi,  ktorý  má  najväčšie  zásluhy okolo novo-
stavby. Je to faktom, že húževnaté s veľkou láskou k veci dá-
val pozor pán starosta na všetky práce pri stavbe tak, ako 
neúnavne vyjednával a chodil po inštanciách, cieľom uskutoč-
nenia tohto monumentálneho diela. Pri ňom p. hlavný notár-
sky tajomník Dezider Kántor vynaložil tiež mnoho úsilia, aby 
sa myšlienka nového mestského domu stala skutkom.  

Oddanosť obecenstva k starostovi J. Reihelovi sa preukáza-
la najmä pri bielych stoloch, kde známa pohostinnosť staros-
tova uvítala asi 100 hosťov, ktorí všetci vďačne blahoželali 
starostovi k jeho veľkej radosti nad zdarilým vystavením no-
vého mestského domu. 

www.sme.sk 18.05.2014  
pomocná evidencia 554/1/2014 
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Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne 
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne predsta-

vuje s opevneným areálom Mariánskeho vrchu jednu 
z architektonických dominánt mestskej pamiatkovej rezervácie 
Trenčín. Kostol bol postavený najneskôr okolo polovice 13. 
storočia na mieste staršieho kostolíka patriaceho pravdepo-
dobne k hradu. Pôvodne tvoril spolu s karnerom z polovice 15. 
storočia súčasť mestského opevnenia. Predpokladá sa, že kos-
tol bol založený ako bazilikálne trojlodie so svätyňou 
a predstavanou vežou pred západnou fasádou. Okolo 15. sto-
ročia bol prestavaný na halové trojlodie s polygonálne zakon-
čenou svätyňou a zaklenuli rebrovou klenbou. K renesančnej 
prestavbe, rozhodujúcej pre dnešný charakter stavby sa pristú-
pilo po požiari v roku 1528, ktorá rešpektovala staršiu polygo-
nálnu svätyňu a pôvodné trojlodie. Novú valenú klenbu 
s výsečami osadili na štíhle toskánske stĺpy. Posledné väčšie 
stavebné úpravy boli na kostole realizované v rokoch 1911 až 
1912. Veža kostola zastrešená pôvodne barokovou cibuľovou 
strechou z 18. storočia dostala dnešnú podobu, rovnako aj fa-
sády s oknami, do ktorých boli osadené farebné vitráže 
a v lodiach aj svätiny bola realizovaná a dekoratívny nástenná 
maľba. 

 V roku 2007 začali rozsiahle obnovné práce, ktorých cie-
ľom bola sanácia kostola s odôvodnením, ktorým bolo pred-
láždenie Mariánskeho námestia po zabudovaní exteriérového 
osvetlenia, ako aj sanácia oporného múru návršia. Na tieto 
práce naviazali neskôr práce na obnove fasád jednotlivých ob-
jektov areálu. Všetkým prácam predchádzali čiastkové archeo-
logické a architektonicko – historické pamiatkové výskumy. 
Zásadnou rekonštrukciou prešla strecha farského kostola. 
V roku 1920 sa psristúpilo k obnove interiéru, ktorej súčasťou 
bola výmaľba a oprava poškodených omietok, realizácia no-
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vého osvetlenia, lavicového kúrenia a nového liturgického 
mobiliáru svätyne.  

V roku 2012 sa vykonala generálna oprava organu, pričom 
organová skriňa a pozitív spolu s dekoratívnym parapetom 
empory v závere 18. storočia reštaurované. 

Nepochybne jednu z najcennejších výtvarných súčastí inte-
riéru kostola predstavuje ´štuková výzdoba. Architektonicky aj 
výtvarne akcentuje dvojicu bočných kaplniek kostola – sever-
nú a južnú. V južnej kaplnke, ktorá je zasvätená sv. Imrichovi 
je zvýraznené architektonické členenie a na interpretovanie 
heraldicko-epigrafického odkazu nápisových pások a kartuší. 

Umelecky zaujímavejšou je však severná kaplnka, ktorú 
dala v roku 1618 prestavať Helena Tuhurzó na rodové mauzó-
leum. Prvým pochovaným na tomto mieste bol jej manžel 
Gašpar Ilešházi, predstaviteľ významného uhorského uhorské-
ho magnátskeho rodu, hradný pán a trenčiansky župan. Do-
dnes ho pripomína mramorový epitaf, výnimočné sochárske 
dielo neskorej renesancie, reps. raného baroka u nás. 

Neoddeliteľnou súčasťou štukovej výzdoby tejto kaplnka 
sú ďalšie dve významné výtvarné pamiatky, pochádzajúce 
z obdobia rokov 1751 až 1752 – epitaf Jozefa Ilešháziho 
a bočný oltár „Ukrižovanie“. Obe sú dielom významného ne-
sskorobarokového sochára Ľudovíta Godeho, pôsobiaceho na 
našom území. Najmä oltár predstavuje výnimočné sochárske 
dielo, v ktorom umelec kombinoval kameňov, no najmä ele-
gantne spája ľahkú rokokovú ornamentiku s nastupujúcou an-
tivizujúcou sochárskou líniou klasicizmu.  

Štuková výzdoba bola už v roku 2011 po ukončenej obnove 
výmaľby interiéru kostola vyhodnotená ako veľmi narušená. 
Jej rozsiahle poškodenia boli najmarkantnejšie v soklových 
častiach, kde došlo k deštrukcii nielen mechanicky, ale najmä 
vzlínajúcou vlhkosťou a zasolením v minulosti pred odvodne-
ním kostola. K celkovej degradácii jej výtvarného výrazu  ne-
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malou mierou prispeli nánosy povrchových nečistôt a mladšie 
nevhodné premaľby. 

Vlastník pamiatky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín 
sa preto rozhodla pristúpiť k náročnej obnove štukovej výzdo-
by vrátane bočného oltára „Ukrižovania“, ktorej jedinou 
vhodnou možnosťou bolo odborné reštaurovanie. Aj vďaka fi-
nančnej podporu grantového programu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“ sa podarilo 
v prvej etape prác v roku 2012 zrealizovať reštaurátorský vý-
skum pamiatky v danom rozsahu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 581/1/2013 
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Mgr. Martin Karlík: Farnosť v Opatovej nad Váhom 

Farnosť v Opatovej nad Váhom v roku 2014 oslávila 255. 
výročie svojho vzniku. Kostol v Opatovej nad Váhom je jedi-
ným farským kostolom, ktorý je zasvätený sv. Stanislavovi. 

Obec Opatová nad Váhom bola v roku 1985 pričlenená 
k mestu Trenčín, je jeho súčasťou. Patrí k najstarším dedinám 
na Považí, ktorá má aj zaujímavé dejinné osudy. 

Cez územie Opatovej nad Váhom viedla oddávna obchodná 
a vojenská cesta, čo potvrdzujú dodnes zachované chotárne 
názvy „Stráže“, „Pod stráže“ a potvrdzujú prítomnosť osobit-
ných  strážnych oddielov na tomto území. 

Doposiaľ archeologicky je nepreskúmaná zaniknutá osada 
v Opatovskej do-
line s pozostatka-
mi sakrálneho ob-
jektu nazývaná 
Hraho (Hrako) 
i ako Hrahna, po-
dobne aj pôvodný 
cintorín, ktorý sa 
nachádzal medzi 
Starou Opatovou 
a Suchými po-

tokmi. 
Do písanej histórie sa Opatová dostala v zaujímavých sú-

vislostiach a pod iným menom, keď v roku 1238 daroval Belo 
4. benediktínom na Skalke časť dediny Geszte, ktorá patrila 
predtým Trenčianskeho hradu. To bol zárodok dnešnej Opato-
vej, nazývanej od roku 1424 už dedinou opáta, ktorý bol pred-
staveným mníchov „Villa Abatis“. Jedno obdobie niesla po-
menovanie Opátová Skalka (Apati Zkalka) v roku 1598. Opa-
tová pôvodne patrila pod správu fary a kostola sv. Kríža v Do-
brej, doloženého v roku 1310. Spolu s Kubrou a Kubricou bo-

kostol v Opatovej nad Váhom 
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la jej fíliou aj v čase reformácie od konca 16. storočia. Evanje-
lický farár v Dobrej tu mal poľnohospodársku pôdu, vyberal 
peňažné a naturálne poplatky. 

Situácia sa zmenila v čase rekatolizácie, keď Juraj Ilešházi 
vyhnal evanjelických kňazov z Dobrej a Trenčianskej Teplej. 
Jezuiti, ktorí prišli v roku 1664 na Skalku, čoskoro spravovali 
aj niektoré farnosti v archidiakonáte. Obce Dobrá a Opatová 
boli pričlenené k teplanskej farnosti, pravdepodobne od roku 
1671, pričom Dobrá a Opatová s Kubrou a Kubricou vytvorili 
jednu  filiálku. Do druhej patrili Trenčianske Teplice a Príles. 
Pretože teplanská farnosť sa takto stala veľmi rozsiahlou, tak 
cirkevná vrchnosť rozhodla od roku 1726 vyčleniť obce Kubrá 
a Kubrica z teplanskej farnosti a pričleniť do farnosti Sobla-
hov. 

Spisovateľ Jozef Branecký, SchP. napísal, že Opatovčani 
horeli túžbou, aby mali svoj kostol, kde by niektorý jezuita 
slúžil svätú omšu a kázeň. Opatová patrila aj naďalej 
k majetku opátstva Skalky. Jej obyvatelia boli želiarmi jezui-
tov. Tí tam mali veľké gazdovstvo, majer, kde chovali doby-
tok a ovce. V Opatovej vlastnili mlyn, pivovar a dva umelé 
rybníky. Katolícki veriaci sa konečne dočkali nového kostola 
na konci 17. storočia, keď sa začalo s jeho výstavbou. Na 
týchto prác sa zúčastňovali všetci veriaci z Opatovej, ako mu-
rári, tesári, kamenári a tehliari. Mnohí veriaci prispeli na vý-
stavbu kostola aj peniazmi. Spomína sa, že roľník Martin Me-
liš daroval na tento cieľ 150 zlatých, ktoré za roky nagazdoval 
a našetril. Do svätyne pripravili oltár, na ktorom bol zobrazený 
biskup sv. Stanislav pred poľským kráľom Boleslavom 2. Dre-
vené časti oltára boli zdobené zlatom a zruční opatovskí stolári 
zhotovili vyrezávané lavice. Posviacka nového kostola zasvä-
teného sv. Stanislavovi sa uskutočnila 1. júna 1701 za účasti 
nitrianskeho biskupa Ladislava Maťašovského a stoviek veria-
cich z okolitých dedín aj z Moravy. Trenčiansku procesiu vie-
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dol rektor jezuitov Henrik Berzevici. K novému kostolu pri-
stavili vežu až v roku 1717. V tom istom období boli pristave-
né aj dva bočné oltáre. V roku 1773 po zrušení jezuitskej reho-
le prešla správa opátstva na Skalke pod patronátom takzv. 
„Študijného fondu a aj udržiavanie farského kostola v Opato-
vej prešlo pod jeho administratívu.  

Z pôsobnosti fary v Trenčianskej Teplej sa Opatová vyčle-
nila ako samostatná fara v roku 1789 a jej fíliou sa stala Kub-
rá. Stalo sa tak 16 rokov po zrušení rehole jezuitov a exis-
tencie „Študijnej základiny“. Z pôvodného kostola na Skalke 
bol prenesený organ do farského kostola v Opatovej. Prvým 
farárom v Opatovej sa stal od 25. októbra 1789 Ján Michalo-
vič. Od tohto času sa začala viesť v Opatovej cirkevná matri-
ka. Farský dom, pôvodne ako plátennícka dielňa bol rekon-
štruovaný vďaka jezuitom, čiastočne z kameňa, pálených a su-
rových tehál.  

Opatovská farnosť sa môže pýšiť slovenským unikátom, že 
ako jediný farský kostol na Slovensku je zasvätený sv. Stani-
slavovi, patrónovi Poľska a Krakovskej arcidiecézy. V súčas-
nosti farnosť Opatovú tvorí Opatová, Kubrá, Kubrica, ktoré 
prešli pod opatovskú farnosť pred dvanástimi rokmi.  

Od začiatku existencie Opatovskej farnosti vykazuje cir-
kevná matrika12.873 pokrstených farníkov, uvádza súčasný 
farár Ján Vician.  

Všeobecnú dôveru a úctu veriacich požíval obľúbený kňaz 
Štefan Chmela, ktorý v rokoch 1968 až 1974 vykonal generál-
nu opravu kostola, organa a postavenia novej fary. 

Farári pôsobiaci vo farnosti Opatová n/V. od roku 1789: 
- Ján Michalovič   1789 – 1798 
- Štefan Heszterény 1798 – 1832 
- Ondrej Háan     1832 – 1842 
- Ján Dualský    1842 – 1844 
- Štefan Galvánek    1844 – 1855 
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- Jozef Folkmann    1855 – 1863 
- Kazimír Matejčík 1863 – 1864 
- Juraj Zermegh    1864 – 1875 
- Ján Zárjecký    1875 – 1899 
- Anton  Bárdy    1899 – 1928 
- Jozef Pietrik    1928 – 1943 
- Martin Hudec    1943 – 1944 
- Jozef Štefánek    1944 – 1951 
- Viktor Rašovec    04.- 07.1951 
- Andrej Paldan    1951 – 1953 
- Justín Vršanský    1953 – 1967 
- Štefan Chmela    1967 – 1985 
- Dominik Brňák    1985 – 1990 
- Miroslav Cimerák 2012 – 2013 
- Ján Vician 2013 –  

Trenčianske noviny 27.10.2014 
pomocná evidencia 702/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík: Mýtus o tajnej chodbe znova ožil 
Legendy a mýty o tajnej hradnej chodbe ožili v diskusiách 

medzi Trenčanmi. O objave údajného tajného tunela teraz dis-
kutuje veľa Trenčanov aj na internete. Reakcie na sociálnej 
sieti rozprúdil žartovný príspevok jedného z Trenčanov o 
údajnom objave tunela spájajúceho Trenčiansky hrad s obcou 
Skalka nad Váhom. I keď išlo o humorný príspevok, je prav-
dou, že mnohí Trenčania v existenciu tunela veria. Tajná 
chodba na hrad a ešte tajomnejší, stále neobjavený hrob Matú-
ša Čáka Trenčianskeho prebúdza predstavivosť Trenčanov. 

Čitateľka Marta z Trenčína sa zdôverila novinárovi, keď 
povedala, že sa dočítala zaujímavú správu o objave chodby, 
ktorá vraj spájala Trenčiansky hrad s druhým brehom Váhu. 
„Už som dávnejšie niečo také počula, ale nikdy nič konkrét-
nejšie. Podľa mňa by to bol zaujímavý objav aj pre turistov.“  

Je známa dáv-
nejšia historka, 
ktorá medzi 
Trenčanmi ústne 
podávaná, ako 
niekto kedysi vy-
pustil kačku do 
hradnej studne a 
ona vyplávala vo 
Váhu.  

Podľa histori-
ka PhDr. Vlas-
timila Hábla z Trenčianskeho múzea však na týchto poves-
tiach nie je nič pravdivé. Tento mýtus o prítomnosti tajnej 
chodby sa rozšíril najmä v päťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia. Vtedy si ľudia spájali zásobovacie chodby s tajnými tu-
nelmi. Bola to známa vec, ale vetvy tých chodieb boli zamu-
rované. 
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Vyznávači teórie o tajných chodbách na Trenčianskom 
hrade často používajú argument, že sa táto zmienka o tuneli 
objavuje v starých listinách. Napríklad „v roku 1603 sa prvý z 
rodu Iležháziovcov, Štefan, ktorý vlastnil Trenčiansky hrad, 
dostal do sporu s cisárom Rudolfom 2. Bol obžalovaný za 
urážku jeho majestátu a bol odsúdený na smrť. Pred vykonaní 
rosudku ušiel do Poľska. Po úteku dostal trenčiansky magistrát 
prípis, že má zabrániť všetkými prostriedkami bývalému žu-
panovi v prístupe na hrad. Otcovia mesta vediac, akú má Ileš-
házi cholerickú povahu, napísali list, že Iležházimu nemôžu 
zabrániť vo vstupe do hradu, pretože ten má svoj tajný vchod 
aj východ a preto mu vo vstupe na Trenčiansky hrad nevedia 
zabrániť, Išlo zjavne o veľmi priehľadnú výhovorku, ako sa 
dostať z nepríjemnej situácie. Tento list sa stal neskôr podkla-
dom pre vznik legiend a fám o tajnej chodbe, vedúcej z hradu 

raz popod Váh, alebo na Brezinu. 
Aj nález zásobovacích chodieb k 
barbakánu pred Dolnou mest-
skou bránou v roku 2006 oživil 
dávne povesti. „Tomu sa dá ro-
zumieť rôzne, pretože ako vie-
me, Trenčiansky hrad má jeden 
vstup od mesta a druhý od leso-
parku Brezina cez južné opevne-
nie. Od toho obdobia už nikto 
nikdy nenašiel žiadnu zmienku o 
náleze alebo vytváraní tunela,“ 
povedal PhDr. Vlastimil Hábl. 

Historik vyvracia aj možnosť 
tajnej chodby vedúcej zo známej hradnej studne až na druhý 
breh Váhu, lebo hovorí, že to nemá to logiku, pretože by sa 
museli kopáči podkopať pod Váh. Studňa sa kopala až 40 ro-
kov a odtiaľ by museli ešte kopať popod rieku a to dosť hlbo-
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ko, keďže je tam spodná voda. Ako by sa tam dostali?“ pýta sa 
historik.  

Podľa jeho slov by chodba bola aj bezpečnostným rizikom 
pre obyvateľov hradu. „Na hrade sa striedalo množstvo pa-
novníkov a posádok, nie je možné, aby sa nejaká chodba alebo 
dlhý tunel utajil,“ dodal PhDr. Vlastimil Hábl. 

www.sme.sk 22. 11. 2014  
Trenčianske noviny 18.11.2014 
pomocná evidencia 794/1/2014 
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Mgr. Martin Karlík:  Luteránsky kostol pomáhali stavať                                  
aj kompletné rodiny 

Šírenie reformácie položilo základy vzniku evanjelických 
chrámov v našom regióne. V Trenčíne sa reformácia výraznej-
šie presadila až v poslednej tretine 16. storočia, keď tu v jej 
duchu účinkovali kňazi Juraj Kotešovský (pred rokom 1578), 
Michal Caban, Juraj Sartorius (od roku 1594) a iní.  
Vznikla i evanjelická škola, ktorej prvým rektorom bol Peter 
Baroš, od roku 1609 bola už plne organizovaným vyšším 
gymnáziom.  

Podpory a ochrany sa jej dostalo od majiteľov panstva a 
Trenčianskeho hradu Imricha Forgáča a Štefana Ilešháziho 1., 
ktorí prijali a šírili myšlienky Lutherovej reformácie. Až do 
svojej smrti roku 1648 bol veľkým podporovateľom trenčian-
skej evanjelickej cirkvi a školy aj Štefanov synovec Gašpar 
Ilešházi. Ako zať ochrancu protestantov palatína Juraja Turza 
spoluorganizoval s ním aj evanjelickú synodu v Žiline v roku 
1610, na ktorej si protestantská cirkev zriadila vlastné superin-
tendencie.  

Evanjelici v tomto období využívali kostol pod hradom -
dnešný farský, rím-
skokatolícky. Trenčín 
sa stal dôležitým 
strediskom reformá-
cie pre celé Považie. 
Väčšina obyvateľov i 
celá mestská rada bo-
la evanjelická, boho-
služby v materinskej 
reči a prosperujúca 
škola s kvalitnými pedagógmi, podporovaná Ilešháziovcami 
pozdvihli vzdelanostnú úroveň obyvateľov. Naviac, po bitke 
na Bielej hore sa presídlili viacerí českí exulanti do Trenčína. 

pohľad na kostol v roku 1916 
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V kníhtlačiarni založenej v roku 1637 vychádzali mnohé re-
formačné spisy, dišputy, básne, kázne slovenské, české i latin-
ské. V roku 1647 sa do Trenčína presťahovali zo Skalky jezui-
ti, ktorí mali tvoriť protiváhu vzmáhajúcej sa reformácii. 
Evanjelikov vytláčali z verejných funkcií, museli opustiť kos-
tol pod hradom, zlikvidovaná bola i prosperujúca škola. Cir-
kevníci sa stretávali v drevenej modlitebni na terajšom Hor-
nom Šianci, neďaleko evanjelického cintorína. Slúžil v nej Ján 
Blazius z Drietomy, po ňom Matej Augustíny - otec a syn. Syn 
sa dožil aj vydania Tolerančného patentu v roku 1781. Na jeho 
miesto prišiel farár Ján Zúbek, trenčiansky rodák, ktorý sa stal 
aj seniorom trenčianskeho seniorátu a pomáhal i pri zriaďova-
ní takmer všetkých novovznikajúcich zborov na okolí. Ako 
prvý potolerančný kňaz pomáhal všemožne pri stavbách 
chrámov, fár i škôl, má veľkú zásluhu i na postavení dnešné-
ho evanjelického kostola v Trenčíne.  

K stavbe nového kostola však bolo podľa Tolerančného pa-
tentu potrebných sto rodín, ktoré by mali svojho farára a svoj 
zbor. Pretože v Trenčíne bola v období protireformácie evan-
jelická cirkev silne zdecimovaná, na stavbe kostola museli byť 
zainteresovaní i evanjelici z okolitých obcí Drietoma, Slávni-
ca, Mníchovej Lehoty a Nemšovej. Pozemok pre nový kostol 
odkúpil cirkevný zbor od vdovy po zosnulom farárovi Mate-
jovi Augustínym, mladšom. Pozemok príliš nevyhovoval, lebo 
išlo o štrkovinu z Váhu, tak základy museli preto založiť hlb-
šie. V máji 1792 bol posvätený základný kameň kostola.  

Pracovalo sa za každého počasia, materiál mohli dovážať 
iba na obyčajných vozoch s konským záprahom. Všetko robili 
holými rukami, veď v novom svätostánku chcel mať každý 
svoje miesto a každá väčšia rodina svoju lavicu.  
Keď prešlo leto roku 1794, stavba sa chýlila ku koncu. Na 
sviatok sv. Michala mali kostol v pláne vysvätiť i napriek to-
mu, že chýbali financie na zariadenie interiéru a kúpu orga-
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na. Nový kostol postavili na vtedajšej periférii mesta a nesmel 
mať vchod do ulice. Ako prvý kostol v senioráte bol aj s ve-
žou, čo umožnilo doplnenie 26. zákonného článku Toleranč-
ného patentu v roku 1791. Klasicistické jednolodie zaklenuté 
tromi poľami vysokej pruskej klenby malo sakristiu pôvodne 
pristavanú k bočnej fasáde kostola. Strohý výraz interiéru vy-
hovoval evanjelickej konfesii, ktorá uprednostňovala striedmu 
mieru v zariadení a výzdobe.  

Dôležitým prvkom evanjelických kostolov boli takzvané 
protestantské empory, ktoré zväčšovali vnútorný priestor a ka-
pacitu kostola. Budovali sa po celom obvode, respektíve aspoň 
po troch stranách chrámu tak, aby mohli veriaci zo všetkých 
strán dobre vidieť a počuť kňaza. Do steny nad hlavným vstu-
pom bola vstavaná organová skriňa, dielo významného slo-
venského organára Martina Šašku, zakúpená spolu s nástrojom 
cirkevným zborom v roku 1864. Oltár bol pôvodne klasicistic-
ký, medzi jeho pilastrami bol umiestnený Kristus na kríži.  

Súčasťou kostolného 
zariadenia bola aj dre-
vená kazateľnica, lavice 
s klasicizujúcim pleten-
covým dekórom, dva 
vežové zvony, ktoré bo-
li počas 1. svetovej voj-
ny odobraté a pretavené 
na vojenské účely. Sú-
časťou výbavy kostola 
sa neskôr stali aj vežové 
hodiny, zakúpené v ro-
ku 1902. Do kostola 

chodievali cirkevníci nielen z Trenčína, ale na služby Božie 
merali cestu až z ďalekej Slávnice, Drietomy, Hámrov, Mní-
chovej Lehoty či Nemšovej. Finančne prispeli nielen trenčian-

súčasný interiér kostola 
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ski veriaci, ale i bohatá rodina Szilvayovcov i Šándorovcov zo 
Slávnice.  

V roku 1935 sa uskutočnila obnova kostola, ktorá nezasiah-
la do jeho celkového výrazu v exteriéri, pozmenila iba čias-
točne interiér, s rešpektovaním jeho pôvodných architektonic-
kých hodnôt. Zbúrali starú sakristiu, a za oltárom vybudovali 
novú, podobný osud stihol aj drevenú kazateľnicu. Pôvodnú 
zamurovali a nahradili súčasnou drevenou, z ktorej bolo lepšie 
počuť slová kázne. Pôvodný Šaškov organ, ktorý utrpel počas 
prvej svetovej vojny stratou cínových píšťal, bol nahradený 
dodnes používaným organom firmy Rieger z Krnova. Zmo-
dernizovalo sa osvetlenie chrámu, lavicové kúrenie, osadili 
nové dvojité okná z fazónového železa. Hlavným umeleckým 
dielom obnovy kostola bola kompozícia oltára. Umeleckú 
dominantu predstavuje monumentálny kríž z červenej leštenej 
žuly s korpusom ukrižovaného Krista z bieleho mramoru, die-
lo Jozefa Pospíšila. Zaujímavé je i reliéfne zdobenie trojice 
vstupných dvier z dielne Artura Michalca. V roku 2011 prešiel 
interiér evanjelického kostola komplexnou stavebnou obno-
vou, o rok neskôr v roku 2012 dostala i vonkajšia fasáda nový 
vzhľad. Naďalej predstavuje temer autenticky zachovaný prí-
klad tolerančného kostola, navonok skromného, v interiéri 
priestranného a presvetleného chrámu  
Literatúra: Michal Lantaj: Dejiny evanjelického a. v. cirkev-

ného zboru v Trenčíne,  
Mária Vdovičíková: K pamiatkovej obno-
ve evanjelického kostola v Trenčíne, vydal ecav v 
Trenčíne 2014.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 
pomocná evidencia 859/1/2014 
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Martin Šimovec: Mučenie a popravy  bosoriek  neobišli 
v minulosti ani Trenčiansku župu 

Procesy s bosorkami sprevádzali ľudstvo mnoho desaťročí. 
Nevyhla sa im ani Trenčianska župa. Pod rukami kata tu za-
hynuli mnohé z obvinených žien.  

Prenasledovanie bosoriek neobišlo ani náš región. Prvé vy-
šetrovania bosoriek v Trenčianskej stolici začali v roku 1630 a 
procesy trvali až po rok 1747.  Z tridsiatich obvinených  boso-
riek v Trenčianskej župe boli mnohé popravené krutým spô-
sobom a predtým mučené. Známa slovenská historička Tünde 
Lengyelová sa vydala po stopách bosoriek a svoje poznatky 
zdokumentovala v rozsiahlej publikácii „Bosorky, strigy, ča-
rodejnice“.  

Výpoveď upálenej bosorky Veroniky Kouaczkovej, ktorá z 
bosoráctva v roku 1630 obvinila Anču, odštartovala procesy 
s bosorkami v Trenčianskej župe. Podľa historičky Lengyelo-
vej bola aj Zuzana Košíková v roku 1665 obvinená a následne 
mučená a upálená. Na hranici skončila aj Zuzana Lastovicová. 
V roku 1687 bol súd s manželkou Jána Straku Annou. Tá spo-
lupracovala so strigou zo Soblahova a svojich pacientov kúpa-
la v odvaroch a v bylinách, prezradila Lengyelová. Upálená 
bola aj Katarína Barinka, ktorá na území dnešného Trenčína 
mala zapríčiniť chorobu a smrť viacerým ľuďom. Upálili ju a 
mučili, aby prezradila aj svojich komplicov.  

V našej župe boli bežné upálenia, alebo sťatie za čarodej-
níctvo. Niektoré z bosoriek obišli so znamením, ktoré im na 
čelo vypálil kat. Zuzanu Roškovú, poddanú z Beckovského 
panstva, obvinili z otravy svojho manžela, navádzania na krá-
dež a opovrhovania zákonmi. V jej prípade nariadili tortúru. 
Súdené boli aj liečiteľky či ženy spolupracujúce s diablom. 
Kurióznym prípadom bol osud Doroty, ktorá mala zbojníkov 
chytať pomocou čarovného cesnaku. Bosorky boli prenasle-
dované v Trenčianskej stolici až do roku 1747.  
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V jednom prípade bola za bosorku označená aj čachtická 
grófka Alžbeta Bátoriová. Je to uvedené v povestnom liste 
čachtického farára Ponického, v ktorom popisuje bosorácke 
praktiky Alžbety Bátoriovej. Mala ich uskutočňovať so svo-
jimi pomocníčkami a majerníčkou z Myjavy. Účelom týchto 
bosoráckych praktík bolo otrávenie kráľa, palatína a protono-
tára a vyšetrovateľa Imricha Megyeriho. Na jednej strane išlo 
v jej prípade o motív velezrady, keďže plánovala otráviť krá-
ľa, palatína i protonotára, na druhej strane to bolo bežné obvi-
nenie z bosoráctva. Podľa farára Ponického okúpali pani v ko-
ryte a vodu z nej použili na miesenie chleba. S ním mali otrá-
viť panovníka. Neviem si predstaviť, ako ten chlieb chceli do-
praviť do Viedne. Dcéry Alžbety Bátoriovej nezdedili boso-
rácke sklony svojej matky.  

Prevažná väčšina zločinov, ktoré sa bosorkám pripisovali, 
súvisela s bežným životom. Obvinenými bývali aj psychicky 
chorí ľudia, ktorí trpeli záchvatmi. Medzi ženami obvinenými 
z bosoráctva boli najmä liečiteľky, bylinárky, rôzne pôrodné 

babice. Súviselo to s 
tým, že niekto sľúbil 
vyliečenie a nestalo sa 
to. Veľmi veľa obvine-
ných pochádzalo zo su-
sedských sporov, do-
konca aj v rámci rodiny. 
Jeden z mladých mužov 
prisľúbil sám priviezť 
voz dreva na hranicu, 

kde by upálili jeho svokru.  
S hranicami súvisí aj najťažší zážitok, ktorý počas výskumu 

histórie bosoriek historička zažila. Zoznam 29 hraníc v ne-
meckom Duisburgu, na ktorých boli upaľovaní bosoráci 
a bosorky, ktorý ju traumatizoval aj pri písaní knihy. Na tých-
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to hraniciach upaľovali dokonca aj deti. Zahynulo tu mnoho 
žien všetkých vekových generácií, bohaté i chudobné. Zhoreli 
tu bez rozdielu malí chlapci aj starí muži, radniční páni, ale aj 
množstvo cirkevných osobností. Tá otrasná koncentrácia ľud-
skej zloby musí pohnúť každým, priznala Lengyelová.  

Spôsoby mučenia bosoriek boli neuveriteľne kruté. Tak ako 
pri popravách, niektoré spôsoby mučenia sa používali výhrad-
ne pri ženách a iné pri mužoch. Ženy napríklad nikdy neboli 
lámané kolesom, muži zase nikdy neboli pochovávaní zaživa. 
Zvyčajne sa začínalo drvením prstov zaťahovaním v palečni-
ciach, pokračovalo španielskou čižmou určenou na deformo-
vanie dolných končatín. Ťažším stupňom bolo už pálenie a na-
ťahovanie na škripec. Neskutočne bolestivé bolo aj vykĺbenie 
ramien. Obvinený sa priznal často už na začiatku mučenia, 
pretože jeho utrpenie bolo naozaj veľké. Keď našiel odvahu 
svoju výpoveď odvolať, musel mučenie podstúpiť znovu. Pre-
to ľudia, ktorí boli mučení, takmer vždy rezignovali. V mno-
hých prípadoch si ľudia napokon zvolili sami smrť pred fyzic-
kým a psychickým mučením, počas ktorého dochádzalo k úpl-
nému zlomeniu vôle človeka. Napriek tomu, že obvinenia boli 
obludné a hlúpe, mučení ľudia so svojím obvinením nedoká-
zali bojovať a vzdorovať.  

V západnej Európe bolo najväčšie obdobie honby  na  bo-
sorky počas tridsaťročnej vojny, teda v rokoch 1618 až 1648, 
na našom území bola najsilnejšia vlna prenasledovania posu-
nutá o päťdesiat rokov neskôr. Čo sa týka Slovenska a Uhor-
ska, boli tieto územia v porovnaní s ostatnými štátmi v proce-
soch s bosorkami oázou pokoja. Honba na bosorky tu nebola 
až v takej móde. Veľká časť územia bola pod osmanskou vlá-
dou a na tomto území sa vôbec nekonali procesy, pretože to 
Turkov nezaujímalo. Pre nich bolo podstatné vybrať dane. 
Osmanská hrozba bola reálna a ľudia si nemuseli hľadať obet-
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ných baránkov. Honba na bosorky súvisí s mentalitou ľudí a 
ich problémami, z ktorých často vychádzali obvinenia. 

Tünde Lengyelová zmapovala procesy s bosorkami už 
v spomínanej v rozsiahlej knihe „Bosorky, strigy, čarodejni-
ce“. Množstvo faktov doplnila ilustračným materiálom, z kto-
rého aj po stovkách rokov sála dobová hrôza. Predovšetkým  v 
Nemecku sa dostala k pozoruhodným faktom o bosorkách. 
Kvalitné materiály pochádzajú aj z maďarských zdrojov. Ma-
ďarský etnologický ústav dokonca knižne vydal všetky proce-
sy, ktoré boli známe. Väčšinu archívneho materiálu bola písa-
ná v latinčine, maďarčine a nemčine. Skúmala kompletne za-
chytené súdne procesy spojené s obvinením z bosoráctva, ale 
aj výpovede jednotlivých svedkov.  Svedkovia v nich vypove-
dajú o prejavoch bosoráctva a podozreniach obvinených. Ná-
jde sa tam dobový obraz mentality ľudí, ako si v hlave vysvet-
ľovali množstvo úkazov, ktoré súviseli s každodenným živo-
tom. Procesy s bosorkami študovala aj v Štátnom archíve v 
Bytči. Podľa jej slov pozitívom Uhorska je fakt, že procesov 
s bosorkami na tomto území nebolo až tak veľa. V rozmedzí 
250 rokov tu máme zmapovaných približne 2000 procesov. 

Na území niekdajšieho Uhorska boli z čarodejníctva pre-
važne obviňované ženy, iba desatina obvinení pripadla na mu-
žov. Vo švajčiarskych kantónoch, ale aj vo francúzskych a 
nemeckých mestách bolo mužov obvinených podstatne viac. 
Väčšinou tu išlo o získanie majetku obvineného človeka. Od-
súdené osoby bývali v mnohých mestách niekoľko dní pred 
popravou umiestnené vo väzenských celách pred zrakmi zve-
davej verejnosti. Trest smrti obesením, sťatím, upálením či 
rozštvrtením bol pre obete často vykúpením pred utrpením, 
ktoré dlhodobo zažívali. Iba tie šťastnejšie obete nezmysel-
ných obvinení odišli zo súdu iba s trestom bičovania, palico-
vania či vyšľahania prútmi pred verejnosťou. Hoci obvinenia z 
čarodejníctva boli z modernej Európy vytlačené už veľmi 
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dávno, situácia v zaostalých krajinách sveta je stále varujú-
ca. Magické sily pripisované často starým ľuďom v Keni, Ma-
lawi alebo Burkina Faso ich po obvinení môžu stáť ešte aj v 
súčasnej dobe i vlastný život.  

Trenčianske noviny 19.12.2014 
pomocná evidencia 858/1/2014 
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Jozef Branecký: História kostola piaristov v Tren-
číne 

Príchod jezuitov do Trenčína 
Jezuitov do Trenčína priviedol arcibiskup ostrihomský Ju-

raj Lipay. Hoci cisári Ferdinand 2. a Ferdinand 3. podporovali 
každú apoštolskú prácu, rekatolizácia nebola ľahká, lebo vše-
mohúcim pánom v Trenčíne bol župan a pán Trenčianskeho 
hradu gróf Gašpar Ilešházi, telom a dušou bol oddaný Luthe-
rovi. 

Pre katolíkov v Trenčíne bolo najväčším nešťastím, že 
evanjelici im odobrali v roku 1614 farský kostol a katolíckeho 
farára Raymana vyhnali a obsadili ho svojím. Túto násilnosť 
a nespravodlivosť napravil Juraj,  mladší syn Gašpara Ilešhá-
ziho, ktorý o dva roky katolizoval po otcovej smrti v roku 
1648 so starším bratom Gabrielom. Dňa 13. decembra 1671 
odobral evanjelikom farský kostol i s celým zariadením.  

Keďže evanjelický magistrát mesta odmietol usadiť sa je-
zuitom v Trenčíne, jezuiti sa usadili v roku 1645 na Skalke, 
ktorú ako benefícium dostali od nitrianskeho biskupa Jána 
Púskyho. Bol to veľký majetok, ku ktorému patrili dediny 
Újezdov, Opatová, Piechov, Zlichov a Hrabová. Prvého rekto-
ra jezuitov Martina Fábryho inštaloval Mikuláš Mitický pred  
sviatkom sv. Michala v roku 1645.Martinovi Fábrymu prišiel 
na pomoc Daniel Sedník, rodák z Pruského. Po jeho skorej 
smrti pokračoval v jeho pastoračnej práci Ondrej Banko. Jezu-
iti svoje povolanie vykonávali čiastočne na Skalke a čiastočne 
v kostolíku Panny Márie. 

V Trenčíne začali jezuiti učinkovať na prvú adventnú nede-
ľu v roku 1646, presne 2. decembra na vigíliu veľkého apošto-
la Indie sv. Františka  Xavérskeho. Bola to prvá svätá omša 
v Trenčíne od roku 1614. Skromný začiatok sľubného pokra-
čovania a slávneho dokončenia. Svätá omša sa uskutočnila 
v darovanom dome Brigita Bošniakovej. 
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Hnevom pobúrený magistrát mesta Trenčín ostro protesto-
val proti činnosti jezuitov v Trenčíne a zároveň vyslovil po-
karhanie Pavlovi Serénimu, manželovi Brigity Bošniakovej, 
že prijal jezuitov do svojho domu. Keďže Pavol Seréni odpo-
vedal mužne, že čo jej ich do toho, pokarhanie sa dostalo na 
prešetrenie cisárovi.  

Jezuitov inštaloval v Trenčíne dňa 6. mája 1648 komorný 
radca Juraj Rakovický. Pri tejto príležitosti pohrozil magistrá-
tu, aby sa vzdal neprístojností a nečinil žiadne prekážky, lebo 
že im odoberie mestu všetky privilégia. Medzi tým jezuiti hú-
ženato rozsievali meno Božie medzi Trenčanmi. Na Veľký 
piatok postavili v kaplnke svätý hrob, ku ktorému sa prišli po-
kloniť nielen katolíci, ale im mnohí evanjelici, hoci im to ich 
kňazi zakazovali, 

Keď jezuiti nadstavili na kaplnku drevenú vežu s dvomi 
zvonmi a po prvý raz aj zazvonili, zhŕklo sa na námestí na 
stovky evanjelikov, aby protestovali proti takémuto rušeniu 
pokoja. Stupňovaním horlivosti jezuitov rástol počet katolí-
kov. V tomto roku sa vrátilo do lona Cirkvi 18 evanjelikov.  
Bol to skutok neohrozenosti, lebo podľa záznamu jezuitov, 
teplý domov tu dostali neverci z Moravy, Čiech, Sliezka, lute-
ráni, pickardisti, husiti, anababtisti, Rusi, Židia. 

Tichá práca jezuitov bola značne posilnená začiatkom janu-
ára1649, keď otvorili gymnázium. v nasledujúcom školskom 
roku v ňom študovali študenti z evanjelických šľachtických 
a zemianskych rodín, z ktorých sa ani jeden nenašiel, ktorý by 
nerekatolizoval. A keď toho istého roka obaja synovia Gašpa-
ra Ilešházi prestúpili na katolícku vieru, tak rekatolizačná prá-
ca jezuitov začala pokračovať rýchlejším tempom. Mimoriad-
ne horlivým podporovateľom práce jezuitov bol gróf Juraj 
Iležházi, ktorého poctili dňa 8. decembra 1657 funkciou rekto-
ra Marianskej kongrgácie. 
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Húževnatý odpor evanjelikov v Trenčíne proti silnému na-
predovaniu protirefomačných prúdov, katolíci sa osmelili až v 
roku 1671 vziať si naspäť farský kostol a dva cintoríny. 
Výstavba jezuitského kostola 

Zasiate semienko rástlo, takže, keď v roku 1650 arcibiskup 
Juraj Lippay prišiel osláviť svätodušné sviatky do Trenčína, 
260 katolíkov pristúpilo k sviatosti birmovania, medzi ktorými 
boli aj 70-roční starci. 

Juraj Lippay pri tejto príležitosti dal jezuitom na stavbu 
kostola a kláštora 30.000 zlatých. Pozemok pod  tieto budovy 
daroval čiastočne Juraj Ilešházi a čiastočne ho kúpili jezuiti, 
ale s akými ťažkosťami. Magistrát im jednoducho nedovolil 
kúpiť, ktoré stáli na pozemkoch určených pre výstavbu kostola 
a kláštora. Stalo sa tak až veľkých a trpkých bojoch. Konečne 
v roku  1653 „s radostným a čulým duchom sa dali výstavby 
objektov. 

Základný kameň položil arcibiskup Juraj Lippay na sviatok 
sv. Ducha v roku 1653. Na zriedkavú slávnosť sa zišlo mnoho 
ľudí zo širokého okolia. Nechýbali ani evanjelici, ktorých pri-
tiahla zvedavosť. Z Trenčianskeho hradu hrmeli delá, v meste 
zas búšili mažiare a trubači trúbili. Po svätej omši nasledovala 
posviacka základného kameňa. Ľud zaplnil námestie, okná 
a strechy domov. Mnohí katolíci plakali od radosti a starci sa 
osvedčovali, že spokojne by zomreli, keby sa dožili posviacky. 
A keď sa celebrant kľakol, učinili aj niektorí evanjelici. 

Po posviacke sa ľud nerozišiel, ale čakal na hru žiakov, kto-
rí po slovensky predstavili biblickú hru o Abrahámovi a jeho 
synovi Izákovi. Hra sa hrala na námestí. 

Keďže medzi robotníkmi bolo mnoho Nemcov, jezuiti pre 
nich pripravovali kázne v nemeckom jazyku, na ktorých sa 
zúčastňovali aj mnohí občania mesta. Teda nemecká reč nebo-
la v 17. storočí v Trenčíne cudzia. 
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Milodary pre výstavbu kostola prichádzali v hojnom počte. 
Sám arcibiskup Juraj Lippay daroval na celú stavbu, teda kos-
tola a kolégia 105.015 zlatých. Gróf Juraja Ilešházi okrem 
väčšej čiastky pozemku daroval aj striebornú večnú lampu 
v hodnote 112 zlatých. Strieborné kadidlo v hodnote 122 zla-
tých daroval jeden z jezuitov. Kazateľnica bola pamiatkou 
štedrosti Heleny Szúnyoghovej. 

Posviacka kostola sa uskutočnila dňa1. júla 1657. Jej pa-
miatka sa obnovuje každoročne. Bola to manifestácia Cirkvi 
katolíckej a nádhernej slávnosti veriacich. Posviacku vykonal 
sám zakladateľ arcibiskup Juraj Lippay. Slávnosti sa zúčastnili 
palatín František Wesselényi, Zigmund Zongor vacovský, ča-
nadský, pätikostolský biskup Tomáš Pálffy, ostrihomský arci-
biskupský vikár Pavol Hoffman a mnohí kanonici. Medzi ci-
vilnými pánmi boli prítomní brat poľského maršálka gróf 
Adam Forgách, ďalej gróf Pavol Esterházy, gróf František 
Csáky, trenčianski hradní páni, gróf Mikuláš Pálffy, viac ba-
rónov a šľachticov a na tisíce veriacich z celého Považia. 

Obrady vykonal s veľkou horlivosťou sám arcibiskup Juraj 
Lippay. Hoci mu podľa vtedajších záznamov hojné kropaje 
padali po tvári, vytrval v konaní obradov bez najmenšieho ná-
znaku únavy až do konca. 

Hlavný oltár bol posvätený k úcte veľkého jezuitu 
a apoštola Indie sv. Františka Xavérskeho. Prvý oltár zo strany 
evanjelia k sláve Najsvätejšej Trojice, za ním nasledujúci oltár 
bol venovaný k úcte sv. Ignáca z Loyoly. Zo strany epištoly 
prvý oltár bol venovaný sláve Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, druhý oltár bol venovaný úcte mučeníka, patróna za-
kladateľa a tiež hradného pána sv. Juraja. Posledné dva oltáre 
neboli z každej strany po jednom, ešte neboli postavené. 

V hlavnom oltári je uložené svedectvo posviacky 
v písomnej podobe takto: „Ja Juraj Lippay, arcibiskup 
ostrihomský, vysvätil som tento kostol a tento oltár k úcte 
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sv. Františka Xaverského, apoštola Indie dňa 1. júla 1657 
a vložil som do neho relikie sv. Františka Xaverského 
a svätých martýrov – Aniceta, Dezidera, Juliana, Crescen-
ta, Quarta, Projekta, Amaranta, vdovy a mučenice sv. Eu-
génie a udelil som všetkým veriacim Kristovým dnes jed-
noročné a na výročitý deň tejto posviacky 40-dňové od-
pustky podľa zvyku Cirkvi všetkým, čo navštívia tento 
kostol.“ 

Takéto svedectvá, opatrené vlastnoručným podpisom 
a pečaťou arcibiskupa boli uložené v každom oltári aj pozos-
tatkami mučeníc a panien sv. Kristíny a Priscilly. 

Po vysviacke arcibiskup slúžil prvú svätú omšu pri hlav-
nom oltári a kým z chóru sa ozývala slávnostná pieseň „Duchu 
svätý, príď s neba ...“ napĺňajúc kostol harmóniou a všetkých 
prítomných nadzemskými citmi na hrade hrmel delá a pred 
mestským domom rachotili mažiare. Zvuk trúb a tympánov 
naplňoval námestie a vôbec celé mesto. Srdcia veriacich pre-
kypovali radosťou, cez polsto rokov utláčané city vybúšili 
elementárnou silou. Veriaci, čo sa nevmestili do kostola, stáli 
okolo bielych múrov, bozkávajúc ich od radosti.  

Po svätej omši provinciál jezuitov Bernard Geyer a rektor 
Ladislav Vid poďakovali šľachetnému mecénovi za jeho 
zvláštnu lásku preukázanú Trenčínu. 

Významný deň ukončili žiaci jezuitského gymnázia nábož-
nou hrou pod názvom „Duch Xavérov“. Javisko bolo opäť na 
námest í. Prítomní boli nielen katolíci, ale aj mnohí evanje-
lici, lebo pri svojich slávnostiach takejto radosti a okázalosti 
vraj nikdy nezažili. 

Na druhý deň biskup čanadský Tomáš Pálffy udelil 393 ve-
riacim sviatosť birmovania. Tento veľkolepý chrám Boží stal 
sa strediskom požehnanej práce novodobých apoštolov Kris-
tových – jezuitov, učinkujúcich v Trenčíne do roku 1773.  
 



760 
 

Opis kostola v rokoch 1657 až 1708   
Vychádzajúc zo záznamov jezuitov bočné oltáre neskoršie 

nadobudli svoju krásu. No neboli to tie, okolo ktorých chodí-
me pri návšteve kostola, lebo veľký oheň, ktorý zničil celé 
mesto 14. mája 1708, zničil aj tento kostol zvonku aj znútra. 

Pre úplnosť a vernosť opisu pôvodného 
kostola sa podáva obraz, aby každý pred-
stavu o starom chráme, z ktorého okrem 
múrov máločo ostalo po požiari. 

Hlavný oltár dali do úplného poriadku 
v roku 1667, ktorý spočíval na silných 
ramenách Saracénov. Bol vraj prekrásny. 
Múry zabielili a svätyňu opracovali až na 
malé čiastky. Podlahu vyložili bielymi a 
červenými mramorovými doskami. Dve 
zákristie tiež dali do poriadku. Postavili 

sa štyri spovedelnice a oratória ozdobili zelenými mrežami. 
Organ daroval gróf Juraj Ilešházi.  

V roku 1674 gróf Juraj Ilešházi plastikou okrášlil bočný ol-
tár sv. Juraja a Gašpar Zirchich bočný oltár Najsvätejšej Troji-
ce. V roku 1682 dokončili bočný oltár sv. Ignáca z Loyoly 
a obohatili šiestimi striebornými svietnikmi. V roku 1691 Juraj 
Tersťanský venoval na ozdobu bočného oltára „Utrpenie Kris-
ta“ 225 zlatých. Gróf Mikuláš Ilešházi venoval na ozdobu 
bočného oltára Panny Márie 63 zlatých. 

Keďže na pravej strane kostola chýbal posledný šiesty boč-
ný oltár a nadobudol tak symetrického výzoru, trenčiansky fa-
rár Juraj Schwach vložil 150 zlatých a novic jezuitov Pavol 
Kalmancay vložil 156 zlatých na postavenie bočného oltára 
venovaného sv. Jozefovi, na základe prísľubu, ktorí dali svo-
jim nebohým rodičom. 

Kostol však nebol ozdobený freskami ani inou maľbou, čo 
dokazuje poznámka kronikára jezuitov „Veru teraz sotva čo 
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chýba kostolu okrem maľby“. Podľa zápiskov jezuitov sa doz-
vedáme, že obnovou interiéru kostol nadobudol svojej nádhe-
ry, ku ktorej prispeli na ružovo zafarbené plastické ozdoby, 
biele sochy anjelov a výbežné základné čiastky zriedkavej 
krásy, keď sa vo veľkej miere podarilo odstrániť prítmie panu-
júce do tých čias v kostole. Znížil sa strop o pol siahy, lebo 
vysoký chór prekážal prieniku svetla do kostola.  

V roku 1694 nemenovaný kňaz daroval kostolu dve po-
striebrené drevené sochy a to sv. Ignáca a sv. Františka Xavér-
skeho v hodnote  100 zlatých, ktoré i dnes zdobia hlavný oltár. 
Kto a ako ich zachránil pred požiarom, zostalo nevypovedané. 

Kazateľnicu postavili v roku 1662, dovtedy bola len provi-
zórna. Bol to dar vdovy grófka Márie Balassovej v hodnote 
500 zlatých. V tom istom roku daroval gróf Gabriel Ilešházi 
kostolu zvon. Toto obdobie zvýraznil veľkodušný dar manžel-
ky Františka Rákócziho 1. z roku 1665, ktorým bol nádherný 
zlatom vyšívaný a striebrom bohato ozdobený vojenský ke-
peň, z ktorého sa vyhotovili dve skvostné dalmatiky. 

V dvoch radoch postavané lavice darovala Helena Szuny-
oghová a okrem toho v roku 1662 prispela sumou 20 zlatých 
na zariadenie lekárne. V roku 1674 dve nedokončené veže 
zvýšili o jednu osem hranolovú kupolu, nad ktorými spočívali 
na šiestich stĺpikoch medené gule a ozdobené nie krížom, ale 
vo svätožiare lesknúcim Kristovým odznakom „IHS“, ktorý 
potvrdzuje aj obraz na starej kostolnej zástave jezuitov 
z konca 17. storočia. 

Keďže veže pri zvonení otriasali múry, po veľkom požiari 
v roku 1708 znížili ich terajšiu výšku. 

 V roku 1674 plukovník rakúskej pechoty a komandant na 
Trenčianskom hrade gróf Karol Strasaldo daroval kostolu več-
nú striebornú lampu v hodnote 220 zlatých. 

V roku 1702 bol kostol obohatený o zvon, lebo pôvodný 
zvon praskol, tak znova uliali. Neznámi jeho krstní rodičia da-



762 
 

rovali na jeho obnovu ďalšie množstvo medi, aby bol väčší 
a ľubozvučnejší. Strecha bol pokrytá škridlou. 

Všetkej tejto kráse učinil koniec požiar dňa 14. mája 1708, 
ktorý ruiny premenil celé mesto, včítane kostola a kolégia, 
ktoré okrem múrov všetko do základov zničil. Túto udalosť 
charakterizuje jezuita slovami „milosrdný Boh nech nás och-
raňuje v budúcnosti od tak hrozného nešťastia!“. 
Opis kostola v rokoch 1708 až  1948 

Trenčín charakterizuje mnoho smutných udalostí, ktoré sa 
v meste odohrali. Z takýchto zaznamenaných udalostí je viace-
ro: 
- spustošenie mesta Tatármi v roku 1241; 
- požiar spôsobený husitmi v roku 1430, kedy mesto vyhore-

lo; 
- rakúsky generál Katzianer obrátil v ruiny nielen Trenčian-

sky hrad, ale aj pod ním učupený Trenčín v roku 1528; 
- pustošiaci oheň 14. mája 1708 dovŕšil všeobecnú biedu, 

ktorá gniavila mesto štyri roky, keď mesto ničili kurucko - 
labanské vojny. Tento hrozný deň približuje vo svojich po-
známkach kronikár takto: „Považím sa hnal ukrutný víchor. 
Bolo 9 hodín večer, keď sa mesto ožiarilo a z veží farského 
a piaristického kostola začali zvony zvoniť na poplach, aby 
do krajného zúfalstva hnali nešťastné a zúfalé obyvateľ-
stvo. Na mesto ľahla strašná noc, podobná poslednému sú-
du. Horúčava sa stala neznesiteľnou. Už horí celá ľavá 
strana  od dolnej veže až k hornej. Už sa chytá aj pravá 
strana. Plamene, ako jedovaté jazyky podzemnej beštie 
šľahajú zo strechy kláštora jezuitov na vežu kostola. Čo je 
drevené, už to horí. Zvon umĺkol, lebo zvonár utiekol, aby 
si zachránil život. Teraz sa plameň chytá kopúl jezuitského 
kostola. Dve veže mesta a dve veže kostola horia ako štyri 
fakle a blčia do tmy zamračenej noci. Celé mesto horí ok-
rem farského kostola a Trenčianskeho hradu. Aká to bola 
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hrozná noc. Hasiť sa nemohlo, lebo pažravý horiaci ele-
ment sa veľmi rýchlo šíril. Od veľkej horúčavy sa mosadz-
né delá postavené na múroch mesta roztopili. Z kostola 
a kláštora jezuitov zostali len čierne múry. Zhoreli obidve 
mestské brány s vežami, kolégium jezuitov, kostol so sied-
mimi oltármi, chórom, lavicami, konvikt a celé mesto“. 
Veľkosť nešťastia potvrdzuje aj vtedajší opát – farár Adam 
Györy, ktorý napísal v kostolnom diári tieto poznámky: 
„14. mája 1708 ohňom spustošené bolo mesto od dolnej 
veže k hornej s kolégiom jezuitov i s kostolom zvonku 
a zvnútra. Oheň vypukol v dome vdovy Ďurďovanskej. 
Ochranou Božou bol zachránený náš farský kostol. Okrem 
neho požiar nezničil dom pani Sirchovej a niekoľko chatrč 
pod hradom.“ 

Bola to hodina z najžalostnejších, aké zastihli Trenčín. 
Trenčania už predtým nemali čo jesť a mreli hladom a teraz 
nemali ani kde položiť na nočný odpočinok ustarostenú 
hlavu. Pažravú silu ohňa bolo možno poznať na popálených 
kamenných vejároch kostola pri vchode, ktoré sa očistili 
pred niekoľkými rokmi od viacnásobných vrstiev farby. 

Kto by si  myslel, že húževnatí, vytrvalí a nezlomní ro-
botníci Pánovi – jezuiti upadnú do zúfalstva a letargie bol 
by sklamaný. Ľudia ešte žialili, horekovali a rukami kŕčovi-
te zalamovali nad troskami svojho zničeného domu, keď 
oni už čistili kostol od spálených pozostatkov zničeného za-
riadenia. No, kde-tu ukryté žeravé hniezda ohňa zalievali 
vodou a svojimi slzami. Toto je zaznamenané zo zápisu 
z roku 1719, kde jezuita píše: „Medzi mnohým nešťastím, 
čo nás zastihlo pred poldruha rokom, najviac sme pociťova-
li, že v rumy sa obrátil náš, kostol, škola, konvikt a všetok 
majetok, čo sme mali v Trenčíne. Z tejto nekonečnej po-
hromy, ako omráčení, len pomaly sme dvíhali hlavu ako 
nový Fenix“. Ale ich dôvera v pomoc Božiu nezmeniteľne 
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nezlomná. A preto sa dali do práce. Oprava zvonku 
a zvnútra trvala štyri a pol roka, čo potvrdzuje aj rok 1713, 
zaznamenaný nad chórom. 

V tomto roku jezuiti zaznamenali v svojej kronike“: 
„Hlboko sa koríme pred Milosrdenstvom Božím, že nám 
doprialo ukončiť renováciu kostola a kolégia. Vzkriesili 
sme ich z prachu a stavali takmer od základov, aby sa roz-
kvitli väčšou krásou ako predtým. Kým však prišli potiaľto, 
koľko bolo treba vynaložiť obetavej, nezištnej práce, ne-
zlomnej vytrvalosti, nového vzpruženia a vrúcnej modlit-
by.“ 

Najprv bola pokrytá strecha rôznofarebnou škridlou. 
V roku 1709 sa osadilo okrúhle 
okno nad chórom, aby vnikalo viac 
svetla do kostola. Zároveň sa dali 
do poriadku okná a celú budovu 
kostola obielili. 

Nad svätyňou postavili štíhlu 
vežu. Dve frontálne veže projekto-
val neznámy jezuita. Vystavili sa 
a pokryli za štyri štvorhrannými 
silnými bielymi plechovými tabu-
ľami. Boli ich treba 44 kusov. Po-
tom ich korunovali pozlátenými medenými guľami, na kto-
rých bolo osadené do zlatých lúčov najsvätejšieho mena 
„IHS“, tak ako pred ohňom. Svojou symetriou pôsobia na 
každého. V týchto guliach sú uložené relikvie a nádherné 
obrazy svätých v plechových nádobách. Je tam aj pamätný 
spis s letopočtom 1712 na membráne s menom svätého Ot-
ca, rakúskeho cisára, krajinského palatína, ostrihomského 
palatína, provinciála jezuitov, rektora trenčianskeho kolégia 
a všetkých členov domu vlastnoručne podpísanými. 
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Zakristia bola rozšírená, lebo predošlá bola malá. Z tre-
tieho poschodia kláštora s kostolom susediaci múr, na ktorý 
osadili dvere, aby hudobníci a speváci mali ľahší vstup na 
chór.  

Z vnútra očistili múry od zbytočných a napolo spálených 
okrás, ktoré zostali po hroznom ohni, lebo hrozilo ich 
spadnutie. Vakovku zahladili, aby maliar, plastik a iní 
umelci mohli pracovať na skrášľovaní kostola. 

Svätyňa bola vydláždená bielymi a ružovými mramoro-
vými doskami. Hlavnú loď vyložili kameňom z Oravy. 
Schod pred zábradlím oddeľujúci svätyňu od lode a tiež 
schody oddeľujúce oltáre od lode boli z Moravy. 

Najkrajšou ozdobou kostola sú nádherné fresky maľo-
vané svetoznámym majstrom Andreasom Pozzom, slávnym 
frátrom jezuitom. 

- 11. júna 1790 Trenčiansky hrad opäť vyhorel, aby viac ne-
povstal zo svojho prachu. Z celého mesta zostalo stáť len 
sedem domov s kostolom piaristov a kolégiom; 

- v roku 1886 sa pohroma požiarom zopakovala; 
Andreas Pozzo 

Andreas Pozzo, svetoznámy maliar fresiek narodil 
s v talianskom Trentine 30. novembra 1642 v zemianskej ro-
dine. Bol chovancom jezuitov v rodnom meste. Mal 23 rokov, 
keď 23. decembra 1663 ako fráter vstúpil do spoločnosti Ježi-
šovej v Milane, aby venoval umeniu celý svoj život. Páter ge-
nerál  Ján Pavol Oliva, mecén tiež slávneho maliara a frátra 
jezuitov Joachima Cortesa, povolal do Ríma Andreasa Pozzu, 
ktorý mal už vtedy meno umelca, získaného za nádherné zob-
razenie kupoly kostola v Turíne. 

Andreas Pozzo nie menej, bol bohatý v cnostiach, pre ktoré 
ho pápež Kliment 11. neraz povolal k sebe, aby ho požehnal, 
tiež aj jeho učeníkov. Hovorí sa, že keď cisár Leopold ho po-
zval do Viedne, príležitostne poznamenal: „Hoci fráter Andre-
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as je chýrečným umelcom, predsa sa môžeme od neho učiť 
viac pobožnosti, než maliarstvu.“ 

Už šesť rokov pracoval vo Viedni, keď ťažko ochorel 
a posilnený sviatosťami zomrel 31. augusta 1709. Po smrti da-
li raziť pamätné medailóny s jeho obrazom. Zo spomenutých 
šesť rokov, od júla 1708 do augusta 1709 strávil v Trenčíne, 
aby obohatil jezuitský kostol nesmrteľnými  freskami.. 

Andreas Pozzo bol virtuózom fresiek. Jeho nehynúcu slávu 
hlásajú  fresky v chrámoch St. Ignazio a il Gesu v Ríme, Mo-
dene, Bologni, Arezze, Turíne a Viedni v univerzitnom kosto-
le. Katedrále v Lubljani je jeho vynikajúcou staviteľskou prá-
cou. Teda bol nielen maliarom, ale aj  staviteľom kostolov 
a najmä impozantných oltárov. 

Okrem týchto umeleckých odborov bol takmer absolútnou 
autoritou v učení o perspektíve a jej uskutočňovaní. Jeho naj-
slávnejšie literárne dielo „Perspectiva  Pictorum Architecto-
rum“, 1 zväzok bolo vydané v roku 1700 a v roku 1706 bol 
vydaný aj druhý druhý zväzok. Tieto objemné knihy boli pre-
ložené do nemčiny v roku 1706, do flámčiny v roku 1708, do 
angličtiny v roku 1707, fínčiny v roku 1737 a do taliančiny 
v roku 1783. 

Touto priekopníckou  prácou nadobudol svetového výz-
namu, lebo mohutne ovplyvňoval takmer celý maliarsky svet 
Európy. 
Fresky  

Pri opise týchto nádherných fresiek nie my budeme hovo-
riť. Nie my ich budeme opisovať ich krásu. Naše premoderni-
zované oči hádam by hľadeli na ne z perspektívy 20. storočia, 
vidiac v nich muzeálny predmet, než kus stelesnenej vrúcnej 
modlitby. Pri ich prezeraní je potrebné sa na ne pozerať očami, 
ktoré hladia do nebeskej výšky a pier chváliacich velebnosť 
najvyššieho. Toto konštatovanie najlepšie  vystihujú slová 
kronikára – jezuitu z roku 1712, keď píše „Nádherné 
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a skvostné sú ozdoby, ktoré okrášľujú vnútornú časť tohto 
kostola o jeho utešenú formu. Sú to skvostné diela mramoris-
tov, plastikov a maliarov a ich spolupraoovníkov, dirigentom 
a tvorcom všetkej tej nádhery samým Pozzom, chovancom na-
šej školy, našim frátrom a Apellesom.“  

Jezuita pokračuje, že „najväčšiu odbornú pochvalu má ko-
pula, vyplňujúca strednú časť klenby, rozdelenej majstrom na 
tri časti. Je maľovaná umeleckým štetcom podľa, najprísnej-
ších predpisov optických, architektonických a maliarskych, že 
budí v nás nesmierny obdiv. Hoci je maľovaná na ploche tak-
mer rovnej, vidíš ju dvíhať do výšky niekoľko siah. A zhora 
akoby prenikalo pravé svetlo, čo nielen okúzľuje oči, ale im aj 
lahodí. 

Na základnej čiastke tejto kopule skvie sa najsvätejšie me-
no Ježiša – IHS. Anjeli ho nesú na štíte a pod ním na stuhe je 
tento chronografikon (nápis s označením roka): „Hoc salutare 
nomen sine fine laudate“ – „To slávne meno chváľte bez pre-
stania!“ Na najnižšom mieste kupoly možno čítať tieto slová: 
„Honori Dei altissimi singula cernentis“ – „Sláve najvyššieho 
Boha vševidiaceho“. Rok chronostikonov 1712.“ 

Pod kupolou vidíme štyroch evanjelistov, umiestnených na 
v štvorhrane v štyroch rohoch, od seba symetricky vzdiale-
ných. Sú naľavo od vchodu - sv. Marek s levom a sv. Matúš s 
anjelom. Napravo - sv. Lukáš s býkom a sv. Ján s orlom. 

Najvnútornejšia časť klenby rozprestierajúca sa nad sväty-
ňou je tiež prevedená tak opticky ako aj architektonicky, takže 
svojou nevšednou perspektívou na pohľad vyše siaha, ako 
v skutočnosti. Skvostný obraz predstavuje nám gloriolou 
ozdobeného apoštola Indie sv. Františka Xavérskeho v nebe-
siach. Je oblečený do pútnického rúcha, ako ho nesú anjeli 
pred trón najsvätejšej Trojice do večnej slávy. 

Tretia časť klenby ponad chórom zobrazuje patróna kostola 
v úlohe apoštola – kazateľa, oslavovaného na zemi za jeho po-
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žehnanú prácu a mnohé zázraky, nie menej i nášho ochrancu 
v rozličných nešťastiach a v ťažkých krížoch, žehnajúceho 
štyri čiastky sveta zobrazené takto: 

- žena s kvetmi na krave je Európa, 
- žena na ťave je Ázia, 
- černoška s rohom hojnosti je Afrika, 
- a žena s palmou ja Amerika. 
Dolnú časť nádhernej klenby spestrujú žobráci a úbohí ľu-

dia (matka s chorým dieťaťom), skladajúci všetku dôveru 
o pomoc sv. Františka Xavérskeho, vznášajúceho sa nad všet-
kými nesenými anjelmi. Stĺporadie ozdobnej časti, ako dejiska 
a pozadia, úchvatne pôsobí na obdivovateľa. Perspektíva maj-
strovská. Všetky tieto ozdoby a okrasy natoľko sa ľúbia Tren-
čanom, píše jezuita, že sa našli takí, čo nemali inej žiadosti, 
než dotiaľ žiť, kým celý kostol sa nebude skvieť vo svojej 
nádhere. 

Keďže zima v roku 1708 prišla skoro, Trenčania až koncom 
mája 1709 mohli obdivovať zručnosť majstra a jeho dvoch 
pomocníkov, ktorých si priviedol so sebou z Viedne, ktorí za 
krátky čas vykonali veľkú kus práce. Za ten čas, čo sa museli 
umelci utiahnuť zo studeného kostola do teplej izby, majster 
nezaháľal, ale sa dal zaraz do práce vymaľovať veľký obraz 
sv. Xavériusa, ako apoštola Indie, hlásajúceho evanjelium nie-
len kráľovskej rodine, ale aj žobrákom, lebo Kristus 
k všetkým ľuďom poslal svojich apoštolov. Jeho spolupracov-
níci za ten čas maľovali ostatných blahoslavených podľa jeho 
doporučení. 

Koncom júna 1709 prišli z Vidne plastici, pracujúci so sad-
rou, aby vyhotovili hlavy stĺpov, na ktorých spočíva klenba 
kostola. Je ich päť po každej strane. Príjemne rušia hladkosť 
múrov. Sú z umelého mramoru, ktorý je ťažko rozoznať od 
pravého, tak sú odborne spracovaného. Sú brázdené korint-
ským štýlom miešane s dorským, s hlavou bohato pozlátenou, 
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tvoriacou umelecké zakončenie. Nad nimi je desať oválnych 
obrazov v širokých rámoch, spestrujúcich klasickú ozdobu 
múrov. Sú to blahoslavení rehole jezuitov a to sprava – sv. 
Stanislav, sv. Pavol, sv. František Xavérsky a sv. Jakub a zľa-
va – sv. Alojz, sv. Ján, sv. František a sv. Ignác z Loyoly. Me-
dzi nimi sú lunuly (podoby štvrť mesiaca) s obrazmi apošto-
lov, ozdobené dvomi a dvomi anjelmi. Nie sú schematické. 
Každý anjel v inom postoji prispieva malebnosti chrámu Bo-
žieho. Sú stelesnenou melódiou a životnou sviežosťou. 

 Chór je prispôsobený mäkkej harmónii celku. Základný tón 
prednej časti je zelený, zošľachtený plastikou zlatých ozdôb 
a rozličných hudobných nástrojov, Klenba pri vchode do lode 
tvorí tri plastické časti. V tmavomodrom poli sú zlaté mono-
gramy Panny Márie a Ježiša Krista. Širšie pole je ružovočer-
vené, spestrené zlatými ciradami. Prostredné ozdoby zapadajú 
do rozvinutého kvetu. Z bohatstva ozdôb sa dostali i na chór 
dve jemné fresky zľava kráľa Davida a sprava sv. Cecílie. Nad 
nimi je jedno maľované okno. Na pravom je i havran. Pod ni-
mi sú ozdoby z kvetov a ovocia. Aj dvere skrine v múre ukry-
tej, kde sa uschovávali noty sú umelecky zdobené. Nemožno 
nespomenúť miniatúrne, hádam najkrajšie fresky na parape-
tách (na bočných  okenných stenách), ktoré zriedkavou jem-
nosťou, prekypujúcou ľahodnosťou a hravosťou chvália ob-
ratnú invenciu bohatého ducha majstra Andreasa Pozzu. Všet-
kých šesť okien je zdobených týmito variantnými skupinami 
anjelov. I podľa úsudku reštaurátora majstra Kerna, ktorý oko-
lo roku 1930 reštauroval fresky, sú tieto parapety jedny 
z najkrajších ozdôb kostola a bez pochybností pochádzajú od 
Andreasa Pozzu. 

Treba spomenúť vkusne usporiadané poschodové oratóriá 
vedené pozdĺž bočných múrov. Hýria bohatou rezbárskou vý-
zdobou končiacou nadol v zlatej mušli. Je ich šesť. Nádherná 
práca zriedkavej zručnosti, pretkaná zlatom na zelenom poza-
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dí, ktorá dodáva kostolu vo veľkom merítku prekvapujúceho 
lesku a krásy. Štyri vkusne usporiadané oratória s oknami 
sprava a zľava do svätyne sú primerané ozdobené susedstvom 
najsvätejšieho miesta. Múry zdobia monogramy v zlatých lú-
čoch a zľava za kazateľňou, Spasiteľa, sv. Ignáca z Loyoly 
a sprava sv. Xavériusa a Panny Márie. Pod oknami sú mreže 
z umelého mramoru, aké vídavame pod balkónmi. Tu treba 
spomenúť i štyri masívne dvere, bohato intarzované s čiast-
kami vlnovite ohýbanými a majstrovsky prispôsobenými ba-
roku, jednotnému štýlu kostola, nazvanému i jezuitským, lebo 
jezuiti oni boli jeho najväčšími umelcami. 

Svätyňu oddeľuje od lode skvostné zábradlie z pravého 
mramoru, spestreného prírodnými belavými škvrnami, ktoré 
stálo 700 zlatých. Z tohto samého mramoru sú štyri podvoje 
k vyššie spomenutým dverám, ktoré vedú k dvom zákristiam 
z vnútra kostola. 

Strieborná večná lampa je tiež barokového štýlu 
a nevšednou drahocennosťou chrámu. Pochádza z roku 1715. 

V lode kostola je umiestnených 24 lavíc. Sú intarzovaným, 
podivuhodným dielom zručnosti starých trenčianskych maj-
strov z tohto odboru. Pochádzajú z roku 1713. V tomto štýle je 
aj osem spovedelníc. 

Organ je od Jozefa Angstera z roku 1900, viackrát opravo-
vaný a doplnený. Má 16 registrov aj s pedálovými. Je napoje-
ný na elektrinu. Hlas ma veľmi príjemný, ľahodný, svieži 
a plný. Má dva manuále. 
Hlavný oltár 

Oltár je tak krásny a harmonický, že si zaslúži podrobného 
opisu. Necháme hovoriť súčasníka jezuitu – kronikára z roku 
1713“ 

Provinciál jezuitov Gabriel Hevenesi 15.apríla 1713 položil 
základný kameň k dvom stĺpom, tvoriacich majestátnu časť 
hlavného oltára. Slávnosti sa zúčastnili všetci pátri a novici, 
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ktorých bolo spolu 46 osôb. V základe stĺpov v plechovej kra-
bici bolo zamurované toto osvedčenie: „Tento oltár zo zákla-
dov postavilo Bohu Všemohúceho a sv. Františkovi Xaver-
skému, ako patrónovi mesta pre pustošiaci pestis, nedávno zo 
sľubu mesta ním zvolenému po hroznom ohni z prachu 
vzkriesené kolégium jezuitov z vďačnosti a pobožnosti na svo-
je útraty 15. apríla 1713, keď bol pápežom Klement 11., ne-
meckým cisárom Karol 6., arcibiskupom ostrihomským Chris-
tian, nitrianskym biskupom Adamom Erdödy, generálom jezu-
itov Gabrielom Hevenesi a rektorom trenčianskeho kolégia 
Ondrejom Horváthom. Slávnosť prebehla za prítomnosti ar-
chitekta jezuitu Christofora Tausha a všetkých pátrov 
a novicov.“ 

Mramor stĺpov je imitovaný lybický žltej farby. Stĺpy sú 
korintské, kombinované s dórskym. Umelý mramor majstrov-
sky napodobňuje pravý mramor belasými škvrnami a žilkami. 
Stĺpy sú korunované plastickými hlavami, zdobené zlatom. Ich  
výška je 27 viedenských geometrických stôp. Objem činí 
osem stôp (jedna stopa  má 29,60 cm). Z nich vyrastajú dva 
nezakončené oblúky, na ktorých sedia anjeli nadživotnej veľ-
kosti. Ich výška je osem stôp. 

Ohradené miesto vyplňuje obraz veľkej kompozície, ktorej 
hlavnou osobou je patrón kostola sv. František Xavérsky 
v mužnom veku v superpeliciu  a so štólou cez ramená. Stojí 
na vyvýšenom mieste, ako by moste a kým ľavou rukou sa do-
týka knihy, ktorú držia dvaja anjeli, tak pravou rukou leje 
z mušle očisťujúcu vodu svätého krstu na kráľa a kráľovnú 
pred ním kľačiacich. Na tom samom podstavci sedí žobrák, 
namaľovaný umeleckým štetcom tak, že vyzerá ako živý. Pra-
vú nohu má obviazanú. Pod klenutím ležia nemocní, postihnu-
tí rôznymi chorobami. Všetci prosia Thaumaturga - zázračné-
ho lekára (sv. František Xavérsky) o pomoc. Jemnosť farieb, 
hlbokosť viery a markantnosť postavy Františka Xaverského 
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činí obraz najväčšou drahocennosťou kostola. Predstavuje zá-
roveň harmonického ducha Andreasa Pozzu, génia nadzem-
ských dimenzií. Cítime sa bohatými, že nás obdaril nehynúci-
mi pokladmi svojho vzácneho umenia. Obraz má šírku 11 stôp 
a dĺžku 23 stôp. Je osadený do dreveného rámu, ktorý je le-
movaný farbou mramoru, akej sú hlavy spomenutých stĺpov. 
Vrchnú jeho časť spestruje erb veľkého mecéna tohto kostola 
ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. Nad týmto mramo-
rovým oblúkom uprostred veľký štít zlatého rámu, ktorý zapl-
ňuje Ježišovo meno – IHS v tmavosvetlom poli zlatými lite-
rami. Štít držia dvaja anjelici nadprirodzenej veľkosti, sediaci 
a opierajúci sa o spomenutý poloblúk.    

Akoby nič prázdneho neurážalo oči. Múr medzi stĺpom 
a bočnou stenou je zafarbený na zeleno a zdobený zlatými 
stuhami, kým vrchná časť je z imitovaného červeného mramo-
ru so zlatou geometrickou ozdobou. Samotný oltár v dnešnej 
klasickej nádhere pochádza z roku 1767. Kronikár – jezuita tej 
doby o ňom píše: „Náš kostol nadobudol t.r. veľké a skvostné 
dielo. Je to hlavný oltár s utešeným tabernákulom. Práca 
z medi majstrovskej ruky a modliaceho umu bola pozlátená. 
Jeho cena dosahuje 3.400 zlatých. Oltár má výšku 11 stôp 
a šírku 12 stôp. Je umiestnený na podstavci natoľko širokom, 
že možno na ňom vkusne umiestniť 12 väčších svietnikov. 
Sprava aj zľava siahajú do výšky dva a dva štíhle, brázdené 
v zlatom lesku žiariace stĺpy, hlavice ktorý sú zdobené lístím 
vyrastajúcich z okrajov. Medzi stĺpmi je vhĺbený okrúhly vý-
klenok na vlastnom podstavci, na ktorom je umiestnená dra-
hocenná umelecká socha Nepoškvrneného Počatia Panny Má-
rie, zhotovená zo striebra, vysoká 120 cm, pochádzajúca z ro-
ku 1744. Panna Mária stojí na pozlátenej medenej zemeguli, 
otočenej večným nepriateľom človeka, zlým duchom v podo-
be plaziaceho sa hada, ktorému nebeská Ochrankyňa čistoty 
šliape po úkladnej hlave. Je odliata dlhým, v bohatých záhy-
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boch a barokových vlnách sa vlniacim rúchom. V ruke má ľa-
liu, okolo hlavy svätožiaru s 12 hviezdami. Pod nohami pol-
mesiac. Nepoškvrnená vyplňuje zlatom ožiarené miesto, do-
dávajúc celému oltáru nehynúcej cennosti a malebnosti. Je to 
práca viedenského majstra, plná duševnej krásy a posvätnej 
velebnosti cene vyše 1000 toliarov vtedajšej hodnoty. Celá so-
cha je obkľúčená zlatými papršlekmi. 

Dolnú prostrednú časť oltára vyplňuje tabernákulum – svä-
té miesto pre Najsvätejšieho obtiahnuté bielym hodvábom. 
Dvierka tabernákula je ozdobené najsvätejším menom – IHS 
zo zlatého plechu s Ukrižovaným. Nad svätostánkom je okrúh-
le ploché miesto pre vyloženie Nebeskej Manny, osvetlené 
s každej strany dvomi sviečkami z každej strany na filigran-
ských, bohato pozlátených svietnikových ramenách. Z dvoch 
strán v bezprostrednej blízkosti adorujú dvaja anjeli, zhotove-
né zo striebra. Bočnú časť oltára doplňujú a obohacujú z kaž-
dej strany po jednej soche, zľava sv. Alojz a správa sv. Stani-
slava. Sochy sú zhotovené z dreva 3. stopy vysoké. Vrcholný 
oblúk oltára sa končí svätým krížom skvejúcim sa v žiariacich 
lúčoch. Na vysokých krajných oblúkoch oltára kľačia dvaja 
anjeli s rozprestretými krídlami. Sú vyrobené z dreva, ale na 
oko ako z medi. Keďže jezuiti mali záujem nahradiť ich 
z cennejšieho materiálu jezuita – kronikár tejto nádeji dáva ta-
kýto výraz: „zaiste čoskoro budú zamenené sochami zo šľa-
chetnejšieho materiálu veľkodušnosťou kolégia alebo obeta-
vosťou doteraz neznámeho mecéna. No i teraz sú tie pôvodné, 
drevené. Ešte spomenieme aj dvoje relikvie martýrov, umies-
tnené v nižších častiach oltára zľava sv. Celestína, sprava sv. 
Koraty. 

Samotný oltár je z prvotriedneho tmavého mramoru s bie-
lymi škvrnami a žilkami. Mohutné a masívne dielo je zakon-
čené z obidvoch strán závitom ionského stĺpu. Viedenská prá-
ca. Vyššia časť oltára, teda tá, ktorá je nad mramorovým sto-
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lom, chváli podivuhodnú zručnosť a ušľachtilý, vykryštalizo-
vaný um bratislavského majstra zlatníka Antona Tobera, ako 
to potvrdzuje vrytý nápis na pravom podstavci pod relikviami.  

Všetky vtedy vykonané opravy, čiastočne novostavby, 
okrasy rôzneho rozmeru a druhu vyžadovali náklady za troj-
ročnú reštauráciu interiéru kostola po vzniknutých škodách 
veľkým požiarom 14. mája 1708 podľa záznamu z roku 1712 
stál 135 tisíc zlatých, čo potvrdzuje nielen veľkosť škody, ale 
aj nadľudskú horlivosť a prácu vtedajších jezuitov, aby kostol 
a kolégium vzkriesili z prachu a popola a učinili  ho slávnej-
ším než bol predtým. 
Oltár Najsvätejšej Trojice 

Tento oltár je prvým oltárom po vstupe do kostola, pre lep-
šiu orientáciu sa nachádza pri kazateľnici. O pôvodnom oltári 
sa dočítame, že ho v roku 1674 daroval gróf Juraj Ilešházi. Bo-
la to vraj nádherná práca. Keď 14. mája 1708 kostol vyhorel 
zvonka aj z vnútra, ohňu za obeť padol aj tento oltár. Po požia-
ri jezuiti sústredili všetky svoje sily na to, aby na rumoch sta-
rého ešte krajší chrám boží, čo znamenalo vybudovanie no-
vých bočných oltárov, včítane oltára Najsvätejšej Trojice.  

Najkrajšou ozdobou tohto oltára je obraz Najsvätejšej Tro-
jice so zaujímavou históriou, ktorá sa viaže na sľub a vďač-
nosť grófky Márie Perenyiovej, vdovy po grófovi Gabrielovi 
Balassovi za záchranu syna Pavla. Čo sa vlastne stalo. Rodičia 
Balassovi mali jediného syna Paľka. Rodičia ho milovali, ako 
milujú vzorní rodičia poslušné a telesne, duševne a sľubne vy-
víjajúce sa dieťa. A keď otec onedlho zomrel, všetku starostli-
vosť prevzala matka, ktorá všetku svoju lásku preniesla na 
synčeka. Paľko si zaslúžil jej nežnú lásku, lebo bol eminen-
tom, najlepším žiakom 1. triedy jezuitského gymnázia v Tren-
číne. I profesori ho mali radi, lebo bol k ním úctivý a ochotný 
na všetky služby, najmä v kostole, v ktorom veľmi rád miniš-
troval. Plavovlasý chlapček s modrými jasnými očami, z kto-
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rých žiarila čistá a nevinná duša. Ký div, že naradostená matka 
pozerala na neho so šľachetnou pýchou, ako na hodného po-
tomka svojho vznešeného rodu. Veru, nie raz jej myšlienky 
zaleteli do diaľky, pripravujúc mu skvelú budúcnosť na dráhe 
vojenského života, ktorá bola v tých časoch najvzácnejším 
zamestnaním synov vysokého rodu a zaisteným postupom 
k vyšším métam. Ale ako sa hovorí „človek mieni, Pán Boh 
mení“. Paľko ťažko onemocnel . Povolali k nemu župného le-
kára, ktorý mu sekol vénu pod jazykom, čo bolo najčastejším 
zákrokom podľa vtedajšej lekárskej vedy, ale všetko zadarmo. 
No i tak mladý život zhasínal. Paľko mal stále horúčku okolo 
39º C. Ležal v bielych perinách ešte belší. Vysokou teplotou 
rozpálené telo nehybne zápasilo s približujúcou sa smrťou. 
Veru už sotva v ňom bol iskierka života. Ustarostená a zúfalá 
matka rozmýšľala, čo by dala za záchranu syna. Tu jej poradil 
rektor jezuitov Gabriel Kapy, aby zložila sľub, že daruje kos-
tolu obraz Najsvätejšej Trojice, ak Všemohúci zachráni jej 
dieťa. Učinila tento sľub pred oltárom, vzývajúc Boha Otca 
a Ducha Svätého o pomoc. Do horúcich vzdychov materinskej 
bolesti sa miešali horúce slzy, stekajúce po tvári, od stáleho 
nočného bdenia pri posteli syna. Bolo to 1. februára 1712, keď 
pred oltárom dlho kľačala, ponorená do vrúcnej modlitby a eš-
te hlbšieho žiaľu. Len zlomeným telom bola tu. Smutnou du-
šou pred trón nebeského Otca, prosiac ho o zmilovanie, koriac 
sa pred ním až do prachu zeme. Nikdy sa v živote necítila na-
toľko osirelou a na svoje slabé sily ponechanou, ako teraz. Kto 
ju poteší, posilní, pohladká súcitnou rukou a zmení je neko-
nečný žiaľ v oživujúcu radosť? Na zemi niet takého zázračné-
ho lekára. Tu pozdvihla zarosené oči na oltár a samovoľne 
i vyššie. A div divúci! Múr nie je prázdny. Ozdobuje ho pre-
krásny obraz: „Boh, Otec, Syn a Duch svätý nad ňou a pod 
nimi milý chlapček, malý anjelik , nesený medzi oblakmi, us-
mievajúc sa prívetivo a radostne. Veď je Paľko!“ Od veľkého 
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vzrušenia pozerá na výjav so zatajeným dychom so široko 
otvorenými očami, pretrie si ich či to nie je klam alebo hra na-
pätých nervov. Nie nebol. Obraz zmizne až o chvíľu, takže si 
ho zapamätá do najmenších podrobností. Srdce jej začalo di-
voko byť, že ho cítila až v hrtane a musela pritisnúť naň obe 
ruky, aby ho utíšila. Potom rýchlo vstala a išla, nie utekala, 
aby sa presvedčila na vlastné oči, čo je s jej synom. Akou dl-
hou sa jej zdala tá krátka cesta. Bývali neďaleko na Hlavnom 
námestí. Najradšej by bola letela. Schody aj dvoje stúpala na-
raz. Oživená a posilnená nádejou znásobila sily jej slabého 
a vyčerpaného tela. Otvára dvere dychtivo, zvedavo a nedo-
čkavo. A hľa, synček ožíva a víta ju i keď slabým hláskom, ale 
s prívetivým úsmevom, aký žiaril z toho obrazu. Pozorne ho 
objíme a nežne zovrie do náručia. Bozká ho nie raz, nie desať 
raz, že nezostalo na ňom nedotknutého miesta. Jeho stav včera 
ešte úplne beznádejný a o týždeň už stal na svojich nohách. 
Vďačná matka za 100 zlatých zaraz objednala obraz u vynika-
júceho maliara v Prešporku, tak ako ho videla, čo majstrovi 
podrobne rozpovedala. Tak sa dostal na obraz aj jej synček 
v podobe anjelika.  

Latinský záznam o pôvode obrazu takto znie: „Magnifica 
Domina Maria Perényi, Magnitifica Gabrielis Balassa relicta 
vidua , ob impetratam Paulo filio sanitatem e voto suoobtulit 
imaginem Ss Trinitatis in templo nostro.“ 

V nedeľu  na sviatok Najsvätejšej Trojice v roku 1712 tren-
čiansky opát – farár Adam Györy posvätil obraz na veľkej 
slávnosti obvyklým spôsobom, keď poprední občania niesli 
obraz do kostola v procesii za pobožného spevu ľudu, ktorého 
sa zišlo na tisíce, sprevádzaní prenikavou hudbou trúb, racho-
tom mažiarov z hradu a harmóniou zvonov. I slovenského ze-
mianstva bolo mnoho prítomného. 

Po obradoch obraz umiestnili  nad oltárom, kde visí dote-
raz, aby sme pod jeho ochranou obetovali nekrvavú obeť No-
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vého zákona, spomínajúca všet kých šľachetných a obetavých 
dobrodincov kostola. Samotný oltár pochádza z roku 1711. 
Stred oltára vyplňuje malebný obraz sv. Alojza s krížom 
v ruke. Pred ním sú ľalie ako znak čistoty a kus povrazu na bi-
čovanie, na ktorého koncoch je kovové zakončenie. Ďalej je 
tam na obraze namaľovaná lebka pripomínajúca človeku na 
krátkosť žalosti tohto údolia, na smrť a zlatá koruna, čo je 
znak večnej slávy. To všetko je umeleckou prácou umelca 
jemným štetcom. Obraz je osadený do zlatého rámu zdobené-
ho lístím a kvetom, doplneného po obidvoch stranách umelec-
kými anjelmi. Napravo je umiestnený obraz sv. Jána Nepo-
muckého. Nad ním je umiestnený anjel, ktorý drží prst na pe-
rách, znázorňujúc úplnú mlčanlivosť kňaza súvisiac so svätou 
spoveďou. Svätec je v cirkevnom rúchu. Vedľa obrazu je vý-
razná drevená socha evanjelistu sv. Jána s orlom. Na protivnej 
strane spestruje oltár obraz sv. Antona v obvyklom vyobrazení 
s Ježiškom a ľaliami. Krajná socha predstavuje svätca 
s plápolajúcim srdcom, znakom veľkej lásky k Bohu. Najdrah-
šou ozdobou oltára sú relikvie martýrov a to zľava Fruktuóza 
a sprava Modesta. Oltár je barokového umenia, spestreného 
mušľami a rozličnými cirádami. Je opatrení i tabernákulom, 
v ktorom sa uschováva prevelebná Sviatosť oltárna vo Veľ-
kom týždni. K impozantnosti oltára patria dva mohutné stĺpy, 
hlavice ktorých sa končia korintskými závitmi a ozdobami. 
Nad nimi dvaja anjeli vyplňujú voľný priestor. V prostriedku 
Božské oko, zobrazenie nebeskej Prozreteľnosti, koldokola 
s anjelskými hlavičkami na zlatých oblakoch. Na klenbe si 
treba všimnúť skupinu anjelov s rozličnými hudobnými ná-
strojmi. Je to obraz čistej radosti a ničím neskalenej veselosti, 
aká panuje v srdciach nebešťanov a veriacich vzorného života. 
Nad spovedelnicou je obraz biblickej rodiny sv. Anny, sv. Jo-
achima a Panny Márie spestrený anjelmi. 
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Oltár sv. Ignáca 
Na oltári hlavný obraz predstavuje sv. Ignáca z Loyoly, za-

kladateľa jezuitov, ako sa mu zjavil Spasiteľ s ťažkým krížom 
na ramenách. Svätec pozerá na Krista s oddanou dôverou. Ob-
raz je osadený do nádherného rámu. Z dvoch strán vidíme an-
jelov a v strede erb s označením S. J. (Societas Jesu). Vrchol-
nú časť ozdobuje koruna, ako odmena svätosti. Stred oltára 
vyplňuje cenný obraz  sv. Jána Nepomuckého pri modlitbe. 
Nad ním sa vznášajú dvaja anjeli, z ktorých jeden nesie palmu 
na znak víťazstva, kým druhý znázorňuje mlčanlivosť. Na 
klenbe vidíme odznak Krista Pána – IHS, obkľúčený vo sväto-
žiare anjelmi, čo zobrazuje hlbokú poklonu pred Spasiteľom 
sveta. Obraz nad spovedelnicou znázorňuje výjav zo života sv. 
Ignáca, ako privádza ku Kristovi popredné rodiny. 
Oltár agónie Krista 

Je to oltár na pamiatku utrpenia a smrti Ježiša Krista. Exis-
toval aj spolok – „Congregácie agoniae Christi“, ktorého hlav-
ným sviatkom bola Smrtná nedeľa, keď Trenčania i veriaci su-
sedných dedín procesiou, spevom a modlitbou holdovali utr-
peniu Spasiteľa. Predošlú sobotu pristúpili k svätej spovedi 
a v nedeľu ráno pristúpili k svätému prijímaniu. Slovenská ká-
zeň bývala o utrpení Pána. Z roku 1714 čítame záznam 
o tomto sviatku, že „nechýbalo spoločné seba bičovanie. Také 
spolky boli nielen medzi mládežou, ale aj medzi dospelými 
i ženami“. 

Oltár pochádza zo začiatku 18. storočia. Najdrahším pokla-
dom kúsok zo svätého kríža Kristovho. Je umiestnený v kriš-
táľovom krížiku v uzavretej a zapečatenej nádobe, v podobe 
láskou plápolajúceho srdca Ježišovho. Jezuiti z Ríma dostali 
tento drahocenný dar i s osvedčením o jeho autentičnosti. Múr 
nad oltárom zdobí obraz Ukrižovaného, zápasiaceho so smr-
ťou, odkiaľ je aj pomenovanie oltára na pamiatku Kristovej 
agónie. Oltár je bohato pozlátená rezbárska práca. Dvaja anjeli 
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od stredu oltára napravo a naľavo držia rozličné veci 
a nástroje, použité pri Spasiteľovom ukrižovaní. Nie malou 
ozdobou sú dva štíhle stĺpy, ktoré oddeľujú nástenný obraz od 
oltára. V strede oltára je nápis – „Ave lignum Crucis“, čo 
v preklade znamená „Zdrav buď drevo kríža!“ Na krídlach ol-
tára pod sklom sú uschované  relikvie sv. Theodora, Valenta, 
Theofila a Prudencie, sprava sv. Felixa, Márie Magdalény de 
Pazzis, Celestíny a Jukundy. Vrchnú časť nad oltárnym obra-
zom vyplňujú anjeli, zoskupení okolo Srdca Ukrižovaného. 
Strop kaplnky ozdobuje výrazná skupina anjelov s nástrojmi 
Ježišovho ukrižovania. Oproti oltáru nad spovedelnicou je 
umiestnený obraz mŕtveho a ženami oplakávaného Krista. 
Oltár Nepoškvrneného počatia 

Tento oltár je prvým na pravej strane, ktorý bol postavený 
už v roku 1657, keď 8. decembra v tomto roku gróf Juraj Ileš-
házy, hradný pán, ako prvý rektor Mariánskej kongregácie po-
silnený nebeským anjelským chlebom, pred ním sa obetoval 
nebeskej Matke. Bola to veľká slávnosť a kostol bol preplnený 
šľachtou a prostým ľudom. 

Stojí za to, aby sa čitateľ zoznámil s textom modlitby grófa 
Juraja Ilešháziho, lebo ňou hlbšie poznáme pobožnú dušu ka-
tolíckeho veľmoža, smelého vyznávača viery, ktorá znela na-
sledovne: „Svätá Mária, Matka Kristova a Panna nepoškvrne-
ná! Ja, Juraj Ilešházi, naničhodný hriešnik, nehodný Tvojho 
najčistejšieho pohľadu, hnaný túžbou slúžiť Tebe a dúfajúci 
v Tvoju moc pred Tvojím Synom a Tvojou nebeskou dvora-
nou, obetujem sa Ti dnes za večného sluhu v Kongregácii Ne-
poškvrneného počatia a volím si Ťa za zvláštnu svoju Paniu , 
Matku a Ochrankyňu. Pevne sľubujem, že nikdy Ťa neopus-
tím, nikdy sa nestanem Tebe neverným, ale zavše budem hájiť 
Tvoju slávu. A najmä sľubujem, že budem bojovať až do ho-
diny svojej smrti za česť Tvojho Nepoškvrneného počatia 
a neporušeného panenstva. Preto najsladšia Panna, prosím Ťa 
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na najsvätejšiu krv Tvojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, 
aby si ma ráčila prijať medzi svojich príslušníkov za večného 
sluhu a bola mi na pomoci vo všetkých ťažkostiach, ale nado-
všetko neopustila ma v hodine smrti. Amen.“ 

V zápiskoch jezuitov je spomenuté, že „gróf Juraj Ilešházi 
prečítal túto modlitbu pred oltárom Nepoškvrneného počasia 
na duševné posilnenie všetkých prítomných“. Jezuita ďalej 
spomína, že jeho vystúpenie, ktorý bol pánom všetkého ľudu, 
neostal bez nesmierneho vplyvu na jeho duševný život. Preto 
nie div, že po jeho vyznaní vytryskli slzy z očí prítomných.  

Tento oltár dal postaviť vyššie menovaný gróf, ktorý v roku 
1660 celý výklenok, všeobecne zvanou kaplnkou, ktorú ozdo-
bil plastickou dekoráciou v hodnote 300 zlatých. Celý svoj ži-
vot sa o oltár staral, ku ktorému ho viazala najkrajšia spo-
mienka na jeho mladosť, keď nebeskej Matke sľúbil vernosť, 
čo aj  zachoval až do smrti. Pochovaný však nie je pod týmto 
oltárom, ale na protivnej strane pod Najsvätejšou Trojicou, 
kde je jeho krypta. Tu spočíva v medenej rakvy (+1689) popri 
svojej žene, grófke Márie Forgáchovej (+1684) a tragicky zo-
mrelej iba 25 ročnej , jedinej dcére Helene (+ 1669).  

Hrozný, už spomínaný hrozný požiar zo 14. mája 1708 zni-
čil i tento skvostný oltár, z ktorého zostal iba obhorený oltárny 
kameň a hŕstka popola.  

Terajší oltár pochádza z roku 1711 a potvrdzuje výsledok 
vytrvalej práce trenčianskych jezuitov. Tiež je zasvätený Ne-
poškvrnenému počatiu Panny Márie, čo znázorňuje i hlavný 
obraz, vyplňujúci múr za oltárom, na ktorom je Panna Mária 
stojaca na zemeguli a šliape po hadej hlave. Okolo jej hlavy 
vidieť korunu z 12 hviezd. Krásny rámec tvoria dva vysoké 
stĺpy so závitovou hlavicou, pri spestrení ktorých a ostatných 
častí nešetrili zlatom. Výrazne dielo modliaceho sa umu a na-
dania. Nad obrazom vyplňuje stredné miesto  Boh – Otec me-
dzi oblakmi, kým z obidvoch strán po jednom anjelovi dokon-
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čuje symetriu. Na samotnom oltári je menší oválny obraz sv. 
Anny ako učí modliť svoju dcérku. Nežnosť materinských ci-
tov zrkadlí z jej očí, láskou plných, kým Mária prívetivo hľadí 
na ňu. Obraz je prácou umeleckej ruky. Rám je drevený, baro-
kového štýlu na vrchu z ozdobou kvetín. Naľavo je vidno ob-
raz sv. Stanislava s malým Ježiškom a napravo obraz sv. Aloj-
za. Sú súmerné. Okrem nich symetricky ozdobujú oltár dve 
sochy – zľava socha sv. Vendelína a sprava socha sv. Jána 
Krstiteľa po boku s baránkom. Obe sochy sú z dreva a harmo-
nicky doplňujú členenie oltára. Na protivnej strane nad spove-
delnicou je zaujímavo osvetlený, umelecky svojrázny obraz 
sv. Rodiny, na ktorom Panna Mária drží na kolenách Ježiška, 
siahajúceho dychtivo po kríži, na ktorý anjeli sypú z výsosti 
kvety. Sv. Jozef , mohutná a markantná postava sa zamyslene 
pozerá na malé Dieťa. Strednú klenbu vyplňuje galéria anjelov 
s kvetmi, radujúcich nad Nepoškvrneným počatím. 
Oltár sv. Juraja 

O tomto oltári si zopakujeme, čo vieme, že v roku 1657, 
keď ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay posvätil kostol, sú-
časne posvätil aj štyri bočné oltáre, medzi nimi aj oltár sv. Ju-
raja. Tento oltár bol dielom jeho štedrosti, venovaný jeho ne-
beskému patrónovi. Z histórie vieme, že tento oltár bol zniče-
ný s celým kostolom v roku 1708 natoľko, že praskol od teplo-
ty aj oltárny kameň, ba aj na troch ďalších oltároch takže pri 
ich obnove priviezli z Moravy štyri nové kamene na oltáre, 
ktoré v roku 1715 posvätil nitriansky biskup Adam Erdödy. 
Oltárny obraz sv. Juraja pochádza tiež z tohto roku a je prácou 
majstra – neznámeho jezuitu. Sv. Juraj je zobrazený ako rytier 
v pancieri, v ruke s dlhou kópiou, ktorou zabil draka, a tak za-
chránil kráľovú dcéru, ktorá mala byť obetovaná tomuto ne-
tvorovi. Zabitá obluda leží pri jeho nohách, kým ostatnú časť 
obrazu vyplňuje kus zelenej hory a postava nádherného koňa. 
Sv. Juraj je martýr, lebo ako plukovník cisára Diokleciána ne-
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chcel zaprieť svoju kresťanskú vieru a radšej zomrel pod me-
čom v roku 303. Nad obrazom je známy odznak – IHS – 
s anjelmi z dvoch strán. Ako viaceré časti oltára i tieto sú bo-
hato pozlátené.  

Pod nástenným obrazom vidíme menší obraz a to sv. Jozefa 
Kalazanského obkľúčeného žiakmi. S dôverou hladí na pre-
blahoslavenú Pannu Máriu, Patrónku rehole ktorej obetoval 
svoj život a svoje životné dielo, školu piaristov. Oddaná dôve-
ra a dielo zrkadlí mu z očí. Tento obraz tu umiestnili piaristi. 
Z dvoch strán vidíme anjelov v ľudskej veľkosti. Je to krásna 
a umelecká sochárska práca. Na strope je vidno skupinu anje-
lov, ktorý nesú štít s menom „sv. Georgius“. Myšlienku oslavy 
sv. Juraja zobrazujú aj anjeli na parapetách, na okenných boč-
ných stenách, kde jeden má vojenskú helmu a drží veľkú zá-
stavu, druhý drží šabľu, tretí drží trúbu a štvrtý drží veľký bu-
bon. Neviazanosť inšpirácie a lahodnosť štetca sa zrkadlí na 
ich bucľatých tvárach a voľnom postoji. Sú umeleckým die-
lom veľkého majstra jezuitov Andreasa Pozzu, ako aj ostat-
ných fresiek po okenných múroch. Naproti oltáru nad intarzo-
vanou spovedelnicou je výrazný obraz uhorského kráľa sv. 
Ladislava. Na hlave má krajinskú korunu a odiaty do kráľov-
ského rúcha. V pravici drží valašku, ako odznak, ktorou otvo-
ril skalu, odkiaľ vystriekol čerstvý prameň pre jeho smädné 
vojsko. Pred ním stojí páža s veľkou knihou, kde sú plány kos-
tola, do ktorej sa pozerá kráľ. Pri nohách kráľa leží nádherný 
jeleň. Tento obraz predstavuje výjav zo života kráľa sv. Ladi-
slava, keď premohol divokých Kumánov a hľadal miesto, kde 
by postavil kostol k úcte preblahoslavenej Panny Márie. A tej-
to prehliadke zazrel  na poli jeleňa so žiariacimi parohami. Bo-
lo to nebeské znamenie, že na tomto mieste má postaviť chrám 
Boží. Čo sa ja stalo. Tento obraz namaľoval neznámy majster 
jezuita. Markantnosť a sviežosť najmä hlavnej postavy učin-
kujú na vnímajúcich hlboko a neodolateľne. Okolo rámu a su-
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sednej časti múru sú štýlovo bohato pozlátené dekorácie. Nad 
obrazom sa skvie monogram – „Mária“. 
Oltár sv. Jozefa 

Do roku 1692 bola táto kaplnka bez oltára. V tomto roku 
trenčiansky opát – farár  Juraj Schwach venoval na výstavbu 
oltára 100 zlatých. Keďže táto suma nestačila novic jezuitov 
Pavol Kalmancay, venoval podľa sľubu svojím rodičom chý-
bajúcich 163 zlatých. Rezbársku a plastickú prácu vykonali 
učení majstri. Oltárny obraz však ešte stále chýbal, kým ho 
nenamaľoval jeden jezuita v roku 1693. Ale krásny oltár 
a utešený obraz dlho neslúžil sláve sv. Jozefa, lebo ako vieme 
kostol vyhorel zvonku aj z vnútra 14. mája 1708.  

Terajší oltár bol postavený v roku 1710 z horlivosti jezui-
tov a oltárny obraz bol darom rakúskeho vojska, sídliaceho 
v tom čase na Trenčianskom hrade, ako aj Trenčanov nemec-
kej národnosti, čo bolo zaznamenané kronikárom jezuitov 
v roku 1712: „Národ nemecký obetoval obraz sv. Jozefovi, 
zvoliac si ho za svojho patróna a večného ochrancu modlitbou 
a sľubom.“ Na začiatku votívnej listiny sa však dočítame, že 
Trenčania nemeckej národnosti prispeli na tento obraz, za kto-
rých štyria podpísali votívnu listinu, čo sa stalo  1. februára 
1711. Obraz nám predstavuje sv. Jozefa držiac v pravici ľaliu 
hladiac do diaľky, ako by do krížovej budúcnosti Ježišovej, 
ktorý pri ňom stojí ako 12 ročný chlapček s úsmevom 
a bezstarostne. Áno, veď cestu ešte nemal posiatu tŕním 
a bodľačím. Je pod starostlivou ochranou svojho vychovávate-
ľa sv. Jozefa. Okolo neho stoja anjeli. Jeden drží stuhu s nápi-
som „Ite ad Jozeph“, čo v preklade znamená „Iďte k Jo-
zefovi“. Jemnosť farieb a výrazná otcovská starostlivosť hlav-
nej postavy púta našu pozornosť. Nad obrazom v strede zla-
tých oblakov holubica rozprestiera biele krídla. Je to vyobra-
zenie Svätého Ducha. Koldokola anjelské hlavičky ozdobujú 
umelecké dielo. Dva mohutné stĺpy dodávajú oltáru pocitu 
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pevnosti. Sám oltár je majstrovským dielom rezbárskeho 
umenia, podobného prevedenia ako protiľahlý oltár sv. Kríža. 
V strede rezbárskych častí je masívne srdce, skrývajúce dra-
hocennú mariánsku relikviu. V prostriedku oltára je tohto zne-
nia: „Sub tuum praesidium confugimus S. Dei Genitrix“, čo 
preklade znamená – „Pod ochranu tvoju sa utiekame Božia ro-
dička, aby sme nezabúdali na matku Ježišovu pri spomenutí 
ich Syna a sv. Jozefa.“  

Na klenbe kaplnky je apoteóza oslávenia sv. Jozefa, ktorá 
je charakterizovaná anjelmi nesúci ho pred trón Boží, ako naj-
vyšší tribunál večnej a zaslúženej odplaty. Dolnú časť maľby 
vyplňujú dvaja anjeli väčších rozmerov, aby dodali obrazu 
perspektívu. Voľnosť pohybov lahodne pôsobí na obdivovate-
ľa. Nad spovedelnicou je vidno obraz zomierajúceho sv. Joze-
fa, ako smrť spravodlivého. Nad hlavou mu stojí Pán Ježiš 
a z boku Panna Mária. I niekoľko anjelov spestruje obraz. Nad 
ním je obraz, pravdepodobne generála a komandanta na Tren-
čianskom hrade v tom čase – Bernarda Morella von Mohren-
berga. Hlavnou figúrou erbu je srnec v modrom poli. Tiež mu-
síme spomenúť sprava a zľava umiestnené plastické ozdoby, 
ktoré vyplňujú pri oltári kaplnky protiľahlé kútiky.  

Pri tomto oltári 19. marca 1712 sa odbavovala veľká sláv-
nosť, keď za účasti rakúskej posádky Trenčianskeho hradu 
a prítomnosti viacerých obyvateľov Trenčína nemeckej národ-
nosti, aby si zvolili sv. Jozefa za svojho patróna a ochrancu. 
Slávnosť sa uskutočnila s vojenskou parádou. Na slávnosť vy-
rukovala celá posádka, všetci dôstojníci na čele s generálom. 
Svätú omšu celebroval pod infulou novomestský prepošt Lip-
pay s veľkou asistenciou. Počas bohoslužieb bol obraz sv. Jo-
zefa na hlavnom oltári. Po skončení svätej omše bola nemecká 
kázeň, po ktorej pontifikans posvätil obraz, ktorý bol umies-
tnený  nad oltárom sv. Jozefa, kde je umiestnený i teraz.  
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Rakúski vojaci a obyvatelia Trenčína nemeckej národnosti 
si vyžiadali od jezuitov jedného pátra, nemeckej národnosti, 
ktorému zverili pestovanie kultu sv. Jozefa a ochranu votívnej 
listiny, ktorú generál prečítal po latinsky pod svätou omšou 
pred oltárom. Sľub bol napísaný po latinsky a po slovensky 
znie takto: „Keďže my, z dôstojníkov cisárskej posádky a ob-
čanov mesta, tu zhromaždení Nemci ešte minulého roka a to  
1. februára 1711 obetovali sme oltárny obraz sv. Jozefovi za 
ochranu proti moru, koldokola nás pustošiacemu, sme sláv-
nostne priniesli a ktorý je tu v kostole vystavený. Teraz tohto 
sv. Jozefa sme si zvolili za patróna a ochrancu a potvrdili sme 
ten sľub, že ho budeme i v budúcnosti zachovávať 
s horlivosťou, čo najohnivejšou a to i v mene svojich nástup-
cov, o súhlase a horlivosti nepochybujeme tým spôsobom, že 
na tento sviatok každoročne pristúpime k sviatostiam a zú-
častnime sa svätej omše, kázni a litánií. Tiež v prvú sobotu 
každého mesiaca budeme počuť jednu svätú omšu pri tomto 
oltári. Originál toho nášho slávnostného prehlásenia bude 
uschovaný u pátra jezuitu, nášho nemeckého kazateľa. Toto  
naše rozhodnutie naše rozhodnutie potvrdzujeme vlastnoruč-
ným podpisom a svojou pečaťou i v mene všetkých Nemcov 
tu žijúcich“. V Trenčíne 19. marca 1712. 

Podpisaní: capitaneus Antonius Bernardus Morell von 
Mahrenberg, cap. Páter de Grumbach, cap. Emericus de Eb-
ner, cap. De Grallsheim, poručík Hinf, zástavník Josephus 
Mindepauer, poručík Johannes Lehr, zástavník Johannes 
Adam Hauser, prefekt stráže Emericus de Vyver, senátor 
a kapitán mesta Josephus Daniel Schindler, senátor Holofernes 
David Eysalein, mestský lekár Ph. Enniger, mestský pokladník 
Johannes Georgius Hager, Ferdinandus de Pfoffershoven, 
Christohorus de Reiswitz, Franciscus Helfridus de Reinwitz, 
vojenský komisár Sigismundus Trost, prefekt zásobovania 
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Dominicus Kreufer, cap. Johannes Valent, prefekt nad zbra-
ňami Georgius Clodi a Bernardus Pohlutka. 

Túto slávnosť každoročne opakovali. A keď si v roku 1713 
zadovážili z Ríma na prvé výročie plnomocné odpustky, zú-
častnilo sa ho mnoho ľudu z okolia, ktoré pristúpili k sviatku 
pokánia. Vyššie spomenutá originálna listina sa stratila, akže 
sa nachádza v opise u jezuitov. Táto slávnosť sa od roku 1782 
neodbavuje, čo sa rakúske vojsko vrátilo do Viedne, ale oltár 
s oltárnym obrazom, ako stredisko Božej milosti stojí vo svo-
jej nádhernosti nezmeniteľne. 
Obraz sv. Františka Xaverského 

Tento obraz umiestnený v kaplnke sv. Jozefa si zasluhuje 
zvláštnu kapitolu, lebo skrýva v sebe kus histórie Trenčína a to 
veľmi dramatickej a smutnej. Jediným potešujúcim momen-
tom bolo, že keď naši  otcovia padali pod svojím ťažkým krí-
žom a boli blízko zúfalstva, vtedy sa obrátili s nezlomnou dô-
verou k Najvyššiemu a sv. Františkovi Xaverskému prosiac 
ich o zmilovanie, potešenie a posilnenie. Je to poučný príklad 
i pre nás a budúce pokolenia.  

V ťažkých a krajne zúfalých okolnostiach plných vzdy-
chov, nárekov, sĺz a zalamovania rukami zrodil sa tento obraz. 
Od roku 1710 je František Xavérsky patrónom nielen tohto 
kostola, ale aj Trenčína a okolia, pamiatku ktorého svätíme 
votívnou slávnosťou a to na prvú októbrovú nedeľu a 3. de-
cembra, na jeho slávnosť. 
Tragické položenie Trenčína 

Na začiatku 18. storočia bolo mesto Trenčín uzavreté 
z každej strany. Na Trenčianskom hrade vládlo rakúske vojsko 
a okolo mesta kuruci Františka Rákoczyho 2. Boli na stráži, 
aby nik nemohol z mesta von odísť. Hradné vojsko krivým 
okom hľadelo na Trenčanov, že držia s kurucmi a sú zradcami. 
Obliehajúce kurucké vojsko tiež im neverilo, lebo nie jedného 
labanca zajali a pri výsluchu zajatých labancov nie raz vysvit-
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lo, že ich meno je čisto slovenské. Kurucký kapitán Imrich 
Bezzegh v roku 1704 pohrozil Trenčanom, že „Trenčín pošle 
k nebesám“, lebo sa vraj presvedčil, že sú nepriateľmi svojej 
krvi, ako tí rakúski vojaci. Neprijal žiadne výhovorky, že ich 
donútili, aby bojovali s hradným vojskom. Keď totiž nedržali 
s ním, nedostavali stravu a mreli hladom. V opačnom prípade 
zase kuruci im pustošili majetok, alebo im domy podpálili.  

Nešťastný osud mesta vyvrcholil po katastrofe 14. mája 
1708, keď celé mesto ľahlo popolom. Bol to strašný deň, že 
delá postavené pri múroch mesta sa rozliali. Trenčania ani 
nemohli utiecť, lebo brány mesta boli zavreté. Záchranu hľa-
dali v pivniciach, aby o niekoľko hodín sa stali žobrákmi, lebo 
im všetko zhorelo. Ľudia prosili cisára o pomoc „na päť Kris-
tových rán“ nech im aspoň pošlú odpadky zo stola, čo vo 
Viedni nezožerú ani psi. Niet ani kúska chleba pre ženy a deti, 
hladom zomierajúce. I to, čo niečo mali, zničil oheň. Zachráni-
li si len holý život. Ľudia padali od hladu. Podľa úradného zá-
znamu jedli, ako divá zver trávu, takže za jeden mesiac ich 
zomrelo do 600 osôb. 

Na to prišiel 3. august 1708, keď František Rákoczy 2. utr-
pel porážku od rakúskeho generála Heistera a tri tisíc kurucov, 
najmä Slovákov vylialo svoju krv za miznúcu slávu Františka 
Rákoczyho v obci Hámre pri Trenčíne. František Rákoczy 
v tomto boji stratil elitu svojho vojska, 40 zástav, 14 diel a ná-
dej do budúcna. Nastala všeobecná letargia. Kuruci – Slováci 
sa rozutekali a keďže nemali kam ísť, stali sa hôrnymi chlap-
cami, zbojníkmi. Veď nemali nič, okrem vyštrbenej šable. Ob-
sadili hory, lesy, takže neradno bolo ísť, čo len do susednej 
dediny bez sprievodu. Chytali ich a strieľali, vešali, ale to ne-
pomohlo, lebo bieda, hlad a zúfalstvo boli všeobecné. 

Keďže nešťastie nechodí samé, prišlo nové v podobe moru, 
ktoré vznikalo po vojnách. Vyhladovaný ľud mrel hromadne. 
Táto ľudskou krvou živiaca fúria sa nezmilovala nad bohatým 
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ani nad chudobným, ani nad starcom či mládencom. Trenčania 
klonili večer hlavu na odpočinok a prebúdzali sa na žiaľ.. 
Tíchli ulice, tíchlo mesto, aby bol hlasitejší nárek a plač na 
cintoríne. I dobre známi sa vyhýbali, aby sa nenakazili. Ale aj 
tak toto nepomohlo, lebo o niekoľko dní ležali v pokoji vedľa 
seba. V krátkom čase zomrelo v meste 1600 obyvateľov. Táto 
hrôza vyvrcholila v roku 1710. Nie div, že ľud strácal dôveru 
v hoc akú pomoc a opanovalo ho zúfalstvo.  

Úradná listina z 5. apríla 1712 uvádza: „Pred týmito nepo-
kojnými časmi obyvateľov slobodného kráľovského mesta 
Trenčín bolo 7.884. Teraz je to sotva 3.000 obyvateľov. 
Z chýbajúcich mnohých zabili, niektorí zomreli prirodzenou 
smrťou, iní zomreli hladom a mnohí sú roztratení po svete 
a chodia po žobrote.“ Toto osvedčenie za správnosť údajov 
potvrdili trenčiansky opát – farár Adam Györy, jezuita Jakub 
Supka, trinitár z Ilavy Páter František slúžny Štefan Červeňan-
ský. 
Opis obrazu sv. Františka Xaverského za hlavným oltárom 

Tento obraz nám predstavuje sv. Františka Xaverského 
v mužnom veku. Je oblečený v superpeliciu so štólou cez ra-
mená. Hlása evanjelium Kristovo. Tvár mu žiari od radosti, že 
môže rozsievať semeno učenia večnej spásy. Anjel pred ním 
drží otvorenú knihu s nápisom „Evanjelium“. Cez obraz tiahne 
stuha s nápisom: „S. Franciscus Xaverius, Indiarum Aposto-
lus, Civitatis Trenchiniensis Patronus“, čo preklade znamená 
„Sv. František Xaverský, apoštol Indie a patrón mesta Tren-
čín“ Stuhu držia dvaja anjeli. Svätec okolo hlavy má pozlátenú 
svätožiaru. Na dolnej strane obrazu je tento chronostikon: „eX 
Voto avertenDae DeIn pestis honorI   DIVI   XaVerII  Urbs  
TrenChIensIs obt ULerat“, čo v preklade znamená „Podľa 
sľubu na odvrátenie moru úcte sv. Xaveriusa venovalo mesto 
Trenčín“. Vľavo na obraze je erb mesta Trenčín. Pri obdivo-
vaní krás kostola, tejto barokovej perly, treba upozorniť obdi-
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vovateľov obrazu na zobrazený Trenčiansky hrad v dolnej čas-
ti obrazu, ktorý má nielen umeleckú, ale aj historickú hodnotu, 
pretože približuje jeho stav pred 240 rokmi.  

Pred očami sa nám predstavuje nádherný a majestátny hrad 
so svojimi vysokými vežami, mohutnými hradnými múrmi, 
baštami, starobylými palácmi, veľkými oknami, z troch strán 
prekrásnym pohľadom na malebné Považie. Keď nikým neru-
šený hladíme dlhšiu dobu na hrad, tak nám v mysli ožívajú 
staré, trávou zarastené bašty s jej obyvateľmi Slovákmi, Ne-
mcami, Maďarmi, kniežatami, kráľmi, hlučnými zábavami, 
chýrečnými svadbami, nad osudom starej uhorskej krajiny 
rozhodujúcimi zjazdmi, rytierskymi turnajmi, ľudskými cnos-
ťami a hriechmi, vernosťou, perfídiou a rinčaním zbraní, za 
ktorých tiekli slzy a krv, kým na všetko nepoložil svoju ťažkú, 
neúprosnú ruku spoločný nepriateľ všetkých slovenských hra-
dov – požiar 11. júna 1790. 

Celý obraz je stredom väčšej kompozície, ktorá zobrazuje 
vyššie opísané zúfalé časy. Naľavo je zobrazená zomierajúca 
matka, pri nej mŕtve dieťa. Za ňou v pozadí stoja muž a žena 
oplakávajúci svoju dcéru. Napravo je zobrazená matka 
s dvomi dietkami s dúfajúcim zrakom nahor sv. Františkovi 
Xaverskému v jeho pomoc. V pravom rohu anjel drží štít jezu-
itov – IHS . Pri ňom je baránok, odznak Trenčína. 
Bližšie k Bohu 

Stálosť a pevnosť sa osvedčuje nie v radosti, nie za slnečné-
ho jasu života, ale v trápení a v pochmúrnych životných ča-
soch. Pri Božom požehnaní byť dobrým kresťanom a dô-
verovať v milosť Božiu, nie je hlboko siahajúce presvedčenie, 
v ťažkých chvíľach života, áno. Takéhoto šľachetného razenia 
boli starí Trenčania v roku 1710, v čele so starostom 
a mestským magistrátom, keď sa všetko rútilo na nich, keď 
viacnásobne pociťovali pravdu príslovia, že „nešťastie necho-
dí po horách, ale po ľuďoch“. 
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Keď už nestačili svojimi silami obrátili sa na Všemohúceho 
a jeho vyznávača sv. Františka Xavérskeho. Pokánie, modlitba 
a prijímanie prevelebnej Sviatosti oltárnej boli ich obrannou 
zbraňou proti neviditeľnému nepriateľovi. V čele Trenčanov 
stál opát – farár Adam Györy, rektor jezuitov Gabriel Kapy 
a starosta Pavol Bohuš. Dobrotivý a milosrdný Otec vyslyšal 
ich vzdychy a horúce modlitby, ktoré predniesol pred trón Bo-
ží sv. František Xaverský, vyvolený za patróna mesta Trenčín 
a jeho okolia. Zmiloval sa nad úbohými a ubitými Trenčanmi. 
Tu je vzácne poučenie pre všetkých nás, že kde je najväčšia 
bieda, tam je najbližšia pomoc, ako sa z nezlomnou dôverou 
obrátime na Nebesia. 

Historický postup tejto votívnej slávnosti bol takýto:  
Keď sa už v októbri 1709 začal pestis (mor) šíriť, tak 

u opáta – farára Adama Györyho stretli sa viacerí páni, aby sa 
poradili, ako čeliť tomuto zákernému nepriateľovi. Medzi prí-
tomnými bol rektor jezuitov Gabriel Kapy, starosta Pavol Bo-
huš a niekoľko senátorov. Rozhodli sa, že sa budú postiť, 
modliť a každý deň byť na svätej omši pod vyloženou preve-
lebnou Sviatosťou oltárnou týždenne, striedavo vo farskom 
a jezuitskom kostole. Po svätej omši boli prosebné modlitby. 
Popoludní sa konali litánie a zasa prosebné modlitby cez celý 
rok. 

Keďže na jeseň v roku 1710 sa nebezpečenstvo zvyšovalo, 
neboli spokojní so skutkami zbožnosti, rozhodli sa, že sa budú 
utiekať o pomoc sv. Františkovi  Xavérskemu tým väčšmi, že 
je patrónom kostola. Na začiatku držali novénu – deväť dňovú 
pobožnosť, pozostávajúcu zo sv. omše, pod vyložením preve-
lebnej Sviatosti oltárnej, litánií a modlitieb. Táto novéna trvala 
od nedele posviacky jezuitského kostola a ukončila sa 13. júla 
1710. Na tieto pobožnosti prichodili aj susední veriaci pod zá-
stavami v procesiách i so svojimi kňazmi.  
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Neskôr 26. septembra 1910 mestský magistrát na slávnost-
nom zasadnutí zvolil za patróna mesta Trenčín sv. Františka 
Xaverského, pridržiavajúc sa vraj starého a osvedčeného hesla 
mesta Trenčín, viditeľného na mestskej veži – „Ak Boh ne-
stráži mesto, nadarmo bdie, kto ho stráži“, čo zdôraznil oboz-
retný magistrát. Tu niektorým horlivým členom magistrátu 
prišlo na um, aby pre večnú pamäť písomne zložili sľub ver-
nosti Bohu a jeho apoštolskému služobníkovi sv. Františkovi 
Xavérskemu a namaľovali jeho obraz pre jezuitský kostol. Tak 
sa aj stalo, keď obraz namaľoval mestský maliar Grünberg. 
O tejto jeho práci sa píše, že bola nádherná a povzbudzujúca. 
Pod obrazom  sv. Františka je mesto a Trenčiansky hrad verne 
namaľovaný a ozdobený mestským erbom, tiež s vyššie spo-
menutým chronostikom. 

Jezuiti zostavili text sľubu, ktorý potom potvrdil a podpísal 
miestny opát – farár Adam Györy, starosta Pavol Bohuš, sená-
tori a úradníci mesta opatriac ho pečaťou. 

Slávnosť bola určená na prvú októbrovú nedeľu 5. októbra 
1710. Dvaja senátori niesli kvetinami ozdobený obraz 
v procesii, ktorej sa tiež zúčastnil magistrát mesta, hradná ra-
kúska posádka, vedúci funkcionári župného úradu a mnoho 
veriacich. Prišli aj mnohí veriaci zo susedných obcí. Na túto 
slávnosť jezuiti zadovážili plnomocné odpustky. Procesia pod 
kostolnými  a cechovými zástavami sa pohla z farského kosto-
la pred 9. hodinou, vedenú opátom – farárom Adamom Gyö-
rym. Trúby slávnostne zneli, všetky zvony vyzváňali a bubny 
nádejou napĺňali smutné mesto. Keď prišli do kostola, najprv 
bola slovenská kázeň o sv. Františkovi Xavérskom, ktorú ma 
jezuita. Slávnostnú sv. omšu celebroval opát – farár Adam 
Györy za asistencie dvoch susedných farárov. Pre starostu 
a magistrát bolo postavené zvláštne pódium pri zákristii. Po 
evanjeliu prešiel starosta k oltáru, kde si pokľakol a pred fará-
rom sediacim v kresle, prečítal vótum, ktoré mu po prečítaní 
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odovzdal. Vótum čítal čistým a zvučným hlasom, aby ho kaž-
dý počul, lebo ho skladal za všetkých. Keď nasledovalo sväté 
prijímanie, najprv pristúpil starosta k anjelskému stolu, za ním 
všetci senátori a ostatní veriaci. V ten deň bolo krásne slnečné 
počasie. Aby platilo Vótum aj na potomkov, tak poslali na po-
tvrdenie do Viedne, kde sa nitriansky biskup gróf Adam Erdö-
dy zdržoval. Potvrdili ho veľmi vďačne. 
Prvé vótum mesta zo dňa 5. októbra 1710 

Vótum bolo prednesené starostom Trenčína Pavlom Bohu-
šom v tom znení:  

V mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen. „Všemohúci 
večný Bože, my služobníci Tvoji nehodní, Rada a obec slo-
bodného kráľovského mesta Trenčín, skrze Tvoju Majestát-
nosť pre svoje hriechy už sedem rokov navštevovaný bičom 
vojny, hladu, ohňa a nemocí a teraz najnovšie postihnutí ne-
šťastím zo všetkých strán nám hroziaceho moru, trestaní pre 
svoje viny, hlboko sa skláňame  pred Tvojou nekonečnou dob-
rotou, vzývajúc, aby si nám odpustil naše hriechy a ponížene 
Ťa prosíme prosiac o pominutie Tvojho hnevu a odpustenie 
toľkých našich hriechov, aby si nám udeliť ráčil, o túto milosť 
Ťa vrúcne prosíme skrze Tvojho jediného  Syna, Jeho rany 
a Blahoslavenú Pannu Máriu bez poškvrny počatú, Matku 
nášho Pána Ježiša Krista a našu najväčšiu Patrónku. A keďže 
na odpustenie toľkých hriechov potrebujeme viac orodovníkov 
pred Tebou, zo svojho rozhodnutia, voľne a bez nútenia volí-
me dnes sv. Františka Xavérskeho, Apoštola Indie, v tomto na 
jeho úctu vysvätenom kostole, proti toľkému zlu a najmä mo-
ru, za večného Patróna mesta a okolia, na večnú pamäť, ktorej 
udalosti obetujeme Mu obraz, čo sme priniesli sem na verejnej 
slávnostnej procesii, sľubujúc Mu, že ho budeme ctiť ako 
zvláštneho Patróna a v takomto alebo podobnom, nesmiernom 
nebezpečenstve budeme sa k Nemu utiekať. Najmä sľubujeme 
Tvojej Božskej Velebnosti, že každý rok usporiadame  spolu 
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s mestom  a ľudom k úcte tohto Svätca prvú októbrovú nede-
ľu, ako na výročitý deň tohto sľubu, do tohto kostola verejnú 
a slávnostnú procesiu, keď to počasie dovolí. 

O dobrotivý a milosrdný Bože, ráč prijať tento sľub i odda-
nosť našu a daj, že tento Tvoj Sluha v živote svojom Tvojou 
mocou oslobodil od moru Sihoť Manariu a o svojej  smrti prí-
tomnosťou svojho svätého tela mesto Malaccu v Indii, 
v Európe svojím príhovorom Bononiu, Neapol, Parmu a mno-
hé iné mestá, tak i my pripisujeme jeho mocnému príhovoru 
po Tebe a po Tvojej Blahoslavenej Matke, že i teraz sme za-
chovaní od všeobecného moru, aby sme cítili túto pomoc 
v prítomných a budúcich nešťastiach a vo všetkých našich po-
trebách. Amen.“ 

Starosta mesta Pavol Bohuš po zložení tohto sľubu poboz-
kal kríž, odovzdal listinu opát – farárovi a vrátil sa na svoje 
miesto, kým celebrant pokračoval vo svätej omši. Podľa zá-
znamu jezuitov celý kostol s najväčšou pozornosťou načúval 
pobožným slovám, sľubujúc každý i zvlášť nezlomnú vernosť 
Všemohúcemu a jeho veľkému Apoštolovi sv. Františkovi 
Xavérskemu, kým na chóre spevácky zbor s hudbou prednie-
sol latinskú omšu. 

Po službách božích pod dojmom nádhernej slávnosti pátri 
jezuiti jednomyseľne rozhodli, že všemožne budú podporovať 
rozšírenie a utvrdenie tejto slávnosti. Tiež, že každoročne bu-
dú vydržiavať verejnú  9 – dennú  a 10 – dňovú pobožnosť 
k úcte  sv. Františka Xaverského i v budúcnosti. Tá 9 – dňová 
sa začínala vigíliou sviatku sv. Františka Xavérskeho a trvala 
oktávu, kým tá  10 – dňová trvala od prvého piatku po Novom 
roku desať dní. 
Druhé vótum mesta zo dňa 3. decembra 1715 

Hrozná choroba mor o päť rokov neskôr sa začal opäť roz-
širovať, aby Trenčanov naplnil úzkosťou a strachom a hnal ich 
do zúfalstva. Na jeseň v roku1715 už nadobudol značnej sily, 
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lebo ako bolo zapísané v záznamoch jezuitov, novicov presíd-
lili z Trenčína na Skalku v septembri tohto roku pred šíriacim 
sa morom. Zostali na Skalke až do15. februára 1716. 

Magistrát mesta však vedel, čo má robiť, kde hľadať po-
moc, ktorú im sprostredkuje veľký Patrón mesta Trenčín sv. 
František Xavérsky. Tak sa zrodil z tejto dôvery v Božiu po-
moc nový sľub. Bola to slávnosť na sviatok spomenutého 
Svätca dňa 3. decembra 1715. Magistrát mesta ani teraz neos-
tal iba pri slovách, ale ozdobil gloriolou obraz sv. Františka 
Xavérskeho okolo hlavy Svätca. Krásna ozdoba zhotovená z 
pozláteného striebra. Potom v obvyklej slávnosti zložili nový 
sľub, ktorý je uložený u jezuitov a zapísaný na koži latinskej 
originálnej listine, ktorou nitriansky biskup gróf  Adam Erdö-
dy potvrdil Vótum vo Viedni 19. júla 1717. Je podpísaná aj 
jeho sekretárom Ladislavom Vayaym. Pečať časom odpadla. 

Z tejto potvrdzujúcej listiny sa dozvedáme, že šľachetní, 
múdri a obozretní páni a to starosta a senátori slobodného krá-
ľovského mesta Trenčín i v mene celého obecenstva predložili 
pánovi biskupovi listinu, podpísanú opátom – farárom, staros-
tom a senátormi, v ktorej ho žiadajú, aby listinu potvrdil, spo-
mínajúc na predošlé roky plné vojnou, hladom, ťažkými ne-
mocami, ohňom a nadovšetko morom, zaiste zaslúženým to 
trestom. Uznávajúc svoju vinu, za ktorú ich Boh tresce s poní-
ženým srdcom sa utiekajú  k Bohu odpustenia a dobroty, chce-
júc utíšiť tak Jeho spravodlivý hnev a naspäť si získať Jeho 
božskú dobrotu príhovorom sv. Patróna, aby im bol milostivý. 
Preto zložili tento sľub a uzniesli sa, že budú konať  rozličné, 
v listine spísané pobožnosti k úcte sv. Františka Xavérskeho, 
Apoštola Indie a na večné časy zvoleného Patróna mesta 
a okolia. V odpovedi biskup píše, keďže sa sluší, aby som 
z dôvodov vyššie uvedených potvrdil váš sľub, činím to 
ochotne uvádzajúc text sľubu od slova do slova na večnú pa-
mäť. 
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Tento sľub 3. decembra 1716 znie doslova takto: 
„V mene Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Všemohúci, 

večný Bože, v moci ktorého je života a smrť, my najnehodnej-
ší služobníci Tvoji, Rada a obec slobodného kráľovského mes-
ta Trenčín, skúšaní až doteraz, uznávajúc skrze sväté orodova-
nie veľkého Apoštola Indie sv. Františka sv. Františka Xavér-
skeho, nášho vyvoleného Patróna, od Tvojej Božskej Veleb-
nosti preukázané mnohé dobrodenia, postavení do stredu vy-
čínania moru, znova ponížene padáme pred najláskavejší Trón 
Tvojej Božskej dobroty, ponížene prosiac Tvoju Milosť, aby 
si ráčil láskavo oslobodiť od morovej rany celé mesto skrze 
orodovanie Orodovníka sv. Františka Xavérskeho a odvrátiť 
od nás bič Tvojho hnevu, ktorý sme si zaslúžili oprávnene za 
svoje hriechy. Aby sme túto milosť čím istejšie mohli obsiah-
nuť skrze orodovanie nášho Patróna Františka Xavérskeho, 
obnovujeme a potvrdzujeme prvý svoj sľub, vykonaný 
v tomto chráme 5. októbra 1710 k úcte veľkého nášho Patróna 
sv. Františka Xavérskeho, obetovaním jemu votívneho obrazu 
– zaraz zjavne vidiac zmenšenie moru od to dňa, čo sme roko-
vali o tom novom sľube a vydržiavali 9 – dňovú pobožnosť. 
Za úplné oslobodenie od pustošiacej morovej nákazy 
i s našimi potomkami Ti sľubujeme Všemohúcemu Bohu, naj-
svätejšej a nepoškvrnenej Panne Márii a sv. Františkovi Xa-
verskom, nášmu Ochrancovi a Orodovníkovi, že: 

1) okrem pobožnosti, vykonávanej podľa predpisu každo-
ročne v prvú októbrovú nedeľu, spomínanej v prvom na-
šom sľube, budeme svätiť aj 3. decembrový deň, výroči-
tý deň sv. Františka Xavérskeho na najväčšiu slávu Tvo-
ju a úctu nášho Svätca pre všetky budúce časy, ako iné 
sviatoční dni v našom meste a obnovíme túto podľa roz-
hodnutia mesta verejne vykonanú prísahu vernosti i tento 
sľub každý rok v chráme sv. Františka Xavérskeho dob-
rovoľne a zo svojej pohnútky. 
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2) na vigíliu nášho zázraku vykonaného svätým Patrónom 
3. decembra každého roka sa budeme postiť podľa chvá-
litebného a spasiteľného nariadenia sv. Cirkvi. 

3) v spomenutý deň za priaznivého počasia pod vedením fa-
rára pôjdeme so slávnostnou procesiou v príkladnom po-
riadku od farského kostola do chrámu sv. Františka Xa-
vérskeho, aby sme si uctili tento deň. 

Príjme teda,  o najmilostivejší Bože, sľub Tvojich najponí-
ženejších, Tebe sa klaňajúcich služobníkov, milostivo riaď 
a spravuj nás spolu s celou obcou a okolím Tvojou stálou 
a najsvätejšou ochranou skrze orodovanie nepoškvrnenej Pan-
ny Márie a nášho vyvoleného veľkého Ochrancu 
a Orodovníka sv. Františka Xavérskeho a ochraňuj nás od 
všetkého zlého. Amen.“ 

V Trenčíne dňa 3. decembra 1715 
Sľub podpísali: opát, kanonik, archidiakon a farár Trenčín 

Adam Györy, starostaJán Petrikovics a senátori – Mikuláš 
Hallácsi, František Ladislaides, Juraj Vietoris, Daniel Schin-
dler a Adam Gyurgyovanský.“ 

 

Žiadosť na potvrdenie textu sľubu bola postúpená nitrian-
skemu biskupovi do Viedne, ktorý sľub po jeho preštudovaní 
ho potvrdil a vrátil do Trenčína s priloženým listom nasledu-
júceho znenia: 

„My teda, vďačne vypočujúc a prijímajúc vyššie uvedenú 
žiadosť podpísaných pánov – farára, starostu a senátorov s ra-
dostným srdcom, schvaľujeme ich zvláštnu pobožnosť, vďač-
ne potvrdzujeme od slova do slova tu uvedený sľub, vykonaný 
Bohu úprimným duchom k úcte sv. Františka Xavérskeho, zá-
zračného Apoštola Indie, vyvoleného za Patróna mesta Tren-
čín a okolia. Potvrdzujeme nielen našou biskupskou mocou, 
ale svojou zvláštnou náklonnosťou na rozšírenie úcty božej, 
tiež našou starostlivosťou a stálym bdením v prospech našich 
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veriacich pre večné časy i svojou autoritou a rozkazujeme, aby 
sa tento sľub správne zachovával. Prosíme nekonečnú božskú 
Dobrotu, aby milostivo ráčila prijať tento sľub, ako bohatú 
obeť a skrze orodovanie vyvoleného Patróna vykonala 
z našich veriacich účastných milosti svojho sľubu. 

Vo Viedni 19. júla 1717, podpísaný gróf Adam Erdödy, nit-
riansky biskup a jeho sekretár Ladislav Vayay.“ 

Knižku vydala tlačiareň Vojtech Čelku v Trenčíne v roku 
1947 s povolením cirkevnej vrchnosti v Nitre pod č. 938/1947 
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Kalendár  výročí  osobností a udalostí 
okresu Trenčín v roku 2014 

 

Významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie 
sme si pripomínali  v meste Trenčín v roku 2014, prezentuje 
táto kapitola, ktorá je výberom z Kalendára výročí obsahujúci 
súpis jubilujúcich osobností a udalostí okresu Trenčín.  
Kalendár má dve časti:  
A)  prvá časť uvádza významné osobnosti politického, 

spoločenského, kultúrneho a športového života, ktoré sa 
v Trenčíne narodili, pôsobili, zomreli, boli pochované, 
alebo významne ovplyvnili jeho životnú úroveň jeho 
obyvateľov a rozvoj vzdelanosti a priemyslu. Pri každej 
významnej osobnosti sú uvádzané základné biografické 
údaje – priezvisko a meno, rok a miesto narodenia 
a úmrtia a doplňujúce údaje (povolanie, vzťah k mestu, 
pôsobenie, úmrtie, miesto pochovania). Usporiadanie 
osobností je chronologické podľa dátumu výročia 
jubilujúcej osobnosti (narodenia – úmrtia). Osobnosti, 
u ktorých nebolo možné zistiť presný dátum výročia, sú 
radené v osobitnej časti kalendára.  

B) druhú časť tvoria významné udalosti mesta Trenčín, ktoré 
sú rozdelené na prvé písomné zmienky o meste 
a jubilujúce výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život 
v meste Trenčín. Záznam o výročí prvej písomnej 
zmienky, okrem názvu obce alebo mesta, uvádza rok, ku 
ktorému sa výročie vzťahuje a popis významnej udalosti. 

C) Vyhľadávanie v kalendári uľahčuje menný a zemepisný 
register a dopĺňa ho zoznam použitej literatúry. 
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A) Jubilujúce osobnosti 
 
mesiac január 2014 
 
02.01.1799 † Demian Ján, právnik, básnik príležitostnej 

poézie. Narodil sa 09.02.1732 v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 215. výročie úmrtia. 

02.01.1919 * Beták Rudolf, pedagóg, prekladateľ, autor 
učebníc. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
22.06.1986 v Bratislave – 95. výročie naro-
denia.  

03.01.1929 * Šípka Ján, výtvarník, projektant. Narodil sa vo 
Východnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
27.08.1999 zomrel – 85. výročie narodenia. 

03.01.1839 * Thaly Koloman, historik protihabsburských 
povstaní, básnik, publicista. Narodil sa v Csepe 
(Maďarsko). Zomrel 26.09.1909 v Záblatí. 
Pochovaný je v Bratislave – 175. výročie 
narodenia.    

03.01.2009 † Plánka Pavol, kultúrny pracovník, folklorista, 
hudobník. Narodil sa 31.3.1946. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia. 

04.01.1884 * Fischer Herman, hudobník, kapelník 
trenčianskej vojenskej hudby. Narodil sa 
v Rumburku (Česko). Pôsobil ako hlavný 
zbormajster 71. pešieho pluku drotárov v 
Trenčíne. Zomrel 06.07.1967 v Trnave –                 
130. výročie narodenia. 

05.01.1939 * Ochodnický Dušan, vedecký pracovník, spiso-
vateľ. Narodil sa v Mouil sous Touvent 
(Francúzsko). Pôsobil v Novom Meste nad 
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Váhom, v Trenčíne. Žije v Bošáci – 75. výročie 
narodenia. 

 
06.01.1824 * Turský Ján, mecenáš, advokát. Narodil sa 

v Žiline. Zomrel 2.8.1876 v Trenčíne – 190. 
výročie narodenia.  

07.01.1859*  Biringer František, lekár, odborný spisovateľ, 
organizátor zdravotníctva. Narodil sa v Tren-
číne. Zomrel 15.04.1931 v Nitre – 155. výročie 
narodenia. 

08.01.1834 † Vavrík Jozef, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa okolo roku 1766. Pôsobil v Kocha-
novciach, Trenčíne a Dežericiach. Zomrel 
v Nitre –  180. výročie úmrtia. 

11.01.1899* Bazovský Miloš Alexander, akademický ma-
liar, národný umelec. Narodil sa v Turanoch 
nad Váhom. Pôsobil v Martine, v Trenčíne, kde 
aj 15.12.1968 zomrel – 115 výročie narodenia. 

12.01.1979 * Hossa Marián, hokejista. Narodil sa v Starej 
Ľubovni. Pôsobil v Trenčíne. V súčasnosti 
pôsobí v zámorskej NHL – 35. výročie naro-
denia. 

13.01.1999 † Repta Ján, partizánsky veliteľ. Narodil sa 
08.09.1914 v Brezovej pod Bradlom, kde aj 
zomrel. Pôsobil v Trenčíne – 15. výročie 
úmrtia. 

14.01.1929 * Margetin Štefan, regionálny historik a spiso-
vateľ. Narodil sa v Dolnom Srní. Študoval 
v Trenčíne. Pracoval v Dubnici nad Váhom, 
kde 16.10.1982 zomrel – 85. výročie 
narodenia. 



801 
 

15.01.1869  † Wagner Michal, kultúrny pracovník, mecenáš, 
zakladajúci člen Matice slovenskej. Narodil sa 
05.07.1780 v Trenčíne, kde aj zomrel – 140. 
výročie narodenia. 

15.01.1954 * Ruppeldová Alexandra, prekladateľka. Naro-
dila sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia.  

17.01.1879 * Kočí Karol, lesník, entomológ. Bol popredným 
členom Prírodovedného spolku župy Tren-
čianskej. Narodil sa v Svojšiciach (Česko). 
Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, v Mnícho-
vej Lehote, vo Vrbovom, kde 7.12.1956 zomrel 
– 135. výročie narodenia. 

18.01.1804 † Straka Ján, cirkevný hodnostár, náboženský 
spisovateľ, evanjelický kňaz. Narodil sa 
03.07.1746 v Zlatovciach. Zomrel v Pukanci – 
210. výročie úmrtia. 

20.01.1919 * Kyseľová Lýdia, redaktorka, spisovateľka. 
Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 15.10.1994 
v Bratislave – 95. výročie narodenia.   

27.01.1919 * Psotný Ján, pedagóg, účastník SNP. Narodil sa 
v Zlatovciach. Pôsobil v Beckove. Zomrel po-
čas SNP 18.10.1844 v Krupine. Pochovaný je 
v Zlatovciach – 95. výročie narodenia.  

27.01.1934 * Adamicová Božena, pedagogička, etnologička, 
ľudová umelkyňa. Narodila sa v Moravskom 
Lieskovom. Pôsobila v Trenčíne, Moravskom 
Lieskovom, Melčiciach, Hornej Súči – 80. vý-
ročie narodenia. 

30.01.1944 * Blichová Tatiana, projektantka, poetka. Naro-
dila sa v Dolnej Strehovej. Pôsobí v Trenčíne – 
70. výročie narodenia. 
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30.01.1944 * Ducký Ján, politik. Narodil sa v Lehote pod 
Vtáčnikom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
11.01.1999 v Bratislave – 70. výročie naro-
denia. 

 
 
   
mesiac február 2014 

 
01.02.1894 † Tagányi Fraňo, dekan. Narodil sa 31.10.1816 

v Oslanoch. Pôsobil ako kaplán v Orechovom. 
Zomrel v Nitre – 120. výročie úmrtia. 

02.02.1969 * Chrastina Peter, vysokoškolský pedagóg, 
historický geograf. Narodil sa v Trenčíne, kde 
aj pôsobí – 45. výročie narodenia. 

04.02.1834 † Thott Vojtech, pedagóg, básnik, kňaz. Narodil 
sa 16.05.1746 v Pate. Študoval v Prievidzi 
a v Trenčíne. Pôsobil okrem iného v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel vo Svätom Jure – 
180. výročie úmrtia. 

06.02.1934* Samuel Rudolf, archivár, publicista, bývalý 
riaditeľ Krajskej knižnice v Trenčíne. Narodil 
sa v Belej. Žije v Zamarovciach – 80. výročie 
narodenia. 

08.02.1679 * Fitter Adam, kňaz, pedagóg, dramatik. Narodil 
sa v Bzinciach pod Javorinou. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 13.11.1741 v Jure pri 
Bratislave – 330. výročie narodenia. 

08.02.1959 * Krišková Jitka, herečka. Narodila sa v Tren-
číne. Je členkou divadla J. Záborského v Pre-
šove – 55. výročie narodenia.  
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09.02.1939 * Blicha Ján, projektant, architekt. Narodil sa 
v Jasenove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
15.02.1999 zomrel – 75. výročie narodenia. 

11.02.1944 * Lehocký Peter, akademický sochár, dizajnér. 
Narodil sa v Drietome. Pôsobí v Trenčíne – 70. 
výročie narodenia. 

12.02.1959 * Čorejová Tatiana, vysokoškolská pedagogič-
ka, vedecká pracovníčka, dopravná inžinierka. 
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Žiline ako 
rektorka Vysokej školy dopravy a spojov 
v Žiline – 55. výročie narodenia.   

14.02.1894 † Petrogalli Artúr, prírodovedec, pedagóg, bota-
nik, zoológ, tajomník Prírodovedného spolku 
župy Trenčianskej. Narodil sa 05.01.1850 
v Podbrezovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 115. výročie úmrtia. 

14.02.1919 * Drgonec Ján, lekár - dermatovenerológ. Naro-
dil sa v Lubine. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom, Trenčíne. Zomrel 13.07.1991 v Bratis-
lave – 95. výročie narodenia.  

15.02.1859 * Pechány Adolf, pedagóg, publicista. Autor prá-
ce Dejiny uhorského boja za slobodu 1848-49. 
Narodil sa v Ilave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.06.1942 v Budapešti – 155. výročie naro-
denia. 

15.02.1889 * Pilous Václav, pedagóg, vlastivedný pracov-
ník. Narodil sa v Prosenickej Lhote (Česko). 
Pôsobil ako jeden z prvých pedagógov na Ob-
chodnej akadémii v Trenčíne. Zomrel 
29.03.1972 v Plzni (Česko) – 125. výročie na-
rodenia. 
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15.02.1999 † Blicha Ján, projektant, architekt. Narodil sa 
09.02.1939 v Jasenove. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel – 15. výročie úmrtia. 

17.02.1959* Krajčo Juraj, akademický sochár, reštaurátor, 
výtvarník, maliar, počitačový grafik. Narodil sa 
v Chocholnej. Žije v Trenčíne – 55. výročie 
narodenia. 

18.02.1964 † Štibraný Vojtech, historik, múzejník, archivár, 
učiteľ. Narodil sa 31.01.1912 v Lošonci. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel v Pustých Úľanoch –      
50. výročie úmrtia. 

21.02.1929 * Ševčík Jozef, očný lekár, vysokoškolský peda-
góg. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 12.04.1991 v Martine – 85. výročie 
narodenia.  

26.02.1929 * Radič Róbert, amatérsky maliar. Narodil sa 
a pôsobí v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 

27.02.1919 *  Bôžik Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa 
v Brezovej pod Bradlom. Pôsobil v Považskej 
Bystrici, Trenčíne. Zomrel 24.10.1974 v Levoči 
– 95.výročie narodenia. 

28.02.1974 † Merganc Jindřich, architekt. Narodil sa 
07.07.1889 v Žemberku (Česko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 40. výročie 
úmrtia. 

 
 
mesiac marec 2014 

 
02.03.1904 * Blühová Irena, fotografka, publicistka. Zakla-

dateľka a riaditeľka Slovenskej pedagogickej 
knižnice. Jedna zo zakladateliek slov. foto-
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grafickej reportáže. Narodila sa v Považskej 
Bystrici. Študovala v Trenčíne. Zomrela 
01.12.1991 v Bratislave – 110. výročie naro-
denia. 

03.03.1804 * Matejka Jozef, kňaz, náboženský spisovateľ, 
historik. Narodil sa v Trenčín-Kubra. Zomrel 
27.10.1881 v Gbeloch – 210. výročie naro-
denia. 

03.03.1954 * Májsky Jozef, ochranca prírody, biológ. Naro-
dil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 60. výročie 
narodenia. 

08.03.1924 * Minichová Anna, pedagogička, spisovateľka, 
televízna dramaturgička. Narodila sa v Dunaj-
skej Strede. Pôsobila v Trenčíne a Trenčian-
skych Tepliciach. Zomrela 25.11.1988 v Bra-
tislave – 90. výročie narodenia. 

10.03.1949 * Zvalený Vladimír, osvetový pracovník, letec-
ký modelár. Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie 
narodenia.  

11.03.1894 † Černo Karol Ľudomil, evanjelický kňaz, ná-
rodovec, publicista. Narodil sa 22.11.1820 
v Uhrovci. Pôsobil v Kšinnej, Horných Ozo-
rovciach a v Trenčíne, kde aj zomrel –                   
120. výročie úmrtia. 

12.03.1844 * Skotnický Rudolf, botanik, právnik, jazyko-
vedec. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 26.06.1900 zomrel – 170. výročie 
narodenia.  

13.03.1929 * Šišmiš Dušan, politický pracovník. Narodil sa 
v Miezgovciach. Pôsobí v Trenčíne – 85. výro-
čie narodenia. 
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16.03.1789 * Štúr Samuel st., pedagóg, spisovateľ. Narodil 
sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne a v Uhrovci, 
kde 27.07.1851 zomrel – 225. výročie naro-
denia. 

17.03.1984 † Paldan Andrej, kňaz, publicista, prekladateľ. 
Narodil sa 28. 02. 1906 v Trenčianskej Teplej. 
Pôsobil v Trenčíne a Lednických Rovniach, kde 
aj zomrel. Pochovaný je v Trenčianskej Teplej 
– 30. výročie úmrtia.  

18.03.1919 * Vakoš Jozef, zbormajster, hudobný pedagóg, 
dirigent. Narodil sa v Pobedime. Pôsobil 
v Podolí, Trenčianskych Tepliciach, Pobedime, 
Trenčíne, kde aj 01.04.1987 zomrel –                       
95. výročie narodenia. 

22.03.1994 † Dlhoš Ernest, lekár - gynekológ, pedagóg. 
Narodil sa 09.05.1910 vo Zvolene. Pôsobil 
v Trenčíne ako vedúci Gynekologicko-
pôrodníckej katedry Ústavu pre doškoľo-vanie 
lekárov a farmaceutov. Zomrel v Bratislave – 
20. výročie úmrtia. 

24.03.1939 † Prháček Ján, pilot. Narodil sa 10.08.1915 
v Trenčíne - Zlatovciach. Zahynul v Sobran-
ciach – 75. výročie úmrtia. 

24.03.1974 † Guniš Cyril Marián, cirkevný hodnostár, pu-
blicista. Narodil sa 10.04.1901 vo Veľkých 
Chlievanoch. Pôsobil v Biskupiciach, Soblaho-
ve, Prievidzi. Zomrel v Nitre – 40. výročie 
úmrtia. 

24.03.1994 † Baranovič Ján, geodet, kartograf. Narodil sa 
20.11.1921 vo Vaďovciach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel vo Vranove nad Topľou – 20. výročie 
úmrtia. 
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28.03.1959 † Tiso Štefan, politik, právnik, v r. 1944-1945 
predseda vlády a minister zahraničných vecí. 
Narodil sa 18.10.1897 v Bytči. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel vo väzení – 55. výročie úmrtia. 

30.03.1749 † Rehorovský Martin, kňaz, pedagóg. Narodil 
sa v roku 1687 v Rovnom. Pôsobil v Dolnej 
Súči, Trenčíne, kde aj zomrel – 265. výročie 
úmrtia. 

31.03.1909 * Minárik Ivan, spisovateľ, prekladateľ, redak-
tor. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 23.02.1967 v Bratislave – 105. výročie 
narodenia.  

 
 
mesiac apríl 2014 
 
01.04.1914 * Predmerský Albert, evanjelický kňaz, vče-

lársky odborník, protifašistický bojovník a bás-
nik. Narodil sa vo Vajszli na maďarsko-
rumunských hraniciach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 24.10.1991 v Trnave – 100. výročie 
narodenia. 

01.04.1934 * Dúžek Stanislav, etnochoreológ, vedecký pra-
covník, najvýznamnejší reprezentant slovenskej 
etnochoreológie druhej polovice 20. storočia, 
jedna z najvýznamnejších osobností folklór-
neho hnutia na Slovensku. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj žije – 80. výročie narodenia. 

01.04.1954 * Priehoda Jaroslav, výtvarník, sochár. Narodil 
sa v Topoľčanoch. Pôsobí v Trenčíne –                     
60. výročie narodenia.   
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01.04.1959 * Minárik Ivan, akademický maliar. Narodil sa a 
žije v Trenčíne – 55. výročie narodenia. 

02.04.1929 * Papp Ján, spisovateľ. Narodil sa v Záblatí. 
Zomrel 02.05.1998 v Žiline – 80. výročie 
narodenia. 

04.04.1899* Zongor Štefan, architekt. Narodil sa v Tren-
číne. Zomrel 24.09.1966 v Bratislave –                   
115. výročie narodenia. 

05.04.1964 † Križan Žigmund, lekár - rádiológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa 3.6.1907 v Trenčí-
ne. Zomrel v Bratislave – 50. výročie úmrtia. 

05.04.1989 † Čelko Vojtech st., zakladateľ, organizátor 
a propagátor trenčianskej a slovenskej filatelie. 
Narodil sa 03.11.1916. Pôsobil a zomrel 
v Trenčíne – 25. výročie úmrtia.  

09.04.1859 * Baroš Július, právnik, trenčiansky župan, po-
litik. Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel po roku 1906 – 155. výročie 
narodenia. 

09.04.1924 † Porubský Dušan, novinár, redaktor. Narodil sa 
02.06.1876 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel 
– 90. výročie úmrtia. 

09.04.1934 † Motal Antonín, pedagóg, český hudobný 
skladateľ. Zapísal sa do histórie dychovej 
hudby v Trenčíne. Narodil sa 07.05.1875 
v Kojetíne na Morave. Pôsobil v Trenčíne a 
Trenčianskych Tepliciach. Zomrel v Brne –              
80. výročie úmrtia. 

09.04.1949 * Pavlík Branislav, fotograf. Narodil sa a pôsobí 
v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 
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15.04.1954 * Haščič Marcel, akademický maliar, výtvarník, 
grafik. Narodil sa v Trenčíne. Žije v Bratislave 
– 60. výročie narodenia. 

17.04.1919 † Medňanský Ladislav, maliar. Narodil sa 
20.04.1852 v Beckove. Maľoval v Trenčíne 
a okolí. Zomrel vo Viedni – 95. výročie 
úmrtia. 

19.04.1944 † Hrušovský Ján, lekár, národovec. Narodil sa 
16.10.1892 v Novom Meste nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel v Bratislave – 70. výročie 
úmrtia. 

20.04.1784 * Medňanský Alojz, vlastivedný bádateľ, pu-
blicista, krajinský hodnostár. Narodil sa v Mar-
tine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 17.06.1844 
v Hlohovci – 230. výročie narodenia.  

20.04.1904 * Čongrády Štefan, lekár - chirurg. primár 
chirurgického oddelenia nemocnice v Trenčíne. 
Pôsobil aj v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 
12.07.1973 v Trenčíne – 110. výročie naro-
denia. 

21.04.1819 * Učnai Michal, katolícky kňaz, publicista, pro-
zaik. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Tren-
čianskych Miticiach. Zomrel 25.6.1896 v Tren-
čianskych Tepliciach – 195. výročie naro-
denia. 

24.04.1978 *   Macko Martin, katolícky kňaz, redemptorista. 
Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Trenčíne, 
Drietome, Kostolnej - Záriečí, Bratislave, 
Podolínci. Doktorandské štúdium absolvoval na 
Teologickej fakulte Viedenskej univerzity vo 
Viedni – 35. výročie narodenia.   
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27.04.1919 * Guniš Ferdinand, pedagóg, literát, redaktor. 
Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Považskej Bystrici, kde aj 
10.07.2003 zomrel – 95. výročie narodenia. 

27.04.1929 * Kálny Slavo, novinár, spisovateľ, publicista, 
dramatik. Narodil sa v obci Veľké Rovné. Štu-
doval v Trenčíne. Žije v Bratislave – 85. výro-
čie narodenia. 

28.04.1934 † Barényi Augustín, staviteľ, riaditeľ cemen-
tárne v Ladcoch. Narodil sa 2.9.1852 v Trenčí-
ne, kde aj pôsobil a zomrel – 80. výročie 
úmrtia. 

29.04.1669 † Láni Dávid, cirkevný hodnostár, náboženský 
spisovateľ. Narodil sa v roku 1918 v Háji. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brezne – 345. 
výročie úmrtia. 

29.04.1819 * Czápy Imrich, fyzik, pedagóg, katolícky kňaz, 
piarista Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Prievi-
dzi, v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. 
Zomrel 11.07.1897 v Novákoch – 195. výročie 
narodenia. 

29.04.2004 † Valihorová Viera, pedagogička, knihovníčka. 
Narodila sa 17.12.1936 v Ivanovciach.  Pôso-
bila vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
v Trenčíne. Zomrela v Trenčíne – 10. výročie 
úmrtia. 

30.04.1844 * Budavári Jozef, spisovateľ, pedagóg, národný 
buditeľ. Narodil sa v Ružomberku. Zomrel 
10.02.1905 v Trenčíne – 170. výročie naro-
denia. 
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30.04.1934 * Janega Ján, fotograf, konštruktér. Narodil sa 
v Bošáci. Pôsobil v Považskej Bystrici, v Starej 
Turej a Trenčíne – 80. výročie narodenia. 

 
 
mesiac máj 2014 
 
01.05.1904* Ripka Bruno, pedagóg. Riaditeľ Obchodnej 

akadémie v Trenčíne. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobil. Zomrel 30.01.1983 v Poprade – 
110. výročie narodenia. 

01.05.1954† Jakubóczy Ľudovít, herec. Narodil sa 
16.05.1898 v Horných Našticiach. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 60. výročie 
úmrtí. 

06.05.1934* Štubňa Anton, fotograf. Narodil sa v Prahe. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 16.10.1996 zomrel – 
80. výročie narodenia. 

08.05.1949*    Hašto Ján, lekár - psychiater. Narodil sa 
v Banskej Štiavnici. Pôsobil ako prednosta 
Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 

09.05.1854† Rešetka Michal, kňaz, náboženský spisovateľ, 
editor. Narodil sa 02.09.1794 v Bobote. Študo-
val v Trenčíne. Pôsobil v Hornej Súči kde aj 
zomrel – 160. výročie úmrtia. 

09.05.1974† Gönci Mária, pedagogička, dramaturgička, 
autorka rozhlasových hier pre mládež. Narodila 
sa v Trenčíne, kde pôsobila a zomrela –                       
40. výročie úmrtia. 

10.05.1989† Gazda Jozef, pedagóg, ochranca prírody. Naro-
dil sa 17.04.1901 v Kovaloviciach (Česko). 
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Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nitre – 25. výro-
čie úmrtia. 

12.05.1779† Chrastina Ján, pedagóg, veršovník, národný 
buditeľ. Narodil sa v roku 1729 v Púchove. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Modre – 235. 
výročie úmrtia. 

12.05.1964* Vozáriková Jana, výtvarníčka, maliarka. Na-
rodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. V sú-
časnosti žije vo Valaskej – 50. výročie 
narodenia. 

13.05.1934* Švejda Ján, reštaurátor umeleckých diel. Na-
rodil sa v Trenčíne - Kubrej. Pôsobí v Trenčíne 
– 80. výročie narodenia.  

14.05.1884* Bradáč Ján, spoluzakladateľ myjavského mú-
zea a jeho správca. Narodil sa v Myjave, kde aj 
pôsobil a 05.07.1977 zomrel – 130. výročie 
narodenia. 

15.05.1914* Burian Teodor, geodet, filatelista. Narodil sa 
v Nálepkove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
09.07.1997 zomrel – 100. výročie narodenia.  

18.05.1954* Brezová Lýdia, knihovníčka, riaditeľka Verej-
nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Na-
rodila sa v Malackách – 60. výročie narodenia. 

21.05.1894* Gross Hugo, maliar. Narodil sa v Svinnej. 
V Trenčíne študoval, pôsobil a 25.01.1971 
zomrel – 120. výročie narodenia.  

24.05.2004† Holoubková-Urbasiowna Mária, fotografka. 
Prvá profesionálna fotografka na Slovensku. 
Narodila sa 03.04.1898 v Gudowe (Poľsko). 
Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela – 10. 
výročie úmrtia.  
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26.05.1874* Lósy Jozef, entomológ, zoológ, pedagóg. Naro-
dil sa v Trenčíne. Zomrel 22.08.1917 v Buda-
pešti – 140. výročie narodenia. 

26.05.1944* Jedinák Dušan, matematik, vysokoškolský pe-
dagóg. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Trnave 
– 70. výročie narodenia.  

27.05.1959† Bránsky Ľudovít, maliar, výtvarný pedagóg. 
Narodil sa 24.01.1918 v Bošáci. Pôsobil v 
Trenčíne. Zomrel v Mníchovej Lehote –                   
55. výročie úmrtia. 

27.05.2004† Michalová Terézia, spisovateľka, publicistka, 
novinárka, pedagogička. Narodila sa 
06.07.1939 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 
10. výročie úmrtia. 

28.05.1939* Jarošová Viera, architektka. Narodila sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí – 75. výročie 
narodenia. 

28.05.1944* Vajdička Ľubomír, režisér. Narodil sa v Tren-
číne – 70. výročie narodenia. 

29.05.1904* Liptáková Anna, pedagogička, spisovateľka. 
Narodila sa v Skačanoch. Pôsobila v Trenčíne 
a v Melčiciach. Zomrela 23.09.1992 – 105. vý-
ročie narodenia. 

29.05.1914* Pecíková Mária, stredoškolská pedagogička, 
organizátorka duchovného života. Narodila sa 
v Trenčíne-Biskupiciach. Študovala v Trenčíne. 
Zomrela 25.08.1990 v Bratislave – 100. výro-
čie narodenia.  

30.05.1854* Gavora Samo, obchodník, národný a osvetový 
pracovník. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom, 
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kde aj pôsobil a 03.11.1924 zomrel –                       
160. výročie narodenia. 

30.05.1914* Zaťovič Rudolf, pedagóg, odborný spisovateľ, 
telovýchovný funkcionár. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a v januári 2012 
zomrel – 100. výročie narodenia. 

 
 
mesiac jún 2014 
 

01.06.1839 * Roy Pavel, kňaz, bibliograf, publicista, ná-
rodný buditeľ. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Pôsobil v Adamovských Kochanov-
ciach a v Trenčíne. Zomrel 04.12.1909 v Mel-
čiciach. Pochovaný je v Adamovských Kocha-
novciach – 175. výročie narodenia.  

02.06.1909 * Selecký Anton, hudobný skladateľ, organový 
koncertný majster. Narodil sa v Novom Meste 
nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.05.1985 v Bratislave – 105. výročie naro-
denia. 

02.06.1924*  Komorovský Ján, spisovateľ, religionista, 
profesor Univerzity Komenského v Bratislave. 
Zakladateľ slovenskej religionistiky. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 20.03.2012 zomrel 
– 90. výročie narodenia.   

02.06.1979 †  Suchanský Peter, spisovateľ, novinár, prekla-
dateľ. Narodil sa 18.02.1897 v Nadlaku (Ru-
munsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-
tislave – 35. výročie úmrtia. 

03.06.1704 * Sartorius Daniel, kňaz, náboženský spisovateľ. 
Narodil sa v Štítniku. Pôsobil v Trenčíne. 
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Zomrel 08.02.1767 v Banskej Bystrici –                       
310. výročie narodenia. 

03.06.1859 * Boček Juraj, ovocinár, pedagóg. Narodil sa 
v Adamovských Kochanovciach. Pôsobil 
v Trenčianskej Turnej, Ľuborči, Trenčíne 
a v Nemšovej. Zomrel 05.02.1946 v Trenčíne – 
155. výročie narodenia. 

04.06.1934 * Opatík Ján, lekár - ortopéd. Narodil sa 
v Klobušiciach. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 
v Trenčianskych Tepliciach a v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel 04.06.1991 v Bratislave. 
Pochovaný je v Trenčianskych Tepliciach –                 
80. výročie narodenia 

06.06.1954 † Misz Rudolf, kňaz. Narodil sa 02.01.1871 
v Nitre. Zomrel v Trenčíne – 60. výročie 
úmrtia. 

06.06.2009 † Deván Pavol, ochranca prírody, zoológ, bo-
tanik. Narodil sa 14.09.1954 v Myjave. Pôsobil 
v Trenčíne, Myjave. Zomrel v Adamovských 
Kochanovciach – 5. výročie úmrtia. 

08.06.1944 * Ďurža Miroslav, grafik, ilustrátor, karikatu-
rista. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. 
Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Vá-
hom, kde aj 13.08.2006 zomrel – 70. výročie 
narodenia. 

08.06.1964 † Macek Alojz, krajčír, protifašistický bojovník. 
Zakladateľ krajčírskeho družstva v Trenčíne. 
Narodil sa 31.07.1889 v Brumov-Bylnice. Pô-
sobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 50. výročie 
úmrtia.  
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11.06.1899 * Chúra Alojz, lekár - pediater, vysokoškolský 
pedagóg, primár detského oddelenia nemocnice 
v Trenčíne. Narodil sa v Bytči - Hliníku. Pô-
sobil v Trenčíne, kde aj 24.07.1979 zomrel – 
115. výročie narodenia. 

12.06.1934 * Dobiáš Pavel, technik, výtvarník. Narodil sa 
v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel – 80. výročie narodenia.   

12.06.1994 † Škodáček Pavol, lekár - balneológ, pediater. 
Narodil sa 12.05.1910 v Lubine. Pôsobil 
v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom. Zo-
mrel v Piešťanoch – 20. výročie úmrtia.  

13.06.1934 * Pavlovič Jozef, spisovateľ. Narodil sa vo Veľ-
kých Kostoľanoch. Pôsobil v Trenčíne. Žije 
v Bratislave – 80. výročie narodenia. 

15.06.1999 † Čičo Pavol, letecký akrobat, reprezentačný 
tréner. Narodil sa 05.04.1948 v Dolnej Súči. 
Pôsobil v Trenčíne, kde tragicky zahynul –                 
15. výročie úmrtia.   

15.06.2004 † Borovička Václav Pavel, spisovateľ. Narodil 
sa 08.09.1920 v Prahe. Detstvo prežil v Tren-
číne. Zomrel v Prahe – 10. výročie úmrtia. 

 17.06.1844 † Medňanský Alojz, vlastivedný bádateľ, publi-
cista, krajinský hodnostár. Narodil sa 
20.04.1784 v Martine. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Hlohovci – 170. výročie úmrtia. 

17.06.1929 * Jakušová Gertrúda, ekonómka, výtvarníčka. 
Narodila sa v Behynciach - Veľkých Ripňa-
noch. Pôsobila v Trenčíne, kde aj v roku 2010 
zomrela – 85. výročie narodenia. 
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18.06.1974† Sahlinger Edwin, prekladateľ. Narodil sa 
12.09.1904 v Bruntále (Česko). Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Prievidzi – 40. výročie úmrtia. 

20.06.1949 † Kompánek Anton, osvetový pracovník, redak-
tor. Narodil sa 23.05.1891 v Turzovke. Študo-
val v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 65. vý-
ročie úmrtia. 

21.06.1684 * Blasius Ján, náboženský spisovateľ. Narodil sa 
v Ivančinej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
04.05.1763 v Paludzi – 330. výročie narode-
nia. 

21.06.1909 * Rolný Vojtech, lekár. Narodil sa v Beluši. Pô-
sobil v Trenčíne, Ilave. Zomrel 06.05.1992 
v Liptovskom Mikuláši – 105. výročie naro-
denia. 

21.06.1939 * Lorenc Alojz, generál, bol posledným náčelní-
kom Štátnej bezpečnosti. Narodil sa v Trenčíne 
– 75. výročie narodenia. 

24.06.1989 † Trnka Július, plukovník českoslov. ľudovej 
armády. Bol veliteľom 1.zmiešanej leteckej 
divízie v Trenčíne. Narodil sa 29.09.1910 vo 
Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratis-
lave – 25. výročie úmrtia.  

 
 
 

mesiac júl 2014 
03.07.1984† Pribiš Rudolf, sochár, vysokoškolský pedagóg, 

národný umelec. Narodil sa 19.03.1913 v Rajci. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave –               
30. výročie úmrtia. 
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04.07.1929† Čapek Antonín, lekár, internista. Narodil sa 
26.07.1855 v Žernove (Česko). Pôsobil v Tren-
čianskych Tepliciach ako kúpeľný komisár. 
Zomrel v Prahe – 85. výročie úmrtia. 

05.07.1894* Vašíček Ľudovít, maliar, výtvarný pedagóg. 
Narodil sa v Senici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
21.02.1960 v Bratislave – 120. výročie naro-
denia. 

06.07.1939*  Michalová Terézia, spisovateľka, publicistka, 
novinárka, pedagogička. Narodila sa v Trenčí-
ne. Zomrela 27.05.2004 v Bratislave – 75. 
výročie narodenia. 

07.07.1889* Merganc Jindřich, architekt. Narodil sa 
v Žemberku (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 28.2.1974 v Bratislave – 125. výročie 
narodenia. 

08.07.1989†  Gaubeová Ružena, spisovateľka. Narodila sa 
25.01.1901 vo Valaskej Belej. Vyššiu diev-
čenskú školu absolvovala v Trenčíne – 25. vý-
ročie úmrtia. 

09.07.1739* Adámi Pavol, veterinár, lekár. Narodil sa v Be-
luši. Študoval v Trenčíne. Zomrel 01.11.1814 
vo Viedni –  275. výročie narodenia. 

09.07.1919* Dzamko Ivan, vojak z povolania. Narodil sa 
v Dubine (Ukrajina). Pôsobil v Trenčíne, kde 
20.10.1978 zomrel – 95. výročie narodenia. 

12.07.1864* Martiny Koloman, lekár-chirurg, odborný spi-
sovateľ. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Tren-
číne, ako riaditeľ župnej nemocnice. Zomrel 
20.11.1935 v Trenčíne – 150. výročie narode-
nia.  
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12.07.1929* Hamžík Pavol, technik, pedagóg, spisovateľ. 
Pôsobil vo vedúcich funkciách Odevných zá-
vodov v Trenčíne. Narodil sa v Úpore. Pôsobí 
v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 

13.07.1949* Martináková Jarmila, výtvarníčka-maliarka. 
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Bratislave – 
65. výročie narodenia. 

16.07.1924* Pašteka Július, teatrológ, filmológ, literárny 
vedec. Narodil sa v Seredi. Študoval na gym-
náziu v Trenčíne – 90. výročie narodenia.  

16.07.1979† Eiselle Ľudovít, katolícky kňaz-jezuita, nábo-
ženský spisovateľ, misionár. Narodil sa 
28.03.1882 v Močenku. Pôsobil v Bánovciach 
nad Bebravou. Zomrel v Beckove – 35. výročie 
úmrtia. 

17.07.1944†   Murín Karol, pedagóg, geograf. Narodil sa 
10.09.1877 v Námestove. Zomrel v Trenčíne – 
70. výročie úmrtia. 

19.07.1914* Jakubóci Milan, lekár. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobil. Zomrel 25.04.1996 v Poprade – 
100. výročie narodenia. 

19.07.1914* Robich Ján, stavebný technik, maliar. Narodil 
sa vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne, kde aj  
07.12.2005 zomrel – 100. výročie narodenia. 

23.07.1934* Lánsky Egon, novinár, politik, publicista. Na-
rodil sa v Trenčíne. Zomrel 25.11.2013 v Prahe 
– 80. výročie narodenia. 

23.07.1949† Bujna Ivan, katolícky kňaz, náboženský spiso-
vateľ. Narodil sa 26.7.1881 v Pukanci. Pôsobil 
v Myjave, v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 
v Bratislave – 65. výročie úmrtia. 
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24.07.1979† Chúra Alojz, lekár-pediater, vysokoškolský 
pedagóg. Primár detského oddelenia nemocnice 
v Trenčíne. Narodil sa 10.06.1899 v Bytči-
Hliníku. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 
35. výročie úmrtia. 

24.07.1989† Lamačka Július, architekt, horolezec. Narodil 
sa 25.04.1951 v Hornom Srní. Zomrel 
v bývalom Sovietskom Zväze. Pochovaný je 
v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 

25.07.1899* Štefánik Svetozár, lekár-gynekológ, vysoko-
školský pedagóg. Spoluzakladateľ a vedúci 
predstaviteľ slov. gynekológie. Narodil sa 
v Brezovej pod Bradlom. Zomrel 5.5.1989 
v Bratislave - 115. výročie narodenia. 

27.07.1914* Dieška Dionýz, lekár-internista, pedagóg. Za-
kladateľ a dlhoročný riaditeľ Inštitútu pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov, farmaceutov a os-
tatných zdravotníckych pracovníkov v Tren-
číne. Narodil sa vo Valaskej. Zomrel 15.6.2006 
v Bratislave – 100. výročie narodenia. 

27.07.1939* Holič Štefan, vysokoškolský pedagóg. Je auto-
rom viacerých odborných publikácií z oblasti 
rétoriky a štylistiky. Narodil sa v Myjave – Tu-
rej Lúke – 75. výročie narodenia. 

28.07.1999† Horváth Pavel, historik. Narodil sa 10.10.1926 
v Šišove, kde aj pôsobil. Zomrel  v Bratislave – 
15. vý-ročie úmrtia.  

29.07.1904* Pietor Ivan, verejný činiteľ, právnik. Narodil 
sa v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
05.08.1977 zomrel – 110. výročie narodenia. 
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29.07.1944* Pavúková Oľga, historička, pedagogička. Na-
rodila sa v Trenčíne. Pôsobila v Modre ako 
riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra – 70. výročie 
narodenia.  

31.07.1889* Macek Alojz, krajčír, protifašistický bojovník. 
Zakladateľ krajčírskeho družstva v Trenčíne. 
Narodil sa v Brumov - Bylnice. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj 08.06.1964 zomrel – 125. výročie 
narodenia.   

 
 
mesiac august 2014 
 
01.08.1864† Modráni Alexander, spisovateľ, sudca. V re-

volúcii 1848/49 dôstojník dobrovoľníckeho 
zboru. Narodil sa 16.08.1830 v Uhrovci. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 150. vý-
ročie úmrtia.   

01.08.1954† Pappová Alžbeta, klaviristka, učiteľka hudby. 
Narodila sa 23.11.1909 v Banskej Bystrici. 
Pôsobila v Prievidzi. Zomrela v Trenčíne –               
60. výročie úmrtia.   

04.08.1764* Milec Juraj, kňaz, prekladateľ. Narodil sa 
v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne, Lubine, Becko-
ve. Zomrel 19.01.1805 v Beckove – 250. výro-
čie narodenia. 

09.08.1924* Záhradník Ernest, technický úradník, publi-
cista. Narodil sa v Petrovej Lehote. Pôsobí 
v Trenčíne – 90. výročie narodenia.  

10.08.1954† Hoffstädter Bedřich, maliar, výtvarný peda-
góg. Narodil sa 15.11.1910 v Trenčíne. Zomrel 
v Liptovskom Mikuláši – 60. výročie úmrtia. 
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11.08.1919* Svoboda Zdeněk, zverolekár, odborník v cho-
ve koní. V 60-tych rokoch 20. storočia uznali 
ním vyšľachtený kmeň anglického plnokrvníka 
Catalin ako nový kmeň. Narodil sa v Hulíne 
(Česko). Pôsobil v Motešiciach. Zomrel 
09.01.1993 v Trenčíne – 95. výročie narode-
nia.   

11.08.1929* Ábel Svetozár, akademický maliar. Narodil sa 
v Chocholnej-Velčiciach. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 11.08.1986 zomrel. 

11.08.1954* Kožka Štefan, herec. Narodil sa v Trenčíne – 
60. výročie narodenia.   

14.08.1929* Kodoň Milan, architekt, vysokoškolský peda-
góg. Narodil sa v Trenčíne – 85. výročie 
narodenia. 

17.08.1969* Kardošová Barbora, spisovateľka, scenárist-
ka, dramaturgička. Narodila sa v Trenčíne. Žije 
v Bratislave. Pôsobí v Televízii JOJ – 45. výro-
čie narodenia. 

20.08.1954* Hamžík Pavol, právnik, bývalý minister zahra-
ničných vecí SR. Narodil sa v Trenčíne, kde 
pracoval v Ústave mechanizácie odevnej vý-
roby. V súčasnosti pôsobí ako mimoriadny a 
splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine  – 
60. výročie narodenia. 

24.08.1974† Guniš Cyril Marián, jazykovedec, pedagóg, 
katolícky kňaz. Narodil sa 10.04.1901 vo Veľ-
kých Chlievanoch. Pôsobil v Trenčíne, Sobla-
hove. Zomrel v Nitre – 40. výročie úmrtia. 

25.08.1874* Mičátek Ľudovít Miloš, politik, redaktor, pu-
blicista, advokát. Predstaviteľ dolnozemských 
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Slovákov. Narodil sa v Kisači (Srbsko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 06.07.1928 vo Viedni. 
Pochovaný je v Trenčíne – 140. výročie naro-
denia.  

25.08.1904* Adamať Samuel, včelár, veterinár. Narodil sa 
v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne, v Starej Turej. 
Zomrel 23.12.1976 v Novom Meste nad Váhom 
– 110. výročie narodenia.  

27.08.1999† Šípka Ján, výtvarník, projektant. Narodil sa 
03.01.1929 vo Východnej. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia. 

28.08.1979* Turjanová Kristína, herečka. Narodila sa 
v Trenčíne. Pôsobí v Nitre – 35. výročie naro-
denia. 

28.08.1984† Urbánek Milan, lekár-urológ. Narodil sa 
17.11.1919 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Piešťanoch – 30. výročie úmrtia. 

31.08.1709† Pozzo Andreas, výtvarník-maliar, staviteľ. 
Svetoznámy freskár. Narodil sa 30.11.1642 
v talianskom Trentine. Zomrel vo Viedni –                 
305. výročie úmrtia. 

 
 
mesiac september 2014 
 
02.09.1794* Rešetka Michal, kňaz, náboženský spisovateľ, 

editor. Narodil sa v Bobote. Študoval v Tren-
číne. Pôsobil v Hornej Súči, kde aj 09.05.1854 
zomrel – 220. výročie narodenia. 

04.09.1729* Augustíny Matej ml., kňaz, náboženský spiso-
vateľ. Narodil sa v Necpaloch. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj v roku 1786 zomrel – 285. výročie 
narodenia. 
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05.09.1819* Malík Vincent Andrej, pedagóg, katolícky 
kňaz-piarista, geograf. Narodil sa v Trenčíne. 
Zomrel 15.03.1873 vo Vacove (Maďarsko) – 
195. výročie narodenia. 

08.09.1529*   Jesenský Šimon, básnik, notár. Narodil sa 
v Hornom Jasenove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
v roku 1596 zomrel – 485. výročie narodenia. 

08.09.1899*  Wiener Henrich, lekár-gynekológ. Narodil sa 
v Beckove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
11.11.1979 v Topoľčanoch – 115. výročie na-
rodenia. 

08.09.1914* Repta Ján, partizánsky veliteľ. Narodil sa 
v Brezovej pod Bradlom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 13.01.1999 v Brezovej pod Bradlom – 
100. výročie narodenia. 

09.09.1914* Hromník Vojtech, kňaz, náboženský spiso-
vateľ. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 01.12.1999 v Beckove – 
100. výročie narodenia. 

09.09.1969* Kupčík Milan, katolícky kňaz - dekan. Narodil 
sa v Čadci. Pôsobil v Považskej Bystrici, pô-
sobí  v Trenčíne – 45. výročie narodenia. 

10.09.1994† Cejpková Oľga, ekonómka, spolupracovala na 
tvorbe vysokoškolských učebníc. Narodila sa 
09.09.1936 vo Veľkej Hradnej. Pôsobila 
v Trenčíne. Zomrela v Bratislave – 20. výročie 
úmrtia. 

12.09.1904* Sahlinger Edwin, prekladateľ, prfesor. Narodil 
sa v Bruntále (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 18.06.1974 v Prievidzi – 110. výročie 
narodenia. 
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13.09.1874* Púder Jozef, katolícky kňaz-piarista, príro-
dovedec. Narodil sa v Trenčianskych Miticiach. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 07.05.1941 zomrel – 
140. výročie narodenia. 

13.09.1959* Barabáš Pavol, filmový režisér, cestovateľ. 
Narodil sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia. 

13.09.1974† Eiset Arpád, lekár-chirurg, vysokoškolský pe-
dagóg. Narodil sa 23.02.1911 v Rožňave. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel v Nyíregyháza (M-
ďarsko) – 40. výročie úmrtia. 

14.09.1954* Deván Pavol, ochranca prírody, zoológ, bota-
nik. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Trenčíne, 
Myjave. Zomrel 06.06.2009 v Adamovských 
Kochanovciach – 60. výročie narodenia. 

19.09.1934* Fajtová Lýdia, speváčka, zberateľka ľudových 
piesní. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 
80. výročie narodenia. 

24.09.1954* Bučka Peter, vojak z povolania. Narodil sa 
v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. V súčasnosti žije 
v Bratislave – 60. výročie narodenia. 

25.09.1974† Ballegh Matej, lekárnik, vynálezca. Prvý pred-
seda novozriadenej Lekárnickej komory. Na-
rodil sa 18.10.1883 v Bánovciach nad Bebra-
vou. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bánov-
ciach nad Bebravou – 40. výročie úmrtia. 

26.09.1849† Wagner Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 
04.02.1770 v Trenčíne. Zomrel v Brezne –                              
165. výročie úmrtia. 

26.09.1909† Thaly Koloman, historik protihabsburských 
povstaní, básnik, publicista. Narodil sa 
03.01.1839 v Csepe (Maďarsko). Zomrel v Zá-
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blatí. Pochovaný je v Bratislave – 105. výročie 
úmrtia.    

27.09.1914*   Slávka Jozef, lekár-oftalmológ. Primár očného 
oddelenia v nemocnici v Trenčíne. Narodil sa 
v Nesvadoch. Zomrel 20.09.2002 v Trenčíne – 
100. výročie narodenia. 

28.09.1894*  Haško Michal, zvonolejár. Posledný činný 
zvonolejár na Slovensku. Narodil sa vo Vyh-
niach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.08.1972 
zomrel – 120. výročie narodenia.    

29.09.1934* Dobiáš Rudolf, spisovateľ. Narodil sa v Tren-
čianskej Teplej - Dobrej. Pôsobil v Trenčíne. 
V súčasnosti žije v Dobrej – 80. výročie naro-
denia. 

29.09.1939* Kadlečík Anton, maliar. Študoval a pôsobí 
v Trenčíne – 75. výročie narodenia. 

30.09.1914* Bárdoš Vojtech, lekár-virológ. Expert Svetovej 
zdravotníckej organizácie. Narodil sa v Tren-
číne, kde študoval a pôsobil. Zomrel 
04.06.1982 v Bratislave – 100. výročie narode-
nia. 

 
 
mesiac október 2014 

 
03.10.1914* Darvaš Karol, publicista. Narodil sa v Kálnici. 

Zomrel 16.01.1956 v Trenčíne – 100. výročie 
narodenia. 

05.10.1919* Zamarovský Vojtech, autor literatúry faktu, 
prekladateľ. Popularizátor histórie a archeo-
lógie. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
26.07.2006 v Prahe – 95. výročie narodenia.  
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07.10.1929* Šimurková Celestína, ošetrovateľka, zdravot-
ná sestra, pedagogička. Narodila sa v Brvništi. 
Pôsobila v Trenčíne, kde aj 13.12.2002 zomrela  
– 85. výročie narodenia.  

13.10.1914* Bednár Alfonz, spisovateľ, prekladateľ, scená-
rista, pedagóg. Narodil sa v Neporadzi. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 09.11.1989 v Bratislave – 
100. výročie narodenia.  

14.10.1989† Velgos Štefan, lekár-stomatológ, univerzitný 
profesor. Narodil sa 22.04.1915 v Liptovskom 
Mikuláši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratis-
lave – 25. výročie úmrtia. 

15.10.1914* Mrázik Ján, hospodársky pracovník. Bývalý 
riaditeľ Odevných závodov v Trenčíne. Narodil 
sa v Trenčíne – 100. výročie narodenia. 

15.10.1994† Kyseľová Lýdia, redaktorka, spisovateľka. Na-
rodila sa 20.01.1919 v Trenčíne. Zomrela 
v Bratislave – 20. výročie úmrtia. 

08.10.1844† Psotný Ján, pedagóg, účastník SNP. Narodil sa 
27.01.1919 v Zlatovciach. Pôsobil v Beckove. 
Zomrel počas SNP v Krupine. Pochovaný je 
v Zlatovciach – 70. výročie úmrtia.  

18.10.1929* Čikel Dušan, ľahký atlét. Narodil sa v Becko-
ve. Pôsobí v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 

19.10.1814* Čelko Ignác, lekár, antropológ, demograf. 
Narodil sa v Žiline. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel. Dátum úmrtia nie je známy –                      
200. výročie narodenia.  

19.10.1984* Barteková Danka, športová strelkyňa. Naro-
dila sa v Trenčíne – 30. výročie narodenia. 
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20.10.1909* Jirků Emil, chemik, vynálezca, výskumný pra-
covník. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Hor-
nom Srní. Zomrel 29.02.1980 v Trenčíne –             
105. výročie narodenia. 

22.10.1959* Repa Ján, hydrológ, pedagóg, prekladateľ. 
Narodil sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia. 

22.10.1974* Šatan Miroslav, hokejista. Narodil sa v Topoľ-
čanoch. Pôsobil v Trenčíne – 40. výročie na-
rodenia. 

23.10.1939* Kudlík Vladimír, pedagóg, výtvarník-maliar. 
Narodil sa v Bzenci (Česko). Pôsobí v Trenčíne 
– 75. výročie narodenia. 

24.10.1974† Bôžik Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa 
27.02.1919 v Brezovej pod Bradlom. Pôsobil 
v Považskej Bystrici, Trenčíne. Zomrel v Le-
voči – 40.výročie úmrtia. 

25.10.1974† Minárik Ján, organizátor štrajku textilných 
robotníkov. Narodil sa v Trenčíne 27.09.1895, 
kde pôsobil a aj zomrel. Pochovaný je v Bra-
tislave – 40. výročie úmrtia. 

26.10.1809† Belnai Juraj Alojz, historik, vydavateľ, redak-
tor. Narodil sa 14.07.1765 v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 205. výročie úmrtia. 

26.10.1949* Sedláček Pavol, lekár-patológ, predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Bývalý riadi-
teľ Nemocnice s poliklinikou Trenčíne. Narodil 
sa v Trenčíne, kde žije a pôsobí –  65. výročie 
narodenia. 

26.10.1974* Tešovič Martin, vzpierač. Narodil sa v Bratis-
lave. Pôsobí v Trenčíne – 40. výročie naro-
denia. 
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29.10.1944* Špánik Miroslav, vysokoškolský pedagóg, 
sociológ. Narodil sa a žije v Trenčíne –                     
70. výročie narodenia. 

30.10.1819* Uhlárik Ján, katolícky kňaz, národný a osve-
tový pracovník. Narodil sa v Dolnom Hričove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.03.1881 v Kalo-
csa (Maďarsko) – 195. výročie narodenia.  

31.10.1674† Simonides Ján, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 
sa 27.12.1639 v Bijacovciach. Pôsobil v Tren-
číne, v Starej Turej-Turá Lúka, kde aj zomrel – 
340 výročie úmrtia. 

31.10.1899* Rumpel Karol, kňaz, historik. Narodil sa v Ila-
ve. Pôsobil v Skalke nad Váhom. Zomrel 
v Trenčíne-Orechovom, kde je aj pochovaný – 
115. výročie narodenia. 

31.10.1919* Ondrkal Štefan, filmový režisér, scenárista. 
Jeden z prvých redaktorov spravodajského fil-
mu. Narodil sa v Istebníku. Zomrel 01.05.1973 
v Bratislave – 95. výročie narodenia.  

 
 

mesiac november 2014 
 
01.11.1814† Adámi Pavol, veterinár, lekár. Narodil sa 

09.07.1739 v Beluši. Študoval v Trenčíne. Zo-
mrel vo Viedni – 200. výročie úmrtia. 

03.11.1899† Medňanský Martin, kňaz, spisovateľ. Narodil 
sa 10.11.1840 v Divinke. Pôsobil v Beckove, 
Bošáci, Trenčíne. Zomrel v Trenčíne-Istebníku 
– 115. výročie úmrtia. 
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07.11.1969* Rybníček Richard, novinár, primátor mesta 
Trenčín. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobí – 
45. výročie narodenia. 

09.11.1989† Bednár Alfonz, spisovateľ, prekladateľ, scená-
rista, pedagóg. Narodil sa 13.10.1914 v Nepo-
radzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave 
– 25. výročie úmrtia. 

11.11.1909* Podlucký Ján, účastník protifašistického odbo-
ja. Narodil sa v Uhrovskom Podhradí. Bol po-
pravený v Trenčíne 28.12.1944. Pochovaný je 
v Dežericiach – 105. výročie narodenia.    

11.11.1929*    Bičan Milan, stredoškolský pedagóg, historik. 
Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra.  Narodil sa v Ho-
doch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 18.01.1996 
zomrel – 85. výročie narodenia. 

11.11.1974† Kontšek Július, hudobný skladateľ, pedagóg, 
huslista. Narodil sa 27.07.1907 v Trenčíne, kde 
aj pôsobil. Zomrel v Novom Meste nad Váhom 
– 40. výročie úmrtia.   

11.11.1979†  Wiener Henrich, lekár-gynekológ. Narodil sa 
08.09.1899 v Beckove. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Topoľčanoch – 35. výročie úmrtia. 

12.11.1844* Turzo Mikuláš, právnik, historik. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel v roku 1900 v Trenčianskej 
Belej – 170. výročie narodenia. 

13.11.1949† Krafta Ferdinand Ľudovít, evanjelický kňaz. 
Narodil sa 27.12.1874 v Záriečí. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 65. výročie 
úmrtia. 

14.11.1914* Omanik Šimon, lekár-chirurg. Primár chirur-
gického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou 
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v Trenčíne. Narodil sa v Trenčianskych Miti-
ciach. Zomrel 11.12.1987 v Trenčíne –                 
100. výročie narodenia. 

15.11.1939† Buday Jozef, kňaz, politik, náboženský spiso-
vateľ. Narodil sa 28.01.1877 v Trenčíne. Pôso-
bil v Moravskom Lieskovom. Zomrel v Leo-
poldove – 75. výročie úmrtia. 

16.11.1844† Haško Ladislav, básnik, pedagóg. Narodil sa 
27.04.1778 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Krupine – 170. výročie úmrtia.   

16.11.1919* Lamačka Ján, filatelista, esperantista. Narodil 
sa v Trenčíne-Opatovej. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 02.12.1994 zomrel – 95. výročie naro-
denia.  

16.11.1929* Horňák Michal, lekár-urológ, vysokoškolský 
pedagóg. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Pôsobil v Trenčíne, v súčasnosti pôsobí 
v Bratislave – 85. výročie narodenia. 

17.11.1919* Urbánek Milan, lekár-urológ. Narodil sa 
v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
28.08.1984 v Piešťanoch – 95. výročie naro-
denia. 

20.11.1899* Medvecký Gregor, pedagóg, publicista, pre-
kladateľ, popularizátor hudby a výtvarného 
umenia. Narodil sa v Benderoch (Moldavsko). 
Pôsobil Trenčíne, kde aj 27.12.1976 zomrel – 
115. výročie narodenia. 

22.11.1894* Hamaj Jozef, katolícky kňaz, politik, nábo-
ženský spisovateľ, redaktor, pedagóg. Narodil 
sa v Dolnej Súči. Pôsobil v Trenčianskej Turnej 
a v Trenčíne. Zomrel 26.03.1935 Trenčíne-Ore-
chovom – 120. výročie narodenia. 
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22.11.1924† Grebeň Ján, kňaz, náboženský publicista. Na-
rodil sa 08.12.1859 v Trenčíne. Zomrel v Belej 
(okr. Žilina) – 90. výročie úmrtia.     

23.11.1909* Pappová Alžbeta, klaviristka, učiteľka hudby. 
Narodila sa v Banskej Bystrici. Pôsobila v Prie-
vidzi. Zomrela 01.08.1954 v Trenčíne –                  
105. výročie narodenia.   

24.11.1769* Škarnicel František Xaver, kníhtlačiar. 
Narodil sa v Skalici. V Trenčíne v roku 1862 
založil na Mierovom námestí tlačiareň. Zomrel 
22.01.1841 v Skalici – 245. výročie narodenia.   

24.11.1954* Páleník Jozef, poľnohospodársky inžinier, pu-
blicista, venuje sa krížovkárskej tvorbe. Narodil 
sa v Svinnej. Pôsobí v Trenčíne, Svinnej –                
60. výročie narodenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28.11.1824* Dohnány Mikuláš, spisovateľ, prekladateľ, 
historik. Poručík slov. dobrovoľníckeho zboru 
v roku 1849. Narodil sa vo Veľkých Drž-
kovciach-časť Dolné Držkovce. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom. 
Zomrel 02.06.1852 v Trnave – 190. výročie 
narodenia. 

28.11.1919* Staňo Ondrej, stredoškolský pedagóg, publi-
cista, kultúry dejateľ. Narodil sa v Melčiciach. 
Pôsobil na Strednej ekonomickej škole 
v Trenčíne.  Zomrel 17.04.1986 v Melčiciach – 
95. výročie narodenia. 

30.11.1949* Ďurmeková - Efrelová Daniela, výtvarníčka-
maliarka, pedagogička. Narodila sa v Dunajskej 
Strede. Pôsobila v Dubodiele. Teraz žije aa 
pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 
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mesiac december 2014 
 
01.12.1889† Ščasný Jozef, kňaz, národný buditeľ. Narodil 

sa 10.04.1813 v Borskom Mikuláši-Borskom 
Petri. Pôsobil v Drietome, Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 125. výročie úmrtia. 

01.12.1999† Hromník Vojtech, kňaz, náboženský spiso-
vateľ. Narodil sa 09.09.1914 v Trenčianskej 
Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Beckove 
– 15. výročie úmrtia.  

02.12.1994† Lamačka Ján, filatelista, esperantista. Narodil 
sa v Trenčíne-Opatovej 16.11.1919. Pôsobil 
a zomrel v Trenčíne – 20. výročie úmrtia. 

03.12.1679* Benický František Xaver, katolícky kňaz-je-
zuita, pedagóg. Narodil sa v Mukačeve (Ukra-
jina). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.02.1715 
v Košiciach – 335. výročie narodenia.  

03.12.1909* Haranta Ján, kňaz, básnik. Narodil sa v Tur-
zovke. Pôsobil v Svinnej, Trenčianskej Teplej, 
Trenčíne. Zomrel 27.03.1983 v Svinnej –                 
105. výročie narodenia.  

04.12.1909† Roy Pavel, kňaz, bibliograf, publicista, národ-
ný buditeľ. Narodil sa 01.06.1839 v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Adamovských 
Kochanovciach a v Trenčíne. Zomrel v Melči-
ciach. Pochovaný je v Adamovských Kocha-
novciach – 105. výročie úmrtia.  

08.12.1859* Grebeň Ján, kňaz, náboženský publicista. Na-
rodil v Trenčíne. Zomrel 22.11.1924 v Belej 
(okr. Žilina) – 155. výročie narodenia. 

11.12.1989† Šimurka Pavol st., lekár-pediater, detský kar-
diológ. Narodil sa 17.01.1926 v Koši. Pôsobil 
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v Trenčíne, kde aj zomrel – 25. výročie úmr-
tia.   

11.12.1999† Havran Ján, pedagóg, historik. Narodil sa 
30.12.1914 v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne kde 
aj zomrel – 15. výročie úmrtia.   

12.12.1829* Rehák Vincent, katolícky kňaz, piarista, peda-
góg, botanik Narodil sa v Trenčianskej Turnej. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 19.2.1895 zomrel – 
185. výročie narodenia. 

14.12.1914*   Gönci Juraj, knihovník, básnik. Dlhoročný 
riaditeľ trenčianskej knižnice. Narodil sa 
v Trenčíne, kde pôsobil a aj 05.03.2005 zomrel 
– 100. výročie narodenia. 

18.12.1874* Engler Ľudovít Ondrej, spisovateľ, kultúrny 
pracovník. Narodil sa v Klenovci. Pôsobil 
v Starej Turej. Zomrel 30.06.1927 v New 
Yorku (USA) – 140. výročie narodenia. 

22.12.1959* Plesníková Eva, operná speváčka, pedago-
gička. Narodila sa v Trenčíne – 55. výročie 
narodenia. 

26.12.1879† Androvič Alexander, kultúrny pracovník, 
právnik. Signatár viedenského Slov. memo-
randa. Narodil sa 16.10.1813 vo Fačkove. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel v Motešiciach –                         
135. výročie úmrtia. 

26.12.1994† Tóth Jozef, plukovník čs. ľudovej armády. 
Narodil sa 22.05.1910 v Onokovciach (Ukra-
jina). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 
20. výročie úmrtia. 

27.12.1639* Simonides Ján, katolícky kňaz-jezuita, muče-
ník, misionár. Narodil sa v Bijacovciach. Pô-
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sobil v Trenčíne, v Starej Turej-Turá Lúka, kde 
aj 31.10.1674 zomrel – 375 výročie narodenia. 

27.12.1874* Krafta Ferdinand Ľudovít, evanjelický kňaz, 
spisovateľ. Narodil sa v Záriečí. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 13.11.1949 v Bratislave – 
140. výročie narodenia. 

27.12.1964† Slávik Michal, politik, publicista, právnik. Na-
rodil sa 27.09.1880 v Myjave. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Myjave – 50. výročie úmrtia. 

28.12.1944† Hlubocký Stanislav, pedagóg, účastník proti-
fašistického odboja. Narodil sa 13.11.1908 
v Starej Turej. Bol popravený na trenčianskej 
Brezine. Pochovaný je v Starej Turej – 70. vý-
ročie úmrtia. 

28.12.1944† Podlucký Ján, účastník protifašistického odbo-
ja. Narodil sa 11.11.1909 v Uhrovskom Podhra-
dí. Bol popravený v Trenčíne. Pochovaný je 
v Dežericiach – 70. výročie úmrtia. 

29.12.1904* Mousson Viliam, maliar. Narodil sa v Micha-
lovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde 08.10.1988 
zomrel – 110. výročie úmrtia. 

30.12.1914* Havran Ján, pedagóg, historik. Narodil sa 
v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
11.12.1999 zomrel – 100. výročie narodenia. 

30.12.1924* Tanská Nataša, spisovateľka, publicistka, sce-
náristka, herečka. Narodila sa v Prahe. Študo-
vala na gymnáziu v Trenčíne – 85. výročie na-
rodenia. 

30.12.1974† Minárik Štefan, verejný činiteľ. Narodil sa 
01.04.1902 v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel – 
40. výročie úmrtia. 
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31.12.1829† Černej Ján, zverolekár, odborný spisovateľ. 
Narodil sa 16.04.1747 v Trenčíne. Zomrel 
v Sliači – 185. výročie úmrtia. 
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B)  Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 
úmrtia 

 
†1499   Zápoľský Štefan, uhorský palatín. Majiteľ Tren-

čianskeho hradu. Zomrel v Pápe (Maďarsko) –                 
515. výročie úmrtia. 

1729* Chrastina Ján, pedagóg, veršovník, národný budi-
teľ. Narodil sa v roku v Púchove. Študoval v Tren-
číne. Zomrel 12.05.1779 v Modre – 285. výročie 
narodenia. 

*1899   Ábel Gustáv, verejný činiteľ, učiteľ. Zaslúžil sa 
o kultúrny rast obce Chocholná. Pôsobil v Cho-
cholnej a Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zomrel 
– 115. výročie narodenia. 

†1914 Mičátek Ľudovít Alexander, lexikograf, prekla-
dateľ, pedagóg. Narodil sa 15.02.1837 v Trenčíne. 
Zomrel v Petrohrade – 100. výročie úmrtia. 

†1919  Pažický Eugen, entomológ, právnik. Bol členom 
Prírodovedného spolku župy Trenčianskej. Narodil 
sa 05.04.1876 v Rajci. Pôsobil v Trenčíne – 95. vý-
ročie úmrtia.  

*†1974  Tiso Fraňo, politik, stredoškolský profesor, hlavný 
účtovník závodu Tiberghein, funkcionár HSĽS. 
Narodil sa 13.04.1891 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Pfaffenhofene (Nemecko) – 40. výročie 
úmrtia.   
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C)  Prvé písomné zmienky o obciach v roku 2014 
 
1244 Zlatovce – časť Trenčína (okr. Trenčín) – 770. výročie  
1439 Orechové – časť Trenčína (okr. Trenčín) – 575. výročie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D)  Výročia významných udalostí 
 
179 rímski vojaci počas bojov s Kvádmi založili osadu 

Laugaricio a na pamiatku víťazstva zanechali na 
hradnej skale vytesaný nápis – 1835. výročie 

1324 kráľ Karol Róbert potvrdil dekrétom povýšenie 
Trenčína na slobodné kráľovské mesto – 690. výročie 

1424 bol postavený Kostol sv. Archanjela vo Vaďovciach – 
590. výročie  

1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu Jána 
Huňadyho právo meča – 560. výročie 

1524 Tematín s Modrovkou daroval kráľ Ľudovít 2. do 
zálohy Alexejovi Turzovi  – 490. výročie 

1534 Alexander Thurzo kúpil Trenčiansky hrad – 480. 
výročie  

1594  (05.09.) delové salvy na Trenčianskom hrade zvestovali 
oslobodenie územia spod tureckej poroby – 420. vý-
ročie 

1604 trenčiansky hradný pán, gróf Štefan 1. Illésházy prišiel 
o celý majetok – 410. výročie 

1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmocnili hradu 
i mesta a vydrancovali ho – 410. výročie 
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1609 Gašpar Illésházi sa stal hlavným županom Tren-
čianskej župy – 405. výročie 

1664 kráľovským dekrétom bolo nariadené, aby pošta 
z Viedne bola riadená cez Trenčín  

 – 350. výročie 
1689 Mikuláš Illésházi sa stal hlavným županom 

Trenčianskej župy – 325. výročie   
1704 (13.02.) kurucké vojská pod vedením Jána Šrétera 

podpálili vonkajšie časti Trenčína a jeho predmostie – 
310. výročie   

1704 (14.02.) Generál Šréter prijal na hrade kapituláciu 
mesta Trenčín – 310. výročie   

1729 v Trenčianskych Bohuslaviciach bol vybudovaný 
katolícky kostol – 285. výročie 

1779 (21.04.) pred nástupom na uhorský trón navštívil 
Trenčín neskorší kráľ Jozef 2.  – 235. výročie 

1784 zrušenie nevoľníctva v Modrovke – 230. výročie 
1794 v  Trenčíne bol postavený evanjelický kostol – 220. 

výročie 
1794 v Trenčianskych Miticiach bol postavený kostol – 220. 

výročie 
1799 Štefan 2. Illésházy sa stal hlavným županom 

Trenčianskej župy – 215. výročie 
1834 (16.02.) povodeň v Trenčíne. Voda odplavila všetky 

mosty – 180. výročie 
1849 (20.07.) otvorenie prvého obchodu s galantérnym tova-

rom v Trenčíne na námestí č. 10 – 165. výročie 
1854 (11.04.) trenčiansky historik Ľudovít Stárek objavil na 

hradnej skale za hotelom Tatra  
 nápis, ktorý v r. 179 vykresali rímske vojská – 160. 

výročie 
1854 vznik dychovej hudby v Dolnej Súči – 160. výročie 
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1864 (01.09.) zemetrasenie v Trenčianskych Tepliciach – 
150. výročie 

1869 (30.08.) veľký požiar v dolnej časti Trenčína. Padlo mu 
za obeť 12 domov a 13 stodôl – 145. výročie 

1874  (01.01.) začal v Trenčíne vychádzať v maďarskej a ne-
meckej reči týždenník Vagvölgyi Lap. – 140. výročie 

1874 založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Bánov-
ciach nad Bebravou – 140. výročie 

1879 (26.01.) v Trenčíne založený prvý obchodnícky a reme-
selnícky spolok – 135. výročie 

1879 (10.08.) Trenčín navštívil maďarský románopisec 
Móric Jókai – 135. výročie 

1884 (01.01.) bolo zavedené nové číslovanie domov a 
zavedený telefón v Trenčíne – 130. výročie 

1889 začali v Trenčíne stavať kasáreň pre trenčianskych 
honvédov – 125. výročie 

1889 (10.05.) v Trenčíne začal činnosť športový klub Regata 
– 125. výročie 

1889 (28.09.) slávnostné otvorenie novej evanjelickej školy 
a fary v Trenčíne – 125. výročie 

1894 (16. - 17.05.) pamätné vystúpenie baletnej školy Márie 
Braunovej v hoteli Tatra v Trenčíne – 120. výročie  

1904 (23.04) v Trenčíne vypukol v rámci uhorského celo 
krajinského hnutia štrajk železničiarov – 110. výročie 

1909 založenie požiarneho zboru v Bzinciach pod Javorinou 
– 105. výročie 

1909 (27.06.) otvorenie premávky na elektrickej dráhe 
Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice – 105. výro-
čie  

1914 (31.07.) v Trenčíne bola vyhlásená všeobecná mobili-
zácia rakúsko-uhorskej armády – 100. výročie 

1919 vzniklo v Trenčíne československé  štátne  reálne gym- 
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 názium, dnešné Gymnázium Ľudovíta Štúra – 95. vý-
ročie 

1919 v Trenčíne zanikla tlačiareň, ktorú v roku 1862 založil 
F.X. Skarnitzl – 95. výročie 

1919 vznikol v Trenčíne Včelársky spolok – 95. výročie 
1919 v Novom Meste nad Váhom bolo založené gymnázium, 

dnešné Gymnázium M. R. Štefánika – 95. výročie 
1919 (19.02.) založenie TJ Sokol v Trenčíne – 95. výročie 
1919 (16.02.) vznik pobočky Matice slovenskej v Trenčíne – 

95. výročie  
1919 (27.10.) vznikla v Trenčíne Československá štátna ob-

chodná škola, dnešná Obchodná akadémia – 95. výro-
čie 

1924 (13.07.) vysviacka renovovaného historického kostola 
na Malej Skalke – 90. výročie 

1924 (22.09.)  robotníci firmy Tiberghien Trenčín vstúpili do 
štrajku – 90. výročie 

1924 (08.10.) streľba do štrajkujúcich robotníkov firmy 
Tiberghien na Námestí sv. Anny v Trenčíne – 90. 
výročie 

1924 založenie školskej knižnice v Trenčianskej Turnej – 90. 
výročie 

1924 založenie divadelného súboru Hviezdoslav 
v Čachticiach – 90. výročie 

1924 založenie divadelného súboru v Mníchovej Lehote – 
90. výročie 

1929 (26.09.) vznikli Slovenské cementárne v Hornom Srní –                        
85. výročie 

1934 v Drietome bola zavedená elektrina – 80. výročie 
1939    (04.05.) založenie Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Trenčianskych Tepliciach – 75. výročie 
1939 vznik Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Trenčíne –                         

75. výročie 
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1944 (27.-28.02.) v Trenčíne sa konali jubilejné preteky 
v krasočesaní a celoštátny zjazd holičov a kaderníkov – 
70. výročie  

1944  (11.06.) slávnostné otvorenie chaty pod Ostrým vr-
chom v Soblahove. S výstavbou sa začalo v roku 1942 
– 70. výročie 

1949 založenie folklórneho súboru Trenčan v Trenčíne – 65. 
výročie 

1949 vznikol Lesný závod v Trenčíne – 65. výročie 
1949  vznikli Letecké opravovne v Trenčíne – 65. výročie 
1949 vznikol v Trenčíne závod ČSAD – 65. výročie 
1949 v Trenčíne bola založená Ľudová škola umenia – 65. 

výročie 
1949 (október) vyšlo 1. číslo závodného časopisu Chirany 

v Starej Turej „Jemnomechanik“ – 65. výročie 
1949 (19.08-) Rada ONV schválila utvorenie Stavebného 

kombinátu, neskôr Okresného stavebného podniku 
v Trenčíne – 65. výročie 

1954 založenie folklórneho súboru Družba v Trenčíne – 60. 
výročie 

1954 v Novo Meste nad Váhom vznikol Výskumný ústav 
mechanizácie a automatizácie – 60. výročie 

1954 založenie Divadelného súboru Maríny Turkovej pri ZK 
ROH  OZ Trenčín – 60. výročie 

1954 (1.7.) v Trenčianskej Turnej bola po predchádzajúcej 
prietrži mračien veľká povodeň – 60. výročie 

1959 (marec) založenie dychového súboru pri ZK Strojstav 
v Novom Meste nad Váhom – 55. výročie 

1959 v Trenčíne vznikla Vvýrobno-hospodárska jednotka 
Ceva – 55. výročie 

1959 vzniklo Okresné stavebné družstvo v Trenčíne – 55. 
výročie 
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1964 založenie folklórnej skupiny Selčan v Selci – 50. 
výročie 

1964 (01.01.) reorganizácia Domu osvety v Trenčíne – 50. 
výročie 

1964 (01.02.) bola zapojená nová automatická telefónna 
ústredňa v Trenčíne – 50. výročie 

1964 (01.09) otvorenie Základnej školy Bezručová ulica 
v Trenčíne – 50. výročie 

1969 vznikla Oblastná galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
– 45. výročie 

1969 založenie folklórneho súboru „Večernica“ 
v Trenčianskej Turnej – 45. výročie 

1969 zavedenie vodovodu v Dolnej Súči – 45. výročie 
1969 vznikol podnik Agrostav v Trenčíne – 45. výročie 
1969 vznikol v Trenčíne Ústav mechanizácie a automatizácie 

odevnej výroby – 45. výročie 
1969 (01.01.) vznikol Slovakotex v Trenčíne – 45. výročie 
1969 (10.04.) v Trenčíne na Brezine bol položený základný 

kameň pre budúci pamätník obetiam fašizmu – 45. vý-
ročie 

1969 (31.10.) položenie základného kameňa prvého obchod-
ného domu v Trenčíne – Prior – 45. výročie 

1974 založenie detského folklórneho súboru „Radosť“ 
v Trenčíne –  40. výročie 

1974 založenie folklórneho súboru Merinka, dnešná Limba – 
40. výročie 

1974 otvorenie obchodného domu Prior v Trenčíne – 40. 
výročie 

1974 (22.11.) vznikol spevácky zbor Hornosúčan – 40. vý-
ročie 

1979 (31.12.) slávnostné otvorenie kultúrneho domu v Tren-
čianskej Turnej – 35. výročie 
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1984 vznikol detský folklórny súbor „Štvorlístok“ v Tren-
čianskej Turnej – 30. výročie 

1989 bol daný do užívania Rybársky dom v Trenčíne – 25. 
výročie 

1989 otvorenie Materskej školy na Legionárskej ulici v Tren-
číne zrakovo postihnuté deti – 25. výročie 

1989 založenie folklórneho súboru Otava v Novom Meste 
nad Váhom – 25. výročie 

1989 založenie folklórneho súboru „Machnáčik“ v Tren-
čianskych Tepliciach – 25. výročie 

1989 vznikol ženský spevácky súbor „Kolovrátok“ v Melči-
ciach-Lieskovom – 25. výročie 

1989 (01.01.) Nemšovej bol udelený štatút mesta – 25. 
výročie 

1994 1. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu – 20. vý-
ročie 

1994 (11. február) vznikol Klub esperanta v Trenčíne – 20. 
výročie 

1994 (21.05.) vysviacka kostola v Trenčianskych Stankov-
ciach – 20. výročie 

1994 (30.06.) bol založený Klub leteckej histórie pri Dome 
armády v Trenčíne – 20. výročie 

1994 (02.09.) slávnostné otvorenie novej budovy Stredného 
odborného učilišťa železničného v Trenčíne – 20. vý-
ročie 

1994 (september) vysviacka fary v Nemšovej – 20. výročie 
1994 (11.10.) slávnostné otvorenie výstavby diaľnice Skalka 

nad Váhom – Nemšová – 20. výročie 
1999 otvorenie krytej plavárne v Trenčíne na Sihoti – 15. vý-

ročie 
1999 začali sa zavádzať čipové karty v autobusoch SAD 

Trenčín – 15. výročie 
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1999 (22.06.) povodne v celom Trenčianskom kraji – 15. vý-
ročie 

1999 (25.06.) slávnostné otvorenie cyklotrasy Trenčín-
Soblahov-Selec – 15. výročie 

1999 (11.09.) otvorenie novej expozície v Trenčianskom 
múzeu – 15. výročie 

1999 (01.12.) vznikla v Trenčíne Vysoká škola manažmentu 
– 15. výročie 

1999 (17.12.) bol založený Detský dychový orchester 
mladých v Trenčíne – 15. výročie 

1999 bol založený detský folklórny súbor „Kornička“ – 15. 
výročie 

1999 vznikol „Seniorklub Družba“, z iniciatívy bývalých 
tanečníkov FS Družba – 15. výročie 

2004 boli odovzdané nájomné byty na Východnej ulici 
v Trenčíne – 10. výročie 

2004 rekonštrukcia budovy Všeobecnej úverovej banky 
v Trenčíne – 10. výročie 

2004 zrušenie základných škôl na Saratovskej a Študentskej 
ulici v Trenčíne – 10. výročie 

2004  (01.02.) mestská polícia otvorila nové pracovisko na 
sídlisku juh v Trenčíne – 10. výročie 

2004 (26.02.) provinciálovi Jozefovi Braneckému odhalili 
sochu na Mierovom námestí v Trenčíne – 10. výročie 

2004 (06.03.) v Trenčíne bol otvorený Sociálny dom Krištof 
– 10. výročie 

2004 (14.03.) primátorom Trenčína sa stal Ing. Branislav 
Celler – 10. výročie 

2004 (30.04.) bolo otvorené „Klientske centrum“ na 
Mestskom úrade v Trenčíne – 10. výročie 

2004 (júl) bola sprístupnená verejnosti Mestská veža v Tren-
číne – 10. výročie 
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2009 (04.04.) slávnostné otvorenie obchodného centra 
Laugarício – 5. výročie 

2009 (21.08.) pri obchodnom centre Laugarício v Trenčíne 
bola otvorená kaviareň McCafé – 5. výročie 

2009 (02.10.) bol slávnostne otvorený športový areál pri 
Základnej škole na Bezručovej ulici – 5. výročie 

2009 závod „Merina“ ukončil po 100 rokoch textilnú výrobu 
– 5. výročie 

2009 Trenčiansky samosprávny kraj sa presťahoval do 
novopostavenej budovy K dolnej stanici – 5. výročie 

2009 začala sa  výstavba novej letnej plavárne na Ostrove – 
5. výročie 

2009 v Záblatí na ulici Rybáre vybudovali nové detské 
ihrisko – 5. výročie 
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku  
 

Synoptický prehľad za mesiac január 2014 

Na začiatku mesiaca január 2014 ovplyvňovala naše územie 
rozsiahla tlaková výš so stredom nad Ruskom, pričom po jej 
zadnej strane k nám prúdil od juhu až juhozápadu teplý vzduch. 
Zároveň sa nad západnou Európou prehĺbila brázda nízkeho 
tlaku vzduchu a po jej prednej strane na územie Slovenska 
naďalej prúdil teplý vzduch od juhozápadu.  

V noci zo 4. na 5. január 2014, ako aj počas dňa 5. január 
2014 ovplyvnila počasie územie Slovenska plytká brázda 
nízkeho tlaku vzduchu so zvlneným studeným frontom. Za 
týmto frontom sa medzi rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou a tlakovou výšou nad Stre-
domorím opäť obnovil prílev teplého vzduchu.  

Dňa 10. januára 2014 prešiel Slovenskom studený front, za 
ktorým na územie Slovenska prenikol chladnejší vzduch od 
severozápadu.  

Ďalší studený front prešiel cez územie Slovenska dňa                
12. januára 2014 a priniesol na stredné a východné Slovensko 
aj snehové zrážky. Pri tomto fronte sa na severe Slovenska 
vyskytli aj búrky.  

Od 13. januára 2014 sa po celý týždeň udržiavala nad se-
verným Atlantikom rozsiahla tlaková níž. Zároveň zo severnej 
Škandinávie až po Čierne more zasahoval pás vysokého tlaku 
vzduchu. Medzi týmito tlakovými útvarmi k nám prúdil teplý a 
vlhký vzduch od juhu až juhozápadu, pričom 15. až 17. januára 
2014 prešiel cez územie Slovenska od juhozápadu na severo-
východ studený front.  

Po prednej strane tlakovej niže nad Talianskom na územie 
Slovenska v ďalších dňoch prúdil teplý vzduch od juhu. Tla-
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ková níž sa 23. januára 2014 presunula nad východnú Ukrajinu 
a po jej zadnej strane prenikol nad Karpatskú oblasť studený 
vzduch od severovýchodu. V ďalších dňoch sa nad na územie 
Slovenska v studenom vzduchu rozšíril výbežok tlakovej výše 
a neskôr sa územie Slovenska nachádzalo medzi tlakovou ní-
žou nad Gréckom a mohutnou tlakovou výšou so stredom nad 
Pobaltím, pričom nad naše územie prúdil studený arktický 
vzduch.  

Vo štvrtok 30. januára 2014 sa nad západným Stredomorím 
prehĺbila tlaková níž a po jej prednej strane k nám od juhu opäť 
začal prenikať vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý a vlhký 
vzduch. 

 
Klimatologický prehľad 

Mesiac január 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-
lotné silne až mimoriadne nadnormálny s teplotnými odchýl-
kami od +3,7 °C  v Bratislave na Kolibe do +6,0 °C na Sliači.  

Relatívne teplejší bol mesiac január 2014 vo východnej časti 
Slovenska.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
v mesiaci január 2014, okrem vysokých horských polôh, bola 
zaznamenaná v Telgárte -1,4 °C.  

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 
v mesiaci január 2014 bola zaznamenaná v Hurbanove               
+3,0 °C.  

Vo vysokých horských polohách priemerná mesačná teplota 
vzduchu v januári 2014 dosiahla hodnoty od -6,8 °C na Lom-
nickom štít do -5,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané v Poprade 
-18,7 °C, dňa 27. januára 2014.  

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Dolnom 
Hričove 13,4 °C, dňa 19. januára 2014. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska nadnormálna, resp. sa pohybovala okolo 
normálu: Bratislava +4 %, Piešťany -2 %, Hurbanovo -2%, 
Oravská Lesná 0 %, Sliač +4 %, Telgárt +10 %, Štrbské Pleso 
+10 %, Košice +8 %, Stropkov - Tisinec 0 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci január 2014 
prevažne podnormálna v intervale od 35 % v Telgárte do               
104 % v Bratislave na letisku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 90 
km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované v dňoch 
10. januára, 25. januára, 30. januára a 31. januára. Uvedené 
rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať ma-
ximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska. 

 
Atmosférické zrážky 

Mesiac január 2014 bol na území západného Slovenska 
väčšinou zrážkovo normálny, prípadne niekde aj zrážkovo 
nadnormálny. Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne 
od približne 10 mm, v oblasti na krajnom juhozápade  

Atmosférické zrážky podľa okresov západoslovenského 
kraja: 

Okres Úhrn N" Okres Úhrn N 

 [mm] [H]  [mm] [%} 

Bratislava I až V 10-21 27-18 Nové Zámky 27-46 70-130 

Malackv 19-25 51-67 Šaľa 26-29 66-83 

Pennok 20-37 47-67 Topoľčany 4549 63-121 

Senec 12-13 29-61 ZI.Moravce 33-47 87-100 

Trnava 23-40 59-75 Trenčín 50-54 100-103 

Dunajská Streda 14-19 36-61 Bánovce n/B 56-62 105-134 

Galanta 13-25 55-79 Dáva 34-59 63-114 
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Hlohovec 23-36 69-104 Myjava 26-43 60-100 

Piešťany 26-36 82-90 N.Mesto a/V 30-52 71-107 

Senica 18-30 47-90 Partizánske 23-62 75-134 

Skalica 22-31 72-115 P.Bystrica 30-35 70-75 

Nitra 30-42 86-112 Prievidza 30-67 75-132 

Komárno 19-33 56-96 Puchov 30-51 50-82 

Levice 33-62 75-140    

Podunajskej nížiny, do viac ako 60 mm hlavne na niekto-
rých miestach na severe Bielych Karpát, na juhu Strážovských 
vrchov a na juhu Štiavnických vrchov. Priestorový úhrn zrážok 
pre celé územie západného Slovenska dosiahol 26 mm, čo 
predstavuje 62 % normálu s deficitom 16 mm. V priebehu ce-
lého mesiaca januára prevládal výrazný a celoplošný nedosta-
tok snehovej pokrývky.  

Najviac zrážok sa vyskytlo v štvrtej, najmenej v druhej ja-
nuárovej pentáde. V januári 2014 bolo zaznamenaných 13 až 
26 zrážkových dni, z toho do 4 dni so zrážkami 5 mm a viac. 

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 48 mm, čo predstavuje 104 % normálu a 
prebytok 33 mm. Celý mesiac prevládal výrazný nedostatok 
snehovej pokrývky na celom území Slovenska s výnimkou 
najvyšších vysokohorských polôh. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  

Teplota a premŕzanie pôdy   
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

január 2014 pohybovala od +1,0 °C v Liptovskom Hrádku do 
+4,3 °C v Mochovciach.  

Minimálna mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola -2,2 °C 
v Kráľovej pri Senci a Liptovskom Hrádku až +1,3 °C v Boľ-
kovciach.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +1,5 °C v Podolínci do +4,8 °C v Mochovciach. 
Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Slovensku 
dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej pri Senci až 17 cm v Žihárci, 
na strednom Slovensku 0 cm v Dolných Plachtinciach až               
18 cm v Telgárte, na východnom Slovensku 3 cm v Orechovej 
až 37 cm v Poprade. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Pokračujúci teplý charakter počasia v mesiaci január 2014 
sa prejavil na predlžovaní jahniad liesky obyčajnej, vŕby ra-
kytovej i jelše lepkavej. Lieska obyčajná a jelša lepkavá oje-
dinelé na najteplejších lokalitách aj prášili peľ, kvitli. 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2014 
Na začiatku mesiaca február 2014 na Slovensko od východu 

zasahovala tlaková výš, ktorá postupne slabla. 
Vo štvrtok 6. februára 2014 od západu územie Slovenska 

ovplyvnil rozpadávajúci sa oklúzny front.  
Dňa 7. februára 2014 sa Slovensko nachádzalo na prednej 

strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou.       
S ňou spojené frontálne rozhrania ovplyvňovali počasie na 
Slovensku v sobotu 8. februára a aj v nedeľu 9. februára 2014.  

V pondelok 10. februára 2014 zasahovala do strednej Eu-
rópy prechodne od juhu tlaková výš. 

V dňoch 11. a 12. februára 2014 počasie aj na Slovensku 
ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie, spojené s brázdou 
nízkeho tlaku vzduchu nad Balkánom. Na ňom sa vyskytovalo 
sneženie, na krajnom západe aj v nížinách.  

Vo štvrtok 13. februára 2014 postúpil od západu ďalší stu-
dený front a za ním v nasledujúcich dvoch dňoch prevládala 
nad územím Slovenska tlaková výš od juhu.  

V nedeľu 16. februára 2014 od západu postúpil ďalší stu-
dený front. Za ním sa od juhozápadu rozšírila nad Slovensko 
tlaková výš. ktorá sa presúvala ďalej na východ. 

V dňoch 20. až 22. februára 2014 smerovali cez Slovensko 
ďalej na východ ďalšie frontálne systémy. Za posledným z nich 
sa začala presúvať od juhozápadu cez strednú Európu 
v chladnejšom vzduchu tlaková výš. Tá sa spojila s mohutnou 
tlakovou výšou nad európskou časťou Ruska a ovplyvňovala 
počasie v karpatskej oblasti až do 26. februára 2014. Počasie v 
nej bolo charakterizované nízkou oblačnosťou a hmlou. 

Posledné dva dni mesiaca boli pod vplyvom rozsiahlej 
brázdy nízkeho tlaku vzduchu, zasahujúcej do našej oblasti od 
severozápadu. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac február 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné silne nadnormálny s odchýlkami od +3,1 °C v Bratislave 
na letisku do +5,7 °C v Oravskej Lesnej od normálu.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Tel-
gárte +0,5 °C a najvyššia v Hurbanove 4,7 °C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-
chu vo februári od - 6,2 °C na Lomnickom štíte do -5,4 °C na 
Chopku. 

Absolútne teplotné minimum namerali v Milhostove                 
-15,3 °C, dňa 5. februára 2014. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Nitre  
+14,0 °C, dňa 23. februára 2014.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava 0 %, 
Piešťany -2 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -10 %, Sliač 
+1 %, Boľkovce +2 %, Tetgárt +3 %, Štrbské Pleso +3 %, 
Košice 0 %, Stropov - Tisinec -4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci február 2014 
na väčšine územia podnormálna, pričom sa pohybovala v in-
tervale od 75 % v Telgárte do 103% v Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané dňa 5. februára a 
15. februára 2014, kedy ojedinelé maximálne nárazy vetra do-
siahli rýchlosť 50 až 70 km/h. Uvedené rýchlosti vetra boli iba 
orientačné a nemuseli zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Atmosférické zrážky 
Mesiac február 2014 bol na území Slovenska väčšinou 

zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
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pohybovali prevažne od hodnôt tesne pod 20 mm, na krajnom 
severe Záhoria a na niektorých miestach severnej Oravy do 
viac ako 80 mm, hlavne v Nízkych Tatrách, v Kremnických 
vrchoch a na krajnom severovýchode Slovenska. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska do-
siahol 52 mm, čo predstavuje 124% normálu a prebytok 10 
mm. Celý mesiac február 2014 prevládal výrazný nedostatok 
snehovej pokrývky na celom území Slovenska s výnimkou 
najvyšších vysokohorských polôh. 

Na území západného Slovenska bol mesiac február 2014 
väčšinou zrážkovo normálny, prípadne niekde aj zrážkovo 
podnormálny a naopak na niektorých miestach zrážkovo] 
nadnormálny.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 
tesne pod 20 mm v oblasti na krajnom severe Záhoria, do viac 
ako 70 mm hlavne na niektorých miestach na východe západ-
ného Slovenska. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie zá-
padného Slovenska dosiahol 44 mm. čo predstavuje 116 % 
normálu a prebytok 6 mm. V priebehu celého mesiaca pre-
vládal výrazný nedostatok snehovej pokrývky. 

 Úhrn atmosferických zrážok za mesiac február 2014 
 

Najviac zrážok sa vyskytlo v tretej pentáde, najmenej v 
prvej. V mesiaci február 2014 bolo zaznamenaných 6 v Holíči a 
19 v Nitre - Veľkých Janíkovciach zrážkových dní, z toho je-
den deň v Nitre - Veľkých Janíkovciach, Žihárci a Holíči až 4 
dni v Hurbanove, Mochovciach, Prievidzi, Beluši Bratislave – 
Kolibe, Bratislave – letisku, Kuchyni - Nový Dvor a Modre – 
Piesku so zrážkami 5 mm a viac. 

V mesiaci február 2014 sa na západnom Slovensku vyskytlo 
od jedného dňa v Nitre - Veľké Janíkovce, Hurbanove, Holíči 
a Prievidzi do až 14 dní v Modre - Piesku so súvislou snehovou 
pokrývkou.  
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Maximálna výška snehovej pokrývky bola nameraná v prvej 
pentáde a dosiahla hodnoty od 1 cm v Bratislave na letisku a 
Kráľovej pri Senci do 10 cm v Modre - Piesku.  

V Trenčíne bolo zaznamenaných v mesiaci február 2014 od 
40 do 43 mm zrážok, čo predstavuje 90 až 94 % z normálu. 

Nadnormálne teplá zima 2013/2014 s výrazným nedostat-
kom snehu 

Táto zima patrila medzi najteplejšie zimy v histórii meteo-
rologických meraní u nás. Vo všeobecnosti bola druhá najtep-
lejšia po zime 2006/2007, ale mala aj pár prvenstiev. 

Nedostatok snehovej pokrývky bol počas poslednej zimy 
najvypuklejší v celom období od roku 1921, od kedy sa u nás 
robia systematické merania snehovej pokrývky. Aj počas zím 
1997/1998 a 2006/2007 sa už prvýkrát stalo, že ojedinelé na 
krajnom juhu Podunajskej nížiny a na juhu stredného Sloven-
ska nezaregistrovali vôbec výskyt snehovej pokrývky, ale v 
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takomto rozsahu ako teraz, to ešte nebolo. Teraz sa objavili 
regióny bez snehovej pokrývky aj v severnejších oblastiach, v 
porovnaní s tým, ako to bolo vo vyššie uvádzaných zimách. 

Zima 2013/2014 mala extrémne nízky počet arktických dní. 
Dlhšie a výraznejšie mrazivé obdobia neboli a preto splniť 
podmienku, aby teplota vzduchu zostala celý deň pod úrovňou 
– 10 °C bolo možné málokde a to aj len vo vysokých horských 
polohách. 

Vysokohorské polohy na Slovensku mali aj z tohto dôvodu 
najteplejšiu zimu v celej histórii ich prevádzky. Na Lomnic-
kom štíte bol posun priemernej teploty vzduchu v žime 
2013/2014 v porovnaní s predchádzajúcim kladným rekordom 
v žime 1989/1990 taký výrazný, že priemerná teplota zimy sa 
tam teraz priblížila k hodnote - 6 °C. Nikdy tam nebola v 
úrovni nad - 7 °C, pričom normál pre tri zimné mesiace (de-
cember až február) predstavuje takmer -11 °C. 

Nedostatok silných mrazov počas zimy 2013/2014 sa pre-
javil aj na hodnote najnižšej teploty vzduchu počas tejto zimy 
na Slovensku, ktorá nedosiahla teraz ani - 19 °C, ak neberieme 
do úvahy vysoké horské polohy. Toto je veľmi výnimočné, 
pretože v prírodných podmienkach Slovenska by mali byť 
mrazy - 20 °C a nižšie v najchladnejších regiónoch samo-
zrejmosťou aspoň v určitej časti zimy. Ale ani na Chopku ne-
klesla počas obdobia od 1.decembera 2013 do 28. februára 
2014 teplota vzduchu pod mínus 20 °C a na Lomnickom štíte 
tak bolo iba na začiatku zimy dňa 7. decembra 2013, kedy tam 
namerali - 20,2 °C a 8. decembra 2013, kedy tam bolo name-
raných - 21,8 °C. Najnižšia teplota vzduchu bola v tomto 
trojmesačnom období na Chopku nameraná počas toho istého 
dňa ako na Lomnickom štíte, ale 8. decembra 2013 bolo na 
stanici Chopok nameraných iba - 16,2 °C. 

Maximálna denná teplota vzduchu bola počas zimy  
2013/2014 veľmi často v oblasti kladných hodnôt, ale nedo-
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siahla až tak často rekordnú úroveň, ako to bolo v prípade vy-
sokých hodnôt minimálnej dennej teploty vzduchu. Príkladom 
je posledná fáza tohtoročnej zimy, kedy v období od 9. februára 
2014 do 28. februára 2014 boli zaznamenané kladné rekordy 
minimálnej dennej teploty vzduchu aspoň niekde na Slovensku 
počas 13 dní z tohto 20 dňového obdobia. V Žihárci bol v 
tomto takmer trojtýždňovom období slabý mráz do - 2 °C len v 
piatich dňoch a naopak pokles minimálnej dennej teploty 
vzduchu iba do úrovne + 5 °C, resp. + 6 °C sa tam zaregistroval 
až v troch dňoch tohto obdobia. Toto malo určite významný 
vplyv na skorú aktivitu flóry a fauny. 

Predpokladá sa, že nedostatok snehu môže mať v nasledu-
júcom jarnom období vplyv na procesy otepľovania. Na tieto 
bude vplývať aj charakter cirkulácie vzduchu v širšom prie-
store Európy, ktorý môže otepľovanie v jarných mesiacoch aj 
podporovať, ale aj brzdiť. Málo, alebo žiadny prírodný sneh nie 
sú na jar ideálnym stavom pre vodohospodárov a poľnohos-
podárov. Existujú riziká, že prípadný nedostatok atmosféric-
kých zrážok v jarnom období sa môže v takýchto podmienkach 
rýchlejšie negatívne prejaviť suchom. 

Priemer denných teplôt vzduchu v zime 2013/2014 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pódy  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v me-
siaci február 2014 pohybovala od +1,2 °C v Liesku do 
+4,5 °C v Mochovciach.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola     
od -3,6 °C v Prešove do +1,1 °C v Mochovciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +1,3 °C v Liesku do +4,6 °C v Hurbanove.  

- Maximálna úroveň premrznutia pôdy: 
- na západnom Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Kráľovej 

pri Senci až 16 cm v Žihárci; 
- na strednom Slovensku 0 cm v Dolných Plachtinciach 

až 24 cm v Telgárte, 
- na východnom Slovensku 3 cm v Moldave nad Bodvou, 

Podolínci až 34 cm v Poprade. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

Ozimné obilniny a repka ozimná prezimovali v dobrom 
kondičnom stave. Lokálne sa vyskytli plochy, na ktorých bol 
zistený ožer porastov ozimín. V druhej polovici februára 2014 
sa miestami začala príprava pod jarné plodiny. V priebehu 
tretej dekády mesiaca februára 2014 sa začal siať jačmeň jarný 
na Podunajskej nížine. 

U viacerých ovocných drevín sa v tretej dekáde mesiaca 
februára 2014 sa začali nalievať listové a zmiešané púčiky, pri 
ríbezli červenej, čerešni vtáčej, čerešni višňovej, hrušiek, sli-
viek a jabloni domácej bolo pozorovanie aj pučanie púčikov. 

Kvitnutie liesky obyčajnej pokračovalo vo všetkých deká-
dach februára, v druhej a tretej dekáde mesiaca pučali púčiky 
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viacerých lesných drevín. V druhej dekáde začala kvitnúť 
snežienka jarná a podbeľ liečivý, do konca mesiaca bolo za-
znamenávané aj všeobecné kvitnutie. Od druhej dekády me-
siaca februára 2014 začínala prášiť peľ (kvitnúť) vŕba rakyto-
vá, výnimočne aj breza previsnutá, pri jelši lepkavej bolo za-
znamenané všeobecné kvitnutie. Ojedinelé začali kvitnúť v 
druhej dekáde mesiaca február drieň obyčajný, v tretej zlatovka 
previsnutá, miestami boli pozorované prvé listy bazy čiernej. 

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Prvé prílety drozda plavého, škovránka poľného aj škorca 
lesklého boli pozorované už v prvej dekáde februára 2014. Od 
druhej dekády boli pozorované hromadné prílety a prvý spev.  
Na konci februára 2014 bol lokálne pozorovaný prílet bociana 
bieleho. Prvá znáška peľu včely medonosnej bola zazname-
naná v druhej dekáde tohto mesiaca. 
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2014 
 

Na začiatku mesiaca marca 2014 počasie na Slovensku 
ovplyvňovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presu-
nula zo západnej Európy nad strednú Európu. Nad oblasť 
Slovenska začal prúdiť od juhovýchodu o niečo teplejší 
vzduch.  

V ďalších dňoch sa od severovýchodu začala rozširovať nad 
oblasť Slovenska tlaková výš, ktorá sa prepojila s tlakovou 
výšou rozširujúcou sa od juhozápadu. 

V polovici mesiaca marec 2014 začal tlak vzduchu postupne 
klesať a 15. marca 2014 prešiel cez Slovensko výrazný studený 
front a potom nasledovne 16. marca 2014 v silnom severozá-
padnom prúdení prešiel teplý front. 

Silné výškové severozápadné prúdenie nad Slovenskom 
pokračovalo aj v ďalších dňoch a v ňom smerovali cez Slo-
vensko frontálne vlny. 

Dňa 20. marca 2014 sa od juhozápadu rozšírila nad strednú 
Európu tlaková výš, ktorej stred sa presunul neskôr nad Balkán, 
a na Slovensko začal prúdiť od juhozápadu veľmi teplý 
vzduch. 

Prílev veľmi teplého vzduchu na územie Slovenska ukončil 
zvlnený studený front, ktorý veľmi pomaly postupoval od 23. 
marca 2014 cez Slovensko ďalej na severovýchod. Za ním sa 
od severozápadu až severu rozšírila nad naše územie tlaková 
výš, ktorá v závere mesiaca 
zoslabla. 

 
Klimatologický prehľad 

Mesiac marec 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-
lotné silne až mimoriadne nadnormálny s teplotnými  odchýl- 
kami od +3,5 °C v Čadci do +4,9 °C v Bratislave-Koliba.  
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Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vy-
sokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej 
+3,6 °C a absolútne priemerná najvyššia mesačná teplota 
vzduchu bola zaznamenaná v Bratislave na letisku a na brati-
slavskej Kolibe +9,6 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v tomto mesiaci od -5,2 °C na Lom-
nickom štíte do -2,1 °C na Chopku. Absolútne teplotné mini-
mum bolo namerané na Lomnickom štíte -13,4 °C, dňa             
16. marca 2014 a absolútne teplotné maximum bolo namerané 
v Boľkovciach +22,2 °C, dňa 31. marca 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna, čo potvrdzujú namerané 
hodnoty v Bratislave na letisku -14 %, v Piešťanoch -12 %, v 
Hurbanove -10 %, v Oravskej Lesnej -12 %, v Sliači -12 
%,Bolkovciach -16 %, na Štrbskom Plese -2 %, v Košiciach  
-14 %, v Stropkove-Tisinci -14 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci 2014 nadnor-
málna od 108 % na Lomnickom štíte do 176 % v Bratislave na 
letisku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 15. až 
17. marca 2014, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rých-
losť 80 až 120 km/h a vo vysokých horských polohách aj vyš-
šie. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac marec 2014 bol na území Slovenska zrážkovo prie-
storovo veľmi rozdielny. V niektorých regiónoch, hlavne na 
severe a severozápade Slovenska, bol zrážkovo nadnormálny, 
ale napríklad na krajnom západe Slovenska bol naopak, až 
zrážkovo mimoriadne podnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 5 mm 
na krajnom západe Záhoria, v niektorých oblastiach v západnej 
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polovici Podunajskej nížiny a na juhu stredného Slovenska, do 
viac ako 100 mm hlavne v oblasti Oravských Beskýd, Vtáč-
nika, Malej a Veľkej Fatry a Tatier. Priestorový úhrn atmosfé-
rických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 43 mm, Čo 
predstavuje 91 % normálu a deficit 4 mm. 

Teplota vzduchu za mesiac marec 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Úhrn atmosférických zrážok za marec 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



868 

 

Oblačnosť (mesačný priemer) za marec 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teplota, premŕzanie a vlhkosť pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 
marec 2014 pohybovala od + 6,8 °C v Moravskom Svätom 
Jáne do + 9,2 °C v Žihárci. čo predstavuje odchýlku + 3,4 °C až 
+ 4,2 °C od dlhodobého priemeru.  

Minimálna termínová teplota sa pohybovala od + 2,1 °C v 
Kráľovej pri Senci do + 5,6 °C v Mochovciach. Bola nameraná 
v prvej a tretej marcovej pentáde.  

Maximálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
nameraná od + 10,3 °C v Moravskom Svätom Jáne do               
+ 17,7 °C v Kráľovej pri Senci, ktorá sa vyskytla koncom me-
siaca. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-
meraná od + 6,3 °C v Holíči do + 8,6 °C v Hurbanove, čo 
predstavuje odchýlku + 3,5 °C až + 4,0 °C od dlhodobého 
priemeru. 

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-
meraná od + 3,7 °C v Moravskom Svätom Jáne do + 6,6 °C 
v Mochovciach, ktorá sa vyskytla sa v prvej a tretej pentáde.  



869 

 

Maximálna termínová teplota v hĺbke 20 cm sa pohybovala 
medzi + 8,9 °C v Holíči do + 13,0 °C v Žihárci, ktorá sa vy-
skytla koncom mesiaca. 

Pôda premŕzala v druhej, tretej a na začiatku poslednej 
pentády. Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa v mesiaci ma-
rec na západnom Slovensku pohybovala od 0 cm v Beluši a 
Bratislava - letisko do hĺbky 3 cm v Moravskom Svätom Jáne a 
Topoľčanoch. 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
a lesných drevín a rastlín 

V druhej dekáde nastalo predlžovanie listových pošiev 
pšenice ozimnej a predlžovanie byle repky ozimnej. V druhej a 
tretej dekáde prebiehala sejba jačmeňa jarného a ovsa siateho. 
V tretej dekáde začal výsev maku siateho. Postupne 
vzchádzala pšenica jarná a hrach siaty. Pšenica ozimná pre-
chádzala do fenologickej fázy prvého kolienka a lokálne začala 
kvitnúť repka ozimná. Ku koncu mesiaca marec sa začala sejba 
ovsa siateho, vzchádzala pšenica jarná, hrach siaty, tiež mak 
siaty a pokračovalo vzchádzame jačmeňa jarného, ktorý u skôr 
siatych zaznamenal už aj tretí list. V teplejších oblastiach sa 
začala výsadba skorých zemiakov a výsev cukrovej repy. 

Pri viniči hroznorodom bol od začiatku marca 2014 pozo-
rovaný začiatok prúdenia štiav (slzenie), na väčšine sledova-
ného územia bol do konca marca 2014 vo fenologickej fáze 
pučania púčikov. Od polovice marca 2014 začala kvitnúť 
marhuľa obyčajná, v poslednej dekáde už kvitla aj broskyňa 
obyčajná, slivka domáca, ríbezľa červená aj čierna, čerešňa 
vtáčia i višňová. Do konca mesiaca marec 2014 boli tieto 
ovocné dreviny v plnom kvete, marhuľa na| viacerých lokali-
tách ukončila kvitnutie. Na konci marca začali na západnom 
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Slovensku ojedinelé kvitnúť letné jablone a hrušky. Prvé listy 
ovocných drevín boli zaznamenané v poslednej dekáde marca. 

Pokračovalo kvitnutie liesky obyčajnej, vŕby rakytovej, 
drieňa obyčajného, zlatovky previsnutej, brezy previsnutej i 
jelše lepkavej. Slivka trnková (trnka) a ojedinelé aj hrab oby-
čajný začali kvitnúť v druhej dekáde, do konca mesiaca plne 
kvitli. Smrekovec opadavý začal kvitnúť a vytvárať prvé listy v 
poslednej dekáde marca. V druhej, ale hlavne v tretej dekáde sa 
tvorili prvé listy väčšiny lesných stromov a krov. Vo všetkých 
dekádach bol zaznamenávaný začiatok aj plné kvitnutie veter-
nice hájnej, záružlia močiarneho, pečeňovníka laločnatého 
i púpavy lekárskej. 

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Od prvej dekády bol zaznamenaný prvý prílet škorca lesk-
lého a škovránka poľného, postupne aj ich hromadný prílet. 
Prvý spev drozda plavého, škovránka poľného a škorca lesk-
lého bol pozorovaný v prvej a v druhej dekáde. V druhej a tretej 
dekáde boli pozorované prvé znášky peľu včely medonosnej. 
Koncom mesiaca marec prilietal bocian biely a lastovička 
domová. 
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2014 

Na začiatku mesiaca apríl 2014 počasie na Slovensku 
ovplyvňovalo nevýrazné tlakové pole.  

Dňa 3. apríla 2014 sa sformovalo nad oblasťou Slovenska 
zvlnené frontálne rozhranie, oddeľujúce teplý vzduch nad ju-
hozápadnou Európou od chladného nad severovýchodom kon-
tinentu.  

V ďalších dňoch až do 7. apríla 2014 bolo územie Slovenska 
pod vplyvom nízkeho tlaku vzduchu, so stredom nad Talian-
skom.  

V utorok 8. apríla 2014 na Slovensko od západu postúpil 
zvlnený studený front, za ktorým na Slovensko v ďalších 
dňoch prúdil od severozápadu až severu studený a vlhký 
vzduch. 

V závere prvej dekády mesiaca apríl 2014 sa nad Karpaty 
rozšíril výbežok tlakovej výše od západu. 

Začiatkom druhej aprílovej dekády na Slovensko zasahoval 
od severovýchodu okraj tlakovej výše.  

Dňa 13. apríla 2014 na Slovensko od západu postúpil ne-
výrazný oklúzny front. Za ním v pondelok 14. apríla 2014 
prešiel cez územie Slovenska na juhovýchod výrazný studený 
front, za ktorým na Slovensko od severu prenikol studený 
vzduch. V studenom vzduchu sa presúvala z Britských ostro-
vov cez Severné more až nad Pobaltie mohutná tlaková výš.  

Od 17. apríla 2014 na Slovensko po prednej strane tlakovej 
niže nad Balkánom začal od juhovýchodu prúdiť teplý vzduch. 

V ďalších dňoch až do konca mesiaca sa nad strednou, 
južnou a západnou Európou nachádzala rozsiahla oblasť níz-
keho tlaku vzduchu, v ktorej sa v teplom vzduchu vytvárali 
početné prehánky a búrky. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac apríl 2014 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny, s odchýlkami od +1,8 ◦C v Piešťanoch do +2,5 ◦C 
v Bratislave na Kolibe, Bratislave na letisku, Oravskej Lesnej 
Chopku a v Košiciach na letisku.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej +6,7 °C. 

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola zazna-
menaná v Bratislave na letisku +12,7 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v mesiaci apríl 2014 hodnoty od -3,5 °C 
na Lomnickom štíte do -0,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 
polôh, bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej -4,0 °C, dňa 12. 
apríla 2014 a najvyššie teplotné maximum bolo zaznamenané v 
Dudinciach +25,4 °C, dňa 24. apríla 2014.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu – Bratislava +3 
%, Piešťany +7 %, Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -2 %, 
Sliač -1 %, Boľkovce 0 %, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso +6 %, 
Košice +1 %, Stropkov-Tisinec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli 2014 normálna a 
pohybovala sa v intervale od 88 % v Hurbanove do 115 % v 
Milhostove mesačného normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 90 
km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované 14. ap-
ríla 2014. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac apríl 2014 bol na území Slovenska, vplyvom búrok 
v druhej polovici mesiaca, zrážkovo priestorovo veľmi roz-
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dielny. Zrážkovo bol väčšinou normálny, ale v niektorých re-
giónoch, na severe Záhoria a na krajnom juhu Podunajskej a 
Východoslovenskej nížiny, bol zrážkovo podnormálny, naopak 
napríklad na miestach s častejším výskytom búrkových lejakov 
bol zrážkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 15 mm na 
krajnom severe Záhoria, do viac ako 100 mm v niektorých 
oblastiach Malých Karpát, severozápadného Slovenska a Ta-
tier. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska do-
siahol 60 mm, čo predstavuje 109 % normálu a prebytok 5 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci apríl 2014 

pohybovala od 9,4 °C v Lieseku do 13,7 °C v Hurbanove. 
Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 

0,0 °C vo Vígľaši - Pstruša až +8,5 °C v Mochovciach.  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-

bovala od +8,4 °C v Medzilaborciach do +13,2 °C v Hurba-
nove.  

Pôda premŕzala lokálne na začiatku prvej a v druhej dekáde. 
V Bratislave, Prievidzi a Lieseku bola pôda premrznutá v 
tenkej povrchovej vrstve, maximálna úroveň premrznutia pôdy 
dosiahla hodnotu 3 cm v Plavci nad Popradom a 4 cm v 
Švedlári. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Vyspelejšie porasty ozimných obilnín sa nachádzali vo fe-
nologickej fáze druhého kolienka v prvých dvoch dekádach 
mesiaca, v stredných a podhorských polohách až v poslednej 
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dekáde. V tretej dekáde mesiaca apríl 2014 bolo pozorované 
zdurenie pošvy posledného listu a ojedinelé aj klasenie.  

V prvej dekáde mesiaca apríl 2014 začala kvitnúť repka 
ozimná na strednom a východnom Slovensku, plne kvitla na 
západnom Slovensku. Jačmeň jarný odnožoval v prvej dekáde, 
ale hlavne od druhej dekády, začiatok predlžovania listových 
pošiev a steblovanie boli pozorované v tretej dekáde, skôr len 
ojedinelé. Do konca mesiaca boli pšenica jarná a ovos siaty na 
väčšine sledovaného územia vo fenologickej fáze odnožova-
nia, alebo predlžovania listových pošiev. V Podunajskej nížine 
vytvárali tieto jariny ojedinelé prvé kolienka, steblovali.  

V prvej dekáde mesiaca apríl 2014 prebiehala výsadba ne-
skorých zemiakov, skoré zemiaky vzchádzali a od druhej de-
kády sa zapájali do riadkov. Slnečnica ročná sa začala vysievať 
na strednom a východnom Slovensku hlavne od druhej dekády, 
na západnom Slovensku na konci prvej dekády už vzchádzala. 
So sejbou kukurice siatej sa začalo v prvej dekáde. Vzchádzala 
miestami v druhej dekáde a len ojedinelé boli v poslednej de-
káde pozorované aj tretie listy. Vo všetkých dekádach bol za-
znamenávaný prvý pár pravých listov repy cukrovej aj kŕmnej, 
v poslednej dekáde sa zapájali do riadkov. Od polovice me-
siaca sa vytvárali prvé listy chmeľu obyčajného, v tretej dekáde 
boli zaznamenané prvé kosby lucerny siatej, v prvej dekáde 
mesiaca vinič hroznorodý a orech kráľovský vytvárali prvé 
listy, začali kvitnúť egreše, pokračovalo kvitnutie ríbezle čer-
venej, skôr kvitnúce kry odkvitali. Orech kráľovský začal 
kvitnúť od druhej dekády, ojedinelé aj skôr. Do konca druhej 
dekády apríla kvitli jablone a hrušky na väčšine sledovaného 
územia. Prevažne od druhej dekády bol zaznamenávaný za-
čiatok opadávania korunných lupienkov a koniec kvitnutia 
čerešní, višní a sliviek. Počas mesiaca apríl pokračovalo za-
listovanie listnatých drevín v stredných a podhorských polo-
hách. Od druhej dekády mesiaca začali kvitnúť buk lesný, dub 
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letný i zimný, javor horský, orgován obyčajný, pagaštan kon-
ský, hloh obyčajný, ostružina malinová, baza čierna, brusnica 
čučoriedková i brusnica obyčajná, niektoré druhy na teplejších 
lokalitách kvitli už v prvej dekáde, ruža šípová na juhu ojedi-
nelé v tretej dekáde. V druhej, ale hlavne v tretej dekáde boli 
zaznamenávané prvé zrelé plody vŕby rakytovej, prvé májové 
výhonky ihličnanov a začali kvitnúť smrek obyčajný, jedľa 
biela aj borovica lesná. Z bylín začala kvitnúť konvalinka vo-
ňavá a len výnimočne na konci mesiaca margaréta biela. 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
V priebehu celého mesiaca apríl 2014 pokračovali prílety 

lastovičky domovej, belorítky domovej, bociana bieleho len 
ojedinelé a od polovice mesiaca boli zaznamenané prvé prílety 
dáždovníka obyčajného na naše územie. V priebehu tretej de-
kády bol počuť prvý spev prepelice poľnej a pozorovaný bol 
prvý výskyt pásavky zemiakovej i chrústa obyčajného, lokálne 
aj hromadný výskyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



876 

 

Synoptický prehľad za mesiac máj 2014 
Na začiatku mesiaca máj 2014 prúdil do oblasti Slovenska 

teplý vzduch od juhovýchodu. 
Dňa 3. mája 2014 postúpil nad územie Slovenska zvlnený 

studený front. Za ním na Slovensko prúdil chladnejší vzduch a 
v ňom sa do strednej Európy rozšírila oblasť vyššieho tlaku 
vzduchu. 

V dňoch 7. až 8. mája 2014 cez Slovensko prechádzal ne-
výrazný studený front.  

Dňa 11. mája 2014 postúpil nad Slovensko od západu vý-
razný studený front. Za ním na Slovensko prúdil vlhký a 
chladnejší vzduch.  

Od stredy 14. mája 2014 začala počasie na Slovensku 
ovplyvňovať prehlbujúca sa tlaková níž. Jej stred sa postupne 
presunul nad Maďarsko a priniesla intenzívne atmosférické 
zrážky najmä na severné návetria.  

Od 17. mája 2014 sa nad Slovenskom nachádzalo nevýrazné 
pole nižšieho tlaku vzduchu. Zároveň bola oblasť Slovenska 
pod vplyvom výškovej tlakovej niže nad Českom. Po jej 
prednej strane na Slovensko začal prúdiť teplejší vzduch. 

Dňa 23. mája 2014 na Slovensku vyvrcholil prílev teplého 
vzduchu od juhu a nasledujúci deň postúpila na Slovensko 
brázda nízkeho tlaku vzduchu s rozpadávajúcim sa frontom. V 
nasledujúcich dňoch bolo Slovensko v nevýraznom tlakovom 
poli, pričom nad ním zotrvával vlhký a teplý vzduch.  

Dňa 28. mája 2014 na Slovensko postúpil studený front od 
severu. Za frontom na Slovensko prúdil chladnejší vzduch od 
severu. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac máj 2014 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0,3 °C v Poprade do 
+0,7 °C  v Oravskej Lesnej a Sliači.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Tel-
gárte +9,9 °C. 

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Hurbanove +15,7 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v mesiaci máj 2014 hodnoty od -0,6 °C 
na Lomnickom štíte do +2,5 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) bolo namerané v Oravskej Lesnej -3,8 °C, dňa 6. mája 
2014.  

Absolútne teplotné maximum  v Sliači bolo namerané 
+29,9 °C, dňa 24. mája 2014. Na Lomnickom štíte poklesla 
minimálna teplota vzduchu dňa 5. mája 2014 na -10,5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 
územia bola okolo normálu: Bratislava 0 %, Piešťany +1 %, 
Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná -2 %, Sliač -2 %, Bolkov-  
ce 0 %, Telgárt +6 %, Štrbské Pleso +3 %, Košice +3 %, 
Stropkov-Tisinec +3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci máj 2014  
prevažne okolo normálu v intervale od 85 % v Hurbanove do 
108 % v Bratislave na letisku, Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 až 
120 km/h (v horských polohách aj vyššie) boli pozorované dňa 
15. mája 2014. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné 
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a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-
krétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac máj 2014 bol na území Slovenska zrážkovo pre-
važne nadnormálny až silne nadnormálny, v niektorých re-
giónoch, predovšetkým na severnej strane Tatier, v Zamagurí a 
v povodí Hnilca, bol až mimoriadne zrážkovo nadnormálny. V 
malej oblasti na juhovýchode Podunajskej nížiny, v oblasti 
Štúrova, však bolo v máji 2014 málo zrážok. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 
okolo 30 mm, v oblasti na sútoku Hrona a Dunaja, do takmer 
400 mm. na severnej strane Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 142 mm, čo predstavuje 187 % 
normálu a prebytok 66 mm. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

máj 2014 pohybovala od 13,4 °C v Lieseku do 17,8 °C v 
Hurbanove, Orechová.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola v in-
tervale od +6,0 °C v Podolínci do +12,7 °C v Boľkovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +12,5 °C v Lieseku do +17,2 °C v Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín pokračovalo klasenie vyspelejších po-
rastov ozimných obilnín, ktoré začali v prvej dekáde kvitnúť. 
Menej vyspelé porasty boli na konci mesiaca máj 2014 vo fe-
nologickej fáze zdurenia pošvy posledného listu.  

Jačmeň ozimný prešiel na juhu do mliečnej zrelosti v po-
slednej dekáde.  

Jačmeň jarný vytváral od prvej dekády druhé kolienka. na 
západnom Slovensku miestami klasil a kvitol. Na ostatnom 
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území začal klasiť v druhej dekáde, na juhu Banskobystrického 
kraja na konci mája. Ovos siaty vytváral od polovice mesiaca 
máj druhé kolienka, na konci mesiaca máj hlásil len výni-
močne. V prvej dekáde pšenica jarná vytvárala prvé kolienka. 
druhé kolienka na začiatku druhej dekády, a v poslednej pen-
táde mája klasila na viacerých lokalitách východného Slo-
venska.  

V prvej dekáde začal kvitnúť hrach siaty a pozorovaná bola 
dekortizácia koreňa (buľvy) repy cukrovej. Koncom druhej 
dekády bol zaznamenaný začiatok rastu zálistkov chmeľu 
obyčajného. Od polovice mesiaca bol pozorovaný začiatok 
predlžovania stoniek maku siateho a začiatok kvitnutia skorých 
zemiakov. Pokračovali prvé kosby viacročných krmovín a lúk.  

Do polovice mesiaca bolo ešte zaznamenávané vzchádzanie 
slnečnice ročnej a pokračovala sejba kukurice siatej.  

Vinič hroznorodý začal kvitnúť v tretej dekáde, na západ-
nom Slovensku aj skôr. V druhej dekáde dosiahli skoré čerešne 
zberovú zrelosť, na juhu stredného Slovenska až v tretej de-
káde mája. Vo vyšších polohách na začiatku mája ešte kvitli 
jablone a hrušky. V prvej dekáde začal kvitnúť vtáčí zob, v 
druhej borovica horská, lokálne lipa veľkolistá a na konci mája 
aj lipa malolistá. Od prvej dekády kvitol agát biely aj na 
strednom a východnom Slovensku. Pokračovalo kvitnutie 
viacerých lesných drevín hlavne v stredných a podhorských 
polohách. Z bylín kvitla počas mesiaca máj konvalinka voňavá 
a margaréta biela. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
Vo všetkých dekádach pokračoval prvý aj hromadný výskyt 

pásavky zemiakovej. V priebehu mesiaca máj boli zazname-
návané prílety lastovičky domovej, betorítky domovej, škorca 
lesklého aj dážďovníka obyčajného, z viacerých lokalít aj prvý 
spev kukučky jarabej a prepelice poľnej. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                   
za mesiac máj 2014 
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2014 
Od začiatku mesiaca júna do 3. júna 2014 ovplyvňovala 

územie Slovenska vypĺňajúca sa tlaková níž, ktorá sa presunula 
nad územie Slovenska z južného Bieloruska. 

V stredu 4. júna 2014 sa nad strednou Európou udržiavalo 
nevýrazné tlakové pole, pričom v nasledujúci deň 5. júna 2014 
postúpil od západu na Slovensko teplotné nevýrazný studený 
front. Za ním sa rozšíril nad územie Slovenska vyšší tlak 
vzduchu a od juhozápadu na Slovensko prúdil teplý 

vzduch.  
Prílev tohto veľmi 

teplého, pôvodom 
tropického vzduchu 
vyvrcholil v stredu 
11. júna 2014. Počas 
tohto obdobia sa na 
niektorých meteoro-
logických staniciach 
dosiahli rekordné 
hodnoty maximálnej 
dennej teploty 

vzduchu. 
Vo štvrtok 12. júna 2014 postúpil cez Slovensko smerom na 

juhovýchod rozpadávajúci sa zvlnený studený front, za ktorým 
na Slovensko prúdil od severozápadu chladnejší vzduch. 

Od 16. júna 2014 zasahoval nad Slovensko výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu, ktorý ovplyvňoval počasie až do štvrtku 
19. júna 2014, kedy začal slabnúť. 

V piatok 20. júna 2014 od severozápadu prešiel ponad 
Slovensko studený front a za ním pokračoval prílev polárneho 
morského vzduchu. 
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V stredu 25. júna 2014 prešiel cez Slovensko ďalší studený 
front. Za ním sa tu od západu rozšíril nevýrazný výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu. 

V sobotu 28. júna 2014 sa stred tlakovej výše presunul zo 
strednej Európy nad Rumunsko a do strednej Európy zasaho-
vala brázda nízkeho tlaku vzduchu, pričom v nedeľu 29. júna 
2014 na Slovensko vyvrcholil prílev veľmi teplého vzduchu od 
juhozápadu. 

 
Klimatologický prehľad 

Mesiac jún 2014 bol v južnej časti Slovenska a miestami na 
východe teplotné nadnormálny s kladnými teplotnými od-
chýlkami od +1,0 ° C  v Kamenici n/Cirochou do +2,0 ° C 
v Bratislave na Kolibe. Na severe prevažne normálny s tep-
lotnými odchýlkami od -0,1 °C  na Lomnickom štíte                        
do +0,8 ° C  v Poprade a Telgárte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(okrem vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej a v Telgárte +13,5 °C.  

Absolútne najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Bratislave na letisku +20,3 °C.  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v mesiaci jún hodnoty od +1,7 °C na 
Lomnickom štíte do+5,7 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) bolo namerané v Oravskej Lesnej +1,3 °C, dňa 16. júna 
2014. 

Absolútne teplotné maximum bolo namerané v Sliači  
+35,8 °C, dňa 10. júna 2014.  
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Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu 
dňa 2. júna 2014 na -5,9 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 
pod normálom: Bratislava -20 %, Piešťany -14 %, Hurbanovo 
-9 %, Oravská Lesná -11 %, Boľkovce -12 %, Telgárt -13 %. 
Štrbské Pleso -8 %, Košice -13 %, Strcpkov-Tisinec -12 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola nameraná v mesiaci jún 
2014 prevažne okolo normálu v intervale od 113% na Lom-
nickom štíte do 143 % v Bratislave na letisku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h sa vyskytli lokálne pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra 
boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rých-
lostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2014 bol na území Slovenska zrážkovo prevažne 
normálny, ale v niektorých regiónoch bol zrážkovo podnor-
málny a naopak, v izolovaných lokalitách, kde sa vyskytli 
výdatnejšie búrkové lejaky mohol byt' aj zrážkovo nadnormá-
iny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 
prevažne od hodnôt okolo 10 mm, v oblasti na juhu východo-
slovenskej nížiny, do takmer 150 mm v niektorých Častiach 
Slovenského raja. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 60 mm, čo predstavuje 70 % normálu a 
deficit 26 mm. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni 2014 

pohybovala od +16,4 °C v Turčianskych Tepliciach do                 
+22,5 °C v Hurbanove.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola name- 
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raná +11,0 °C v Liptovskom Hrádku až +16,4 °C v Boľkov-
ciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +15,3 °C v Turčianskych Tepliciach do +21,1 °C          
v Hurbanove.  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín 
V prvej dekáde mesiaca jún 2014 bolo ešte pozorované 

klasenie pšenice ozimnej vo vyšších polohách. Mliečna zrelosť 
tejto oziminy bola zaznamenávaná od prvej dekády, žltú zre-
losť dosiahla najskôr v druhej dekáde, na juhu Banskobys-
trického kraja až na konci tretej dekády mesiaca. V stredných a 
podhorských polohách bola v poslednej dekáde prevažne len 
vo fenologickej fáze mliečnej zrelosti.  

Od druhej dekády mesiaca jún 2014 sa nachádzal jačmeň 
ozimný v plnej zrelosti, pšenica ozimná až v poslednej dekáde 
a začali sa v najteplejších oblastiach Slovenska zberať. Repka 
ozimná prešla v prvej dekáde do žltej zrelosti, v poslednej bola 
zaznamenaná zberová zrelosť aj zber. Jačmeň jarný na začiatku 
mesiaca jún 2014 na juhu Banskobystrického kraja kvitol. 
Mliečna zrelosť bola pozorovaná v druhej dekáde, žltá v tretej 
dekáde a len na západnom Slovensku skôr. Tam dosiahol v 
poslednej dekáde plnú zrelosť a začal sa zberať. Počas mesiaca 
pokračovalo klasenie ovsa siateho i pšenice jarnej, v tretej 
dekáde bola miestami pozorovaná mliečna zrelosť. V druhej 
dekáde začala odumierať vňať skorých zemiakov a lokálne sa 
začali zberať, hrach siaty dosiahol zelenú zrelosť, na viacerých 
lokalitách sa začal zberať v poslednej dekáde. Ľan siaty začal 
kvitnúť na juhu Košickej kotliny v prvej dekáde júna, v polo-
vici mesiaca bola pozorovaná butonizácia chmeľu obyčajného. 
Mak siaty v druhej dekáde plne kvitol, v poslednej miestami 
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ukončoval kvitnutie a slnečnica ročná začínala kvitnúť. Kuku-
rica siata v tretej dekáde klasila, ojedinelé začala kvitnúť. 
Prebiehali druhé kosby viacročných krmovín a lúk. 

Od prvej dekády mesiaca jún 2014 bola pozorovaná zberová 
zrelosť neskorých čerešní, hlavne od druhej dekády čerešne 
višňovej, egrešov, ríbezle červenej i čiernej, v poslednej de-
káde skorých odrôd marhule obyčajnej. Do polovice mesiaca 
jún 2014 bol ešte zaznamenávaný začiatok kvitnutia niektorých 
odrôd viniča hroznorodého, v druhej zavesovanie strapcov. 
Plne kvitla lipa veľkolistá aj malolistá. Do polovice mesiaca 
júna 2014 kvitol v podhorských polohách ešte agát biely, ruža 
šípová a aj baza čierna. V druhej dekáde mesiaca jún 2014 boli 
pozorované prvé zrelé plody brezy previsnutej na západnom 
Slovensku. V priebehu mesiaca boli zaznamenané jánske vý-
honky viacerých lesných drevín. Hlavne v poslednej dekáde 
boli pozorované prvé zrelé plody ostružiny malinovej a brus-
nice čučoriedkovej, len miestami skôr. Od polovice mesiac jún 
začal na východnom Slovensku kvitnúť vres obyčajný a na 
konci druhej dekády krvavec lekársky. 

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Vo všetkých dekádach mesiaca bol ešte pozorovaný hro-
madný výskyt pásavky zemiakovej. 
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Synoptícký prehľad za mesiac júl 2014 
 

Na začiatku mesiaca júl 2014 od západu smeroval cez Slo-
vensko výrazný studený front, za ktorým sa na Slovensko od 
severozápadu dostal chladný vzduch. V ňom sa presúvala cez 
strednú Európu na východ tlaková výš. Po jej zadnej strane k 
nám začal prúdiť od juhu až juhozápadu teplý vzduch.  

Prílev teplého vzduchu od juhu vyvrcholil 8. a 9. júla 2014, 
kedy cez Slovensko postupoval od západu zvlnený studený 
front. 

V ďalších dňoch sa vo vlhkom vzduchu nad strednou Eu-
rópou nachádzala rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, 
ktorá sa len pomaly vypĺňala. 

Na začiatku druhej polovice mesiaca tlak vzduchu nad 
územím Slovenska slabo stúpal a nad strednú Európu zosilnel 
prílev teplého vzduchu od juhozápadu. 

V posledných dňoch mesiaca sa nad územím Slovenska 
udržiavalo v teplom vzduchu nevýrazné tlakové pole. A tak 
počas celého obdobia bol výrazný denný chod oblačnosti 
a konvektívne atmosférické zrážky.  

 
Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2014 bol na väčšine územia Slovenska prevažne 
teplotné silne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami od +1,7 
°C Boľkovciach do +2,8 °C v Piešťanoch.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
+16,2 °C, najvyššia v Hurbanove +22,2 °C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-
chu v júli od +5,8 °C na Lomnickom štíte do +9,1 °C na 
Chopku. 

Absolútne  teplotné  minimum namerali, okrem vysokých 
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horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,0 °C, dňa 4. júla 2014 a 
najvyššie maximum namerali v Hurbanove +34,2 °C, dňa 7. 
júla 2014, keď na Lomnickom štíte poklesla dňa 1. júla 2014 
minimálna teplota vzduchu na -2,0 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava, le-
tisko -1 %, Piešťany +3 %, Hurbanovo +5 %, Oravská Lesná 
+2 %, Sliač 0 %, Boľkovce +3 %, Telgárt +2 %, Košice +5 %, 
Stropkov-Tisinec +2 %.  

Suma trvania slnečného svitu v mesiaci júl 2014 na väčšine 
územia Slovenska bola normálna v intervale od 79 % na 
Lomnický štít do 112 % v Bratislave normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h sa lokálne vyskytli pri búrkach. Uvedené rýchlosti vetra 
sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-
stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac júl 2014 bol na území Slovenska zrážkovo väčšinou 
nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, iba v menších 
regiónoch, kde sa nevyskytli výdatnejšie búrkové lejaky bol 
zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa 
pohybovali prevažne od hodnôt okolo 50 mm, v oblasti medzi 
Trnavou a Galantou a aj na severe Záhoria, do hodnôt okolo 
300 mm v niektorých častiach Tatier. Priestorový úhrn atmo-
sférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 153 mm, 
čo predstavuje 168 % normálu a prebytok zrážok 62 mm. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 

júl 2014 pohybovala od +18,8 °C v Turčianskych Teplicich do 
+24,2 °C v Hurbanove.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v 5 cm hĺbke bola od 
+13,0 °C  v Liptovskom Hrádku až do +18,4 °C v Boľkov-
ciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +17,7 °C v Turčianskych Tepliciach do +23,1 °C v 
Hurbanove. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

V mesiaci júl 2014 pokračoval zber ozimných obilnín v 
najteplejších oblastiach Slovenska. Na juhu Banskobystrického 
kraja. Bola zaznamenaná plná zrelosť pšenice ozimnej v druhej 
dekáde júla, kedy sa začala aj zberať. Na Východoslovenskej 
nížine sa zberala od prvej pentády mesiaca. Na strednom Slo-
vensku dosiahli ozimná raž a ozimný jačmeň plnú zrelosť na 
začiatku druhej dekády a zároveň sa začal aj ich zber. Repka 
ozimná sa zberala počas celého mesiaca, ale v posledných 
dvoch dekádach prebiehal zber prevažne v stredných polohách. 
Zber bol prerušovaný častými dažďovými prehánkami a búr-
kami.  

Pokračovalo dozrievanie a zber hrachu siateho. Na konci 
prvej júlovej dekády sa jačmeň jarný zberal už aj na juhu 
stredného a východného Slovenska, kedy sa menej vyspelé 
porasty nachádzali vo fenologickej fáze mliečnej, alebo i žltej 
zrelosti. Od prvej dekády dosahovala pšenica jarná plnú zrelosť 
a od druhej sa začala zberať. V polovici júla bola pozorovaná 
plná zrelosť ovsa siateho a koncom druhej dekády sa usku-
točňovali aj prvé zbery. Plná zrelosť maku siateho aj zber, bola 
zaznamenaná v tretej dekáde júla, lokálne aj skôr. Skoré hyb-
ridy kukurice siatej prechádzali na konci druhej dekády me-
siaca z mliečnej do mliečno-voskovej zrelosti v tretej dekáde, 
neskoré hybridy kvitli. V prvej dekáde plne kvitla slnečnica 
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ročná, začal kvitnúť chmeľ obyčajný, u ktorého bol v tretej 
dekáde pozorovaný začiatok hlávkovania. Zberali sa skoré a 
stredne skoré odrody broskyne obyčajnej. V prvej dekáde do-
sahovali na juhu zberovú zrelosť letné odrody jabloní i hrušiek, 
a od druhej dekády slivky domácej. Pri skorých odrodách vi-
niča hroznorodého bolo začiatkom druhej dekády pozorované 
mäknutie bobúľ. Pokračovalo dozrievanie i zber ostružiny 
malinovej a brusnice čučoriedkovej. Do polovice júla ešte 
kvitla vo vyšších polohách lipa malolistá. Od druhej dekády 
dozrievali miestami plody bazy čiernej, jarabiny vtáčej a v 
tretej sa zberali prvé zrelé plody brusnice obyčajnej. V čase 
posledných dvoch dekád boli pozorované prvé zrelé plody 
brezy previsnutej na viacerých lokalitách. Na niektorých les-
ných drevinách sa počas júla vyskytlo letné žltnutie listov.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
V závere mesiaca júl 2014 bolo pozorované prvé zoskupo-

vanie belorŕtky domovej a lastovičky domovej, lokálne aj skôr. 
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Synopticky prehľad za mesiac august 2014 
 

Na začiatku mesiaca august sa nad územím Slovenska udr-
žiavalo nevýrazné tlakové pole relatívne nižšieho tlaku vzdu-
chu. 

V utorok 5. augusta 2014 územie Slovenska ovplyvňovalo 
rozpadávajúce sa frontálne rozhranie, za ktorým sa od západu 
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Tento vyšší tlak 
vzduchu sa udržal až do 8. augusta 2014, potom sa Slovensko 
nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli.  

V pondelok 11. augusta 2014 postúpil nad Slovensko od 
západu studený front, za ktorým začal prúdiť prechodne 
chladnejší vzduch.  

Ďalšie frontálne rozhranie prešlo cez Slovensko v noci z 13. 
na 14. augusta 2014. Za ním sa rozšíril od západu výbežok 
tlakovej vyše.  

V nedeľu 17. augusta 2014 sa nad Slovenskom rozprestie-
ralo nevýrazné tlakové pole.  

V dňoch 20. a 21. augusta 2014 Slovensko ovplyvňovalo 
zvlnené frontálne rozhranie, ktoré postupovalo smerom na 
východ.  

V nedeľu 24. augusta 2014 postúpil nad Slovensko ďalší 
studený front. V nasledujúci deň sa presúvala cez strednú Eu-
rópu smerom na východ tlaková výš. 

V utorok 26. augusta 2014 ovplyvňovalo počasie na Slo-
vensku okludujúci frontálny systém, v stredu 27. augusta 2014 
sa presúvalo na východ zvlnené frontálne rozhranie. 

Na konci mesiaca 30. a 31. augusta 2014 prúdil do strednej 
Európy vo vyšších vrstvách ovzdušia po južnej strane brázdy 
teplejší a vlhkejší vzduch od juhozápadu až západu. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac august 2014 bol na väčšine územia Slovenska tep-

lotné normálny s teplotnými odchýlkami od -0,6 °C  
v Bratislave - Koliba do +0,9 °C v Medzilaborciach, Kamenici 
nad Cirochou.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-
chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 
Telgárte +13,7 °C, najvyššia v Hurbanove a v Telgárte              
+19,4 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v auguste od +4,1 °C na Lomnickom 
štíte do +7,1 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Telgárte +1,1 °C, dňa 25. augusta 2014. 

Absolútne teplotné maximum namerali v Milhostove 
+34,1 °C, dňa 2.augusta 2014.  

Minimálnu teplotu vzduchu namerali -6,7 °C na Lom-
nickom štíte dňa 25. augusta 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na-
meraná na väčšine územia Slovenska ako nadnormálna: Brati-
slava +7 %, Piešťany +8 %, Hurbanovo +8 %, Oravská Lesná 
+8 %, Sliač +6 %, Boľkovce +6 %, Telgárt +7 %, Štrbské Pleso 
+10 %, Košice +5 %, Stropkov - Tisinec +4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v mesiaci august na 
väčšine územia Slovenska podnormálna v intervale od 76 % na 
Lomnickom štíte do 103 % 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 zodpo-
vedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska. 
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Zrážky  
Mesiac august 2014 bol na území Slovenska zrážkovo väč-

šinou nadnormálny, miestami až silne nadnormálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali prevažne od 
hodnôt okolo 50 mm v oblasti Vŕbového, Dobrej Vody a po-
dobne aj v niektorých oblastiach na juhu Východoslovenskej 
nížiny, do hodnôt viac ako 200 mm, V niektorých oblastiach 
Nízkych Tatier, Gemera, Vysokých Tatier a v Breznianskej 
kotline. Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 130 mm, čo predstavuje 160 % 
normálu a prebytok zrážok 49 mm. 

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci 
august pohybovala od 17,.2 °C v Turčianskych Tepliciach do 
22,4 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola na-
meraná od +11,1 °C v Liptovskom Hrádku do 16,7 °C v Bra-
tislave - Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-
hybovala od 17,0 °C v Turčianskych Tepliciach do 22,0 °C v 
Orechovej. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Zber ozimných a jarných obilnín pokračoval z dôvodu ne-
priaznivého počasia počas celého mesiaca august 2014, ale 
hlavne v severných okresoch stredného a východného Slo-
venska. Zber bol ťažký z dôvodu poľahnutia porastov. Do 
polovice mesiaca sa ešte zberala repka ozimná vo vyšších po-
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lohách. Úrody ozimín boli na viacerých lokalitách nadprie-
merné.  

Sejba nových porastov repky ozimnej sa začala vo Výcho-
doslovenskej nížine na konci druhej dekády mesiaca, ale na 
väčšine lokalít Slovenska až v tretej dekáde mesiaca. V závere 
mesiaca august táto olejnina na východnom Slovensku ojedi-
nelé vzchádzala a slnečnica ročná miestami vstupovala do pl-
nej zrelosti. V druhej dekáde sa začal zber chmeľu obyčajného 
v lokalite Trenčín. Skoré hybridy kukurice siatej (na zrno) do-
siahli v poslednej dekáde plnú zrelosť, ojedinelé sa začal zber 
kukurice na siláž. Začali sa zberať aj neskoré zemiaky, po-
kračoval zber skorých a stredne skorých zemiakov i maku 
siateho. 

Začiatkom mesiaca august sa zberali v severných okresoch 
krajiny letné odrody jabĺk a hrušiek, ku koncu mesiaca august 
sa začali zberať jesenné odrody.  

Od polovice augusta dozrievali skoré odrody viniča hroz-
norodého a pokračoval zber slivky domácej.  

Výdatné atmosférické zrážky spôsobili rozšírenie hubových 
chorôb na ovocných drevinách vo zvýšenej miere. Pokračovalo 
dozrievanie plodov bazy čiernej, jarabiny vtáčej, brezy pre-
visnutej i brusnice obyčajnej už aj v stredných a podhorských 
polohách. V poslednej dekáde mesiaca boli na viacerých loka-
litách pozorované prvé zrelé plody hlohu obyčajného, slivky 
trnkovej, ruže šípovej, drieňa obyčajného a liesky obyčajnej, 
lokálne aj skôr. Pozorovaný bol tiež začiatok aj všeobecné 
kvitnutie jesienky obyčajnej v tretej dekáde mesiaca. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
V poslednej dekáde augusta bolo pozorované prvé zosku-

povanie belorŕtky domovej a lastovičky domovej, lokálne aj 
skôr. V druhej dekáde boli zaznamenané prvé odlety bociana 
bieleho, a v tretej dekáde aj belorítky a lastovičky domovej. 
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Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku za me-
siac august 2014 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2014 
Začiatkom mesiaca september 2014 postúpilo od západu 

nad územie Slovenska zvlnené frontálne rozhranie, ktoré na 
západe zotrvávalo ešte 2. septembra 2014. Tlaková níž vo 
vyšších vrstvách ovzdušia ovplyvňovala počasie u nás ešte aj       
3. septembra 2014.  

Postupne sa však presadila tlaková výš, ktorá k nám zasa-
hovala od severovýchodu až severu. od 6. septembra 2014 až         
8. septembra 2014 prevažovalo v strednej Európe nevýrazné 
tlakové pole.  

Popoludní 9. septembra 2014 od západu postúpil nad Slo-
vensko studený front, ktorý sa v ďalších dňoch nad územím 
Slovenska vlnil.  

Dňa 11. septembra 2014 sa vo vyšších vrstvách ovzdušia 
presunula od severozápadu nad Rakúsko, západné Slovensko a 
Maďarsko tlaková níž. ktorá spôsobila výdatné zrážky najmä 
v západnej polovici Slovenska a to najmä v noci z 11. na             
12. septembra 2014.  

V dňoch 13. septembra a 14. septembra 2014 sa výšková 
tlaková níž presunula nad stredný Jadran, ale aj tak ešte 
ovplyvňovala počasie na Slovensku. najmä v jeho západnej 
polovici územia.  

Od 15. do 18. septembra 2014 do zasahoval od severový-
chodu až východu do strednej Európy okraj tlakovej výše. 

Dňa 19. septembra 2014 tlaková výš zoslabla a od západu sa 
nad Slovensko presunula plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu. 
Tá sa pomaly presúvala na sever a 21. septembra 2014 splynula 
s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, zasahujúcou do strednej 
Európy od severu.  

Dňa 22. septembra 2014 postupoval cez Slovensko na ju-
hovýchod studený front. Za ním. po zadnej strane tlakovej niže 
nad Bieloruskom a Ukrajinou, sa k nám dostával od severu 
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studený vzduch. V ňom sa nad strednou Európou vytvorila 
tlaková výš. ktorá sa rýchlo presunula ďalej na východ.  

Dňa 25. septembra 2014 sa od západu cez Slovensko pre-
súvala na východ plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu.  

Dňa 27. septembra 2014 prešiel od severozápadu na východ 
cez územie Slovenska studený front. Za ním zmohutnela nad 
vnútrozemím Európy tlaková výš, ktorá ovplyvňovala počasie 
nad územím Slovenska do konca septembra 2014. 

Mesačný úhrn slnečného svitu sa v regióne západného 
Slovenska v septembri pohyboval od 128 hodín v Podhájskej 
do 168 hodín v Bratislave - Kolibe, čo predstavuje 78 až 90 % 
dlhodobého priemeru.  

Na západnom Slovensku sa vyskytlo 11 hodín v Podhájskej 
až 17 hodín v Bratislave - Kolibe slnečných dní s denným tr-
vaním slnečného svitu viac ako 5 hodín.  

Najviac slnečných dní bolo v štvrtej pentáde, najmenej 
v tretej. Maximálne denné trvanie slnečného svitu 11,6 hodín 
bolo namerané 8. septembra 2014 v Holíči. 

Teplota vzduchu v porovnaní s normálom bol tohtoročný 
mesiac september 2014 v západoslovenskom regióne teplotné 
normálny až nadnormálny. Lokálne silne teplotne bol nad-
normálny v Žihárci.  

Odchýlka od normálu sa pohybovala v intervale od             
+0,6 °C v Bratislave - Kolibe do +2,2 °C v Žihárci.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla hodnoty od 
+14,4 °C v Modre - Piesku do +17,5 °C v Žihárci.  

Absolútne maximá teploty vzduchu vystúpili od +25,0 °C 
v Modre - Piesku do +29,0 °C v Beluši, Prievidzi, Topoľča-
noch, ktoré sa vyskytli v dňoch 3. až 5. septembra 2014.  

Absolútne minimá teploty vzduchu sa vyskytli dňa                
24. septembra 2014, keď teploty sa pohybovali od +1,1 °C v 
Nitre - Veľké Janíkovce do +6,1 °C v Bratislave - Kolibe, za-
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tiaľ čo prízemné teplotné minimá klesli od +2,6 °C v Holíči do 
-2,3 °C v Hurbanove.  

Najteplejšia bola druhá a najchladnejšia piata pentáda. V 
septembri 2014 sa vyskytlo od jedného dňa v Modre - Piesku 
do 8 dní letných dní v Hurbanove, Podhájskej, Prievidzi a Ži-
hárci. 

Atmosférické zrážky 
Mesiac september 2014 bol na území západného Slovenska 

zrážkovo nadnormálny až silne nadnormálny a na niektorých 
miestach až extrémne nadnormálny.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt 
okolo 90 mm, predovšetkým v oblasti stredného a horného 
Ponitria, do hodnôt takmer viac ako 200 mm v niektorých 
častiach Záhoria a v Malých Karpatoch.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie západného Slo-
venska dosiahol  150 mm. čo predstavovalo 283 % normálu 
a prebytok zrážok 97 mm. 

Najviac zrážok sa vyskytlo v tretej pentáde, najmenej 
v šiestej pentáde. V mesiaci september 2014 bolo na západnom 
Slovensku 13 zrážkových dní, dokonca v Holíči až 29 zráž-
kových dní v Nitre - Veľkých Janíkovciach, z toho 3 až 7 dní s 
denným úhrnom zrážok 5 mm a viac. 

    Atmosférické zrážky podľa okresov 
Okres Úhrn Okres Úhrn Okres Úhrn 

 [min]  [min]  [min] 

Bratislava I až V* 150-154 Nové Zámky 101 -172 Komárno 108 -176 

Malacky 137-283 Š.íľa 98 -107 Levice 94 - 143 

Pezinok 148 -193 Topoľčany 94-116 Puchov 78-94 

Senec 146-155 Zlaté Moravce 94-104 Nina 99-122 

Trnava 114-150 Trenčín 82-85 Prievidza 70 -129 

Dunajská Streda 122-136 Bánovce 91 -115 

Galanta 104-159 Dáva 90-137 
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Hlohovec 104-134 Myjava 108 -189 

Piešťany 115-138 N. Mesto n/ Vá-
hom 

113-160 

Senica 169-219 Partizánske 78 -109 

Skalica 105-152 Považská Bys-
trica 

62-66 

 

Teplota a vlhkosť pôdy 
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v sep-

tembri 2014 pohybovala od 16.3 °C v Holíči do 18.6 °C v 
Hurbanove, čo predstavovalo odchýlku od +1,4 °C do +2.2 °C 
od dlhodobého priemeru.  

Minimálna termínová teplota sa pohybovala medzí 9,2 °C v 
Žihárci až 14,1 °C v Bratislave – Kolibe. 

Maximálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola    
+19,8 °C v Holíči až +27,3 °C v Kráľovej pri Senci.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola od 
+16,3 °C v Holíči do +18,7 °C v Hurbanove, čo predstavuje 
odchýlku od 1,6 °C až 2.2 °C od dlhodobého priemeru. 

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-
hybovala medzi od +13,5 °C v Žihárci do 15,9 °C v Bratislave 
– Kolibe.  

Maximálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola 
nameraná od  +17,7 °C v Holiči do 21,9 °C v Hurbanove. 

Hodnoty využiteľnej vodnej kapacity v povrchovej vrstve (v 
profile do hĺbky 10 cm) pôd vo východnej časti Podunajskej 
nížiny v Hurbanove v septembri kolísali od 71 do 140 %. V 
povrchovej vrstve pôdy v Beluši sa hodnoty fyziologicky vy-
užiteľnej vody pohybovali od 109 do 115 %. V profile pôd 
západného Slovenska sa hodnoty využiteľnej vodnej kapacity 
pohybovali v hĺbke 30 cm od 90 do 139 % a v hĺbke 60 cm od 
97 do 136 %. 
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Fenologické charakteristiky 
Stav a vývin poľných plodín 

V prvej septembrovej dekáde zaznamenala kukurica na zrno 
plnú zrelosť a od druhej dekády začal jej zber. Výsev repky 
ozimnej pokračoval od začiatku mesiaca septembra 2014 a v 
druhej dekáde u skôr vysiatych vzchádzala, lokálne bolo v 
tretej dekáde pozorované vytváranie prvých pravých listov.  

V druhej septembrovej dekáde bola slnečnica ročná v plnej 
zrelosti, začal sa jej zber a pokračoval aj v tretej dekáde. V 
druhej dekáde začal zber kŕmnej repy. V poslednej dekáde 
prebiehala sejba pšenice ozimnej a raže.  

V priebehu celého mesiaca prebiehal zber neskorých odrôd 
zemiakov. 

Stav a vývin ovocných drevín a viniča hroznorodého 
V prvej dekáde mesiaca september 2014 prebiehal zber je-

senných druhov jabĺk, hrušiek a viniča hroznorodého, v druhej 
a v tretej dekáde sa začali zberať aj zimné odrody.  

V druhej dekáde dozrieval orech kráľovský a začal sa aj 
jeho zber. Všeobecné žltnutie listov u viacerých ovocných 
druhov začalo prevažne v druhej dekáde a postupne nastal aj 
začiatok opadávania listov. 

Stav a vývin lesných rastlín 
V mesiaci september 2014 pokračovalo dozrievanie plodov 

bazy čiernej, jarabiny vtáčej, hlohu, liesky a drieňa obyčajné-
ho, slivky trnkovej a ruže šípovej.  

V prvej dekáde mesiaca september 2014 dozrievali plody 
lipy malolistej a javora horského.  

Plody buka lesného dozrievali od konca prvej dekády me-
siaca september 2014 a od druhej dekády mesiaca september 
dozrievali plody duba letného, zimného, jaseňa štíhleho, pa-
gaštanu konského a hrabú obyčajného.  
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V mesiaci september 2014 sa zaznamenal začiatok kvitnutia 
jesienky obyčajnej. Od tretej dekády mesiaca september 2014 
začalo lístie na lesných drevinách žltnúť a opadávať. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
Začiatkom mesiaca september 2014 pokračoval odlet bo-

ciana bieleho, belorítky domovej a lastovičky domovej. Od 
druhej dekády bol zaznamenaný odlet škovránka poľného. V 
tretej dekáde začal odlietať škorec lesklý a dážďovník oby-
čajný. 

 
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                 

za mesiac september 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac október 2014 
Po prechode studeného frontu na začiatku mesiaca sa do 

nasej oblasti rozšírila tlaková výš od severovýchodu. 
Dňa 6. októbra 2014 sa nad Britskými ostrovmi prehĺbila 

tlaková níž a po jej prednej strane prúdil do strednej Európy od 
juhozápadu veľmi teplý vzduch. 

Prílev teplého vzduchu do nasej oblasti vyvrcholil v dňoch 
11. a 12. októbra 2014.  

Dňa 14. októbra 2014 prešiel naším územím studený front 
za ktorým k nám prúdil vlhký vzduch od západu.  

Dňa 17. októbra 2014 prešiel cez Slovensko ďalší studený 
front za ktorým sa v strednej Európe sformovala samostatná 
tlaková výš, ktorá sa do 19. októbra 2014 presunula nad Balkán 
a zmohutnela. Po jej zadnej strane na Slovensko opäť prúdil 
veľmi teplý vzduch od juhu a juhozápadu.  

Dňa 20. októbra 2014 prešiel cez územie Slovenska ďalší 
studený front od severozápadu. Súčasne sa v oblasti Britských 
ostrovov prehĺbila tlaková níž (pozostatok hurikánu Gonzalo), 
ktorá sa rýchlo presunula do strednej Európy. S ňou spojený 
výrazný studený front prešiel Slovenskom v noci.  

Dňa 22. októbra 2014, pričom sa vyskytli aj búrky. Po jeho 
prechode na Slovensko prenikol chladný vzduch od severo-
západu.  

Tlaková níž na Slovensku ovplyvňovala počasie aj v dňoch 
22. a 23. októbra 2014. V chladnejšom vzduchu sa dňa 
24.10.2014 od severovýchodu do strednej Európy rozšírila 
tlaková výš.  

Dňa 30. októbra 2014 sa nad strednou Európou sformovala 
samostatná tlaková výš, ktorá sa pomaly presúvala na východ a 
dňa 31. októbra 2014 začal  po jej zadnej strane na Slovensko 
prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac október 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s klad-
nými teplotnými odchýlkami od +1,4 °C v Čadci do +2,5 °C v 
Medzilaborciach. 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-
chu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 
Oravskej Lesnej +7,3 °C , najvyššia v Hurbanove +12,3 °C. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v októbri hodnoty od 0,0 °C na Lomnickom 
štíte  do +2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, okrem vy-
sokých horských polôh, v Čadci -6,0 °C, dňa 29. októbra 2014. 

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané v Hurbanove 
+25,9 °C, dňa 11. októbra 2014. Na Lomnickom štíte poklesla 
dňa 26. októbra 2014 minimálna teplota vzduchu na -6,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väč-
šine územia Slovenska pohybovala nad normálom: Bratislava - 
letisko +6 %, Piešťany +6 %, Hurbanovo +11 % Oravská 
Lesná +6 %, Sliač +6 %, Boľkovce +10 %, Telgárt +7 %, 
Štrbské Pleso +9 %, Košice - letisko +9 %, Stropkov - Tisinec 
+3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola zaznamenaná v mesiaci 
október 2014 prevažne pod normálna v intervale od 71 % 
v Telgárte do 98 % v Stropkove -Tisinci.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 
až 90 km/h boli pozorované v dňoch 22. októbra 2014 až 24. 
októbra 2014. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a 
nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-
krétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac október 2014 bol na území Slovenska zrážkovo 
väčšinou normálny až nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-
sférických zrážok sa pohybovali prevažne od hodnôt okolo 20 
až 25 mm, predovšetkým v oblasti medzi Trnavou, Sencom a 
Galantou do hodnôt viac ako 125 mm v niektorých oblastiach 
Nízkych Tatier a ojedinelé v strednej časti povodia Toryse. 
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol hodnotu 71 mm, čo predstavuje 116 % nor-
málu a prebytok zrážok 10 mm. 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 
pohybovala od +9,8 °C v Liptovskom Hrádku do +14,5 °C 
v Bratislave - Koliba.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola                
+1,1 °C v Rožňave až +8,9 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od +10,0 °C v Liptovskom Hrádku do +14,8 °C 
v Bratislave - Koliba. Premŕzanie pôdy v mesiaci október 2014 
sa na meteorologických staniciach Slovenska vyskytovalo lo-
kálne v tenkej povrchovej vrstve koncom mesiaca október 
2014 v Prievidzi, Dolnom Hričove, Poprade, Bardejove, Ti-
sinci, Medzilaborciach, Milhostove, Michalovciach a Kame-
nici nad Cirochou. Maximálna úroveň premrznutia pôdy do-
siahla hĺbku od 2 cm v Telgárte, Sliači do 8 cm vo Svedlári a 
Plavci nad Popradom). 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
a lesných drevín 

Do konca októbra 2014 boli ešte zaznamenávané prvé páry 
pravých listov repky ozimnej. 
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Tretie listy jačmeňa ozimného boli pozorované najskôr na 
konci prvej dekády, od druhej dekády aj ph raži ozimnej. Od-
nožovanie pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného bolo zazna-
menané prevažne v poslednej dekáde, v druhej dekáde len 
ojedinelé. Celý mesiac prebiehal zber kukurice siatej (na zrno), 
slnečnice ročnej, repy kŕmnej aj cukrovej. 

Na väčšine sledovaných lokalít sa v mesiaci október zberali 
zimné odrody jabĺk a hrušiek. Prvé dve dekády októbra pre-
biehal zber neskorých odrôd viniča hroznorodého a zazname-
návaná bola ešte zberová zrelosť orecha kráľovského. Hlavne 
vo vyšších polohách pokračovalo aj v tomto mesiaci dozrie-
vanie plodov buka lesného, duba letného i zimného, hraba 
obyčajného, lipy malolistej, pagaštana konského, vtáčieho 
zobu, slivky trnkovej (trnky), jelše lepkavej, hlohu obyčajného, 
drieňa obyčajného, ruže šípovej, liesky obyčajnej, smrekovca 
opadavého, jedle bielej a smreka obyčajného.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
Do konca mesiaca októbra 2014 ešte odlietali škovránok 

poľný, Škorec lesklý a ojedinelé z Východoslovenskej nížiny 
aj dážďovník obyčajný. 
 

Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                 
za mesiac október 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac november 2014 
Začiatkom mesiaca november 2014 počasie v strednej Eu-

rópe ovplyvňovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou 
a neskôr nad východnou Európou.  

Dňa 3. novembra 2014 sa nad západnou Európou prehĺbila 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdil do 
strednej Európy od juhu až juhozápadu teplý vzduch.  

Zvlnené frontálne rozhranie spojené s brázdou nízkeho tlaku 
vzduchu začalo 5. novembra 2014 ovplyvňovať počasie v 
povodí Dunaja, dňa 6. novembra 2014 aj na našom území a to 
až do 9. novembra 2014. V ďalších dňoch ovplyvňovala po-
časie u nás od východu tlaková výš. 

Dňa 12. novembra 2014 sa nad západnou Európou a cen-
trálnym Stredomorím prehĺbila brázda nízkeho tlaku vzduchu a 
po jej prednej strane k nám prúdil od juhovýchodu teplejší 
vzduch. Dňa 13. novembra 2014 sa brázda nízkeho tlaku vy-
plnila a počasie u nás začal ovplyvňovať od severovýchodu 
okraj mohutnej tlakovej výše. 

Dňa 16. novembra 2014 postúpil od juhozápadu do alpskej a 
karpatskej oblasti frontálny systém spojený s tlakovou nížou, 
ktorý ovplyvňoval počasie u nás do 19. novembra 2014. 

V ďalších dňoch počasie v strednej Európe ovplyvňovala 
rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu zasahujúca od severu a 
východu. 

V dňoch 24. a 25. novembra 2014 postúpil do strednej Eu-
rópy od západu oklúzny front, ktorý sa v strednej  Európe 
rozpadával. Súčasne od východu, a neskôr až severu, začal 
zasahovať do alpskej a karpatskej oblasti okraj mohutnej tla-
kovej výše, ktorý ovplyvňoval počasie v strednej Európe až do 
konca mesiaca november 2014. 
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Klimatologický prehľad 
Mesiac november 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny. ojedinelé až mimoriadne nad-
normálny s teplotnými odchýlkami od +2,3 °C v Milhostove do 
+4,2 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzdu-
chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 
Telgárte +3,4 °C, najvyššia v Hurbanove a v Piešťanoch   
+8,3 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v mesiaci november 2014 hodnoty 
od -0,4 °C na Chopku do -2,4 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum bolo namerané, mimo vy-
sokých horských polôh, v Liesku -10,0 °C, dňa 30. novembra 
2014.  

Najvyššie teplotné maximum bolo namerané Medzilabor-
ciach +20,5 °C, dňa 8. novembra 2014.  

Minimálna teplota vzduchu poklesla na -12,0 °C na 
Lomnickom štíte dňa 25. novembra 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska nameraná okolo normálu s odchýl-
kami: Bratislava - letisko +4 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo +3 
%, Oravská Lesná -5 %, Sliač +4 %, Boľkovce +5 %, Telgárt 
+3 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice - letisko 0 %, Tisinec -7 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska 
nameraná veľmi rozdielna v závislosti od nízkej oblačnosti v 
intervale od 64 % v Poprade do 133 % v Stropkove - Tisinci 
normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 
až 80 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 
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pozorované dňa 4. novembra 2014. Uvedené rýchlosti vetra 
boli iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rých-
lostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac november 2014 bol na Slovensku zrážkovo pre-
važne podnormálny až normálny a iba ojedinelé, predovšet-
kým v západných regiónoch Slovenska, mohol byť aj zrážkovo 
nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa po-
hybovali väčšinou od menej ako 10 mm na niektorých miestach 
východného Slovenska, do približne 80 až 90 mm na juhový-
chodných svahoch Malých Karpát a ďalej na niektorých 
miestach v západnej časti Nízkych Tatier. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 
32 mm, čo predstavuje 52 % normálu a deficit zrážok 30 mm. 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa 
v mesiaci november 2014 pohybovala od +5,7 °C v  Liptov-
skom Hrádku do +10,1 °C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola 
nameraná od 0,0 °C v Michalovciach do +6,6 °C Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa po-
hybovala od +5,9 °C v Liptovskom Hrádku do +10,5 °C v 
Mochovciach. 

Premŕzanie pôdy v novembri 2014 sa na meteorologických 
staniciach Slovenska vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 
vrstve na začiatku mesiaca a v poslednej dekáde v Prievidzi, 
Banskej Bystrici, Boľkovciach, Rimavskej Sobote, Bardejove, 
Tisinci, Medzilaborciach, Mílhostove, Somotore a Michalov-
ciach).  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku od                 
1 cm v Podolínci, Prešove, Lieseku, Kamenici  nad Cirochou, 
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Dolnom Hričove do 11 cm v Červenom Kláštore. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín  

V prvej dekáde novembra 2014 vzchádzali ozimné obilniny, 
ktoré sa vysievali v poslednej dekáde októbra. Pšenica ozimná 
sa lokálne siala ešte aj v tretej dekáde novembra, raž ozimná 
ojedinelé v prvej dekáde. Odnožovanie ozimných obilnín po-
kračovalo do konca mesiaca.  

V prvej dekáde mesiaca prebiehali miestami posledné zbery 
kukurice na zrno na sledovaných lokalitách. Repka ozimná sa 
nachádzala v prízemnej ružici listov v dobrom zdravotnom 
stave. Vplyvom teplého charakteru počasia bolo pozorované 
druhotné kvitnutie púpavy lekárskej, zlatovky previsnutej, ako 
aj nalievanie a začiatok pučania púčikov orgovánu obyčajného 
i vŕby rakytovej. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
Miestami bol ešte v polovici mesiaca pozorovaný neskorý 

odlet škorca lesklého na západnom Slovensku.  
Priemerná mesačná teplota vzduchu na Slovensku                       

za mesiac november 2014 
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Synopticky prehľad za mesiac december 2014 
Počas prvých troch dní mesiaca od 1. do 3. decembra 2014 

sa oblasť Slovenska  nachádzala medzi oblasťou vyššieho 
tlaku vzduchu nad Ukrajinou a tlakovou nížou nad centrálnym 
Stredomorím. 

V dňoch 4. a 5. decembra 2014 na Slovensko zasahovala od 
východu tlaková výš.  

Počas ďalších dvoch dní 6. až 7. decembra 2014 sa nad 
strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 8. decembra 2014 postúpil cez oblasť Slovenska sme-
rom na východ nevýrazný studený front. 

Od 9. do 16. decembra 2014 sa nad Nórskym morom a 
Škandináviou nachádzala rozsiahla a hlboká tlaková níž. 
Uvedená tlaková níž ovplyvňovala počasie na Slovensku až do 
24. decembra 2014, pričom neskôr sa nad Pobaltím prehĺbila 
nová tlaková níž, ktorá postúpila ďalej na juhovýchod a po jej 
zadnej strane na Slovensko od 25. decembra 2014 začal prúdiť 
od severozápadu chladný vzduch. 

Dňa 27. decembra 2014 sa nad Britskými ostrovmi prehĺbila 
ďalšia tlaková níž, 
ktorá postúpila nad 
centrálne Stredomo-
rie a neskôr až nad 
Čierne more a po jej 
zadnej strane na Slo-
vensko prenikol od 
severovýchodu veľmi 
chladný, pôvodom 
arktický vzduch. 

V posledných 
dňoch mesiaca de-

situácia v počasí dňa 31. decembra 2014 
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cember 2014 sa na Slovensko od západu rozšírila tlaková výš. 
 

Klimatologický prehľad 
Mesiac december 2014 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné nadnormálny, miestami až silne nadnormálny, s tep-
lotnými odchýlkami od +1,2 °C na Lomnickom štíte do +3,7 
°C na Sliači 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
-1,5 °C, najvyššia v Bratislave na letisku 3,4 °C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-
chu v mesiaci december 2014 hodnoty od - 8,6 °C  na Lom-
nickom štíte do -6,0 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum sa nameralo na Lomnickom 
štíte -26,7 °C, dňa 30. decembra 2014; 

Najvyššie teplotné maximum sa nameralo v Bratislave na 
letisku 15,9 °C, dňa 19. decembra 2014. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala okolo 
normálu: Bratislava -7 %, Piešťany -7 %, Hurbanovo -4 %, 
Oravská Lesná -5 %, Sliač -6 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso -3 
%, Košice -9 %, Stropkov-Tisinec -8 %.  

Celkové trvanie slnečného svitu  
Mesačný úhrn slnečného svitu sa v mesiaci december 2014 

v oblasti západného Slovenska pohyboval od 44 hodín v Modre 
- Piesku do 81 hodín v Jaslovských Bohuniciach, čo predsta-
vuje 126 až 189 % dlhodobého priemeru. Na západnom Slo-
vensku sa vyskytli tri slnečné dni v Bratislave - Mlynskej do-
line v. Kuchyni - Nový Dvor. Prievidzi až osem slnečných dní 
v Nitre - Veľké Janíkovciach. Zihárci s denným trvaním sl-
nečného svitu viac ako 5 päť slnečných hodín. V Modre - 
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Piesku sa slnečný deň nevyskytol. Najviac hodín slnečného 
svitu bolo v štvrtej pentáde. najmenej v pnej. Maximálne denné 
trvanie slnečného svitu 7,7 slnečných hodín bolo namerané 24. 
decembra v Holíči. Dĺžka slnečného svitu bola v mesiaci de-
cember 2014 prevažne nadnormálna, lokálne podnormálna, v 
intervale od 77 % na Lomnickom štíte do 176 % v Košiciach na 
letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 až 
100 km/h v horských polohách aj vyššie boli pozorované v 
dňoch 20. až 24. decembra 2014. Uvedené rýchlosti vetra sú 
iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-
stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2014 bol na Slovensku zrážkovo prevažne 
normálny. Na západnom a strednom Slovensku bol v niekto-
rých regiónoch aj zrážkovo nadnormálny, na východnom 
Slovensku bol v rozsiahlejších oblastiach zrážkovo podnor-
málny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali 
väčšinou od približne 10 mm. Na niektorých miestach vý-
chodoslovenskej nížiny a podobne aj v niektorých oblastiach 
povodia Popradu, Bodvy a Hornádu, napadlo viac ako 100 mm 
zrážok na krajnom severozápade Oravy. Priestorový úhrn 
atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 48 
mm, čo predstavuje 91 % normálu a deficit zrážok 5 mm. 

 

Úhrn atmosférických zrážok za mesiac december 2014 na 
území západoslovenského kraja podľa okresov 

 

okres úhrn v mm % okres úhrn v mm % 
Bratislava 49 – 66  110 – 129 Nové Zámky 49 – 68  113 – 158  

Malacky 43 – 50  92 - 116 Šaľa 63 – 74  158 – 190  

Pezinok 62 – 70  101 – 132  Topolčany 29 – 31  57 – 110  

Senec 49 – 60  99 - 170 Zlaté Moravce 37 – 45  65 – 74  

Trnava 60 – 63   80 – 118  Trenčín 52 – 54  75 – 80  
Dunajská 
Streda 51 – 58  126 – 161  Bánovce 

n/Bebr. 50 – 69  78 – 89  
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Galanta 44 – 66 112 – 175 Ilava 47 – 70  76 – 91  

Hlohovec 41 – 60  110 – 159  Myjava 44 – 59  71 – 103  

Piešťany 35 – 47  77 – 91  Nové Mesto 
n/V 32 – 65  67 – 101  

Senica 39 - 51 95 – 120  Partizánske 37 – 50  72 – 78  

Skalica 35 - 50 91 – 136 Považská Bys-
trica 54 – 56  91 – 93  

Nitra 41 – 59  84 – 136  Prievidza 39 – 67  76 – 87 

Komárno 59 – 68  149 – 170  Púchov 56 – 75  82 – 93  

Levice 38 – 75  63 – 159     

 
 

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy  
- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri 

2014 pohybovala od +1,0 °C v Liptovskom Hrádku do       
+6,0 °C v Mochovciach.  

- Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 5 cm bola na-
meraná od -4,0 °C v Somotole do +3,0 °C v Mochovciach.  

- Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm bola na-
meraná od +1,3 °C v Liptovskom Hrádku do +6,5 °C v 
Mochovciach. 
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Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy: 
od tenkej povrchovej vrstvy v Kráľovej pri Senci,  
do 1 cm v Bratislave na Kolibe,  
do 2 cm v Holiči a Podolínci,  
do 3 cm v Prešove, 
do 4 cm v Beluši, v Dudinciach, na Lieseku a v Moldave nad 
Bodvou,  
do 5 cm v Bardejove, v Medzilaborciach a v Tisinci, 
do 6 cm v Moravskom Svätom Jane, v Prievidzi, v Revúcej a v 
Rimavskej Sobote,  
do 7 cm v Orechovej a v Topoľčanoch,  
do 8 cm v Bratislave na letisku, v Dolnom Hričove, v Hur- 
banove, na Sliači, v Spišských Vlachoch a vo Veľkých Rip-
ňanoch,  
do 9 cm v Boľkovciach, v Jakubovanoch a v Žiari nad Hronom, 
do 10 cm v Bzovíku, v Caklove, v Kamenici nad Cirochou, v 
Košiciach, v Somotore a v Žihári, d 
do 11 cm v Plavci pri Poprade, do 12 cm v Milhostove a vo 
Vígľaši, 
do 13 cm vo Svedlári,  
do 14 cm v Michalovciach,  
do 15 cm v Banskej Bystrici, v Poprade, v Rožňave a v Tur-
čianskych Tepliciach,  
do 16 cm v Telgárte,  
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

V rastlinnej ríši neboli v mesiaci december zaznamenané 
žiadne aktivity. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
Neboli u vybraných živočíchov pozorované. 
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Poloha klimatických meteorologických staníc na Slovensku 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Priemerná mesačná teplota na Slovensku                                
za mesiac december 2014 
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Pomôcky použité pri spracovaní Kronikárskeho 
záznamu Mesta Trenčín za rok 2014 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne;  

¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské listy, 
Sme, Trenčianske novinky, Nový čas;  

¾ Aktuality stiahnuté z webstránok: sme.sk, tsk.sk, sport.sk, 
centrum.sk, atlas.sk;  

¾ Vlastné poznámky z účasti na podujatiach.  
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Záverečné ustanovenie 

 
Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok 

2014 bol po vypracovaní kronikárom Mgr. Jozefom 
Čerym predložený rokovaniu Komisie kultúry 
a cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
dňa 17. marca 2015 a záznam Kroniky Mesta Trenčín za 
rok 2014 vzalo bez pripomienok. 

 
 

 
 

 

 

                         

Ing. Jaroslav Pagáč     Mgr. Richard Rybníček 
prednosta Mestského úradu    primátor Mesta Trenčín               
            Trenčín  
           
   

 

Mgr.  Jozef  Čery 
kronikár Mesta Trenčín 
od roku 1972 
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Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2014 
 

1. Verejno spoločenský život 
- od 1. januára 2014 novým riaditeľom Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja sa stal Mgr. Juraj Gerlici, 
ktorý vo funkcii riaditeľa tejto inštitúcie vystriedal Ing. 
Vladimíra Buzalku; str. 38 

- dňa 7. januára 2014 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič udelil pri príležitosti 21. výročia vzniku 
Slovenskej republiky v Rytierskej sále Bratislavského 
hradu štátne vyznamenanie „Pribinov kríž 2. triedy“ 
spisovateľovi, publicistovi a občanovi Trenčína Rudol-
fovi Dobiašovi; str. 38 

- dňa 9. januára 2014 sa uskutočnilo v Bratislave zasad-
nutie „Združenia samosprávnych krajov SK-8“ po 
voľbách do vyšších územných celkov, ktorého sa zú-
častnili všetci novozvolení predsedovia samosprávnych 
krajov, včítane predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Jaroslava Bašku; str. 39 

- dňa 20. januára 2014 sa uskutočnilo zastupiteľstvo Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, na ktorom zvolili 
poslanci do funkcie podpredsedov Ing. Jozefa Trsten-
ského a Ing. Richarda Takáča; str. 40 

- dňa 26. januára 2014 zažili obyvatelia Ulica Dlhé Hony 
v Trenčíne šok spôsobený streľbou v pohostinstve „Bar 
u tuláka“, pri ktorej vyhasli dva životy 21 ročnej 
barmanky Jany, zastrelená 42 ročným Petrom, ktorý po 
tejto vražde obrátil zbraň proti sebe a strelil si do hlavy; 
str.44 

- dňa 30. januára 2014 sa zúčastnil Trenčiansky samo-
správny kraj na veľtrhu „Slovakia Tour“, ako jeden 
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z tradičných vystavovateľov. Na veľtrhu bola ocenená 
Marta Trebatická z Trenčína za prínos v oblasti pešej 
turistiky; str. 45 

- dňa 7. februára 2014 oznámil predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška pred zástup-
cami médií, že svoj plat poslanca Národnej rady Slo-
venskej republiky venuje na charitatívne účely; str. 49 

- dňa 7. februára 2014 sa uskutočnila v kine Hviezda ve-
rejná diskusia k výstavbe autobusového terminálu;                 
str. 50 

- dňa 11. februára 2014 odovzdal veľvyslanec štátu Izrael 
J. E. Alexander Ben – Zvi piatim občanom Slovenska 
za záchranu Židov v čase holokaustu počas druhej sve-
tovej vojny titul „Spravodlivý medzi národmi“, ktoré 
im udelil štát Izrael a múzeum Jad Vašem, medzi nimi aj 
Trenčanom Petrovi a Márii Rehákovým dnes už nebo-
hých, z mestskej časti Kubrica, ktorí zachránili vtedy 
malé dievčatko Zitu Löwenbeinovú, dnes dospelú ženu 
v najlepších rokoch. Titul prevzal syn záchrancov Peter 
Rehák; str. 51 

- dňa 14. februára 2014 uskutočnila v Kongresovej sále 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Študentská 
rada stredných škôl konferenciu pod názvom „Mením 
svet – participujem“, ktorej sa zúčastnili ako hostia 
poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková – 
Beňová a Katarína Neveďalová a zástupcovia Národ-
nej rady, miestnej samosprávy a štátnej správy; str. 48 

- dňa 18. februára 2014 sa uskutočnila tlačová beseda sú-
vislosti s asanovaním Tisovej vily na Brezine hoke-
jistom Marián Hossom, ktorá mala byť odpoveďou na e-
maily z celého sveta, prečo Mesto Trenčín dopustilo 
sanáciu tejto pamiatky; str. 55 
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- dňa 17. februára 2014 navštívila Mesto Trenčín a Tren-
čiansky samosprávny kraja delegácia talianskeho regió-
nu Benátsko, ktorú viedol poradca primátora Mesta 
Verona Enrico Corsi; str. 55 

- dňa 22. februára 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne udele-
nie ocenenia „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 
2013“ mladým občanov Trenčianskeho kraja; str. 59 

- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnila konferencia Mestskej 
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne, 
na ktorom si rybári zvolili nový výbor v čele s Tiborom 
Minárikom, ktorý vymenil vo funkcii predsedu Ľubo-
míra Klasa; str. 60 

- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie  
Regionálneho zväzu Slovenskej demokratickej a kres-
ťanskej únie – Demokratická strana Trenčianskeho kra-
ja, ktorá si zvolila za nového predsedu poslanca Národ-
nej rady Slovenskej republiky Mgr. Martina Fedora; 
str. 61 

- dňa 10. marca 2014 sa uskutočnil v Trenčíne Snem dele-
gátov Krajského centra Študentskej rady stredných škôl 
Slovenskej republiky; str. 61 

- dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo prvé kolo prezident-
ských volieb na Slovensku, do ktorých sa registrovalo 
14 kandidátov. V tomto prvom kole najviac hlasov 
získali Róbert Fico a Andrej Kiska; str. 65 

- v mesiaci marec 2014 obmedzila Televízia Trenčín digi-
tálne terestriálne vysielanie z toho titulu, že Úrad Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol hlavným 
klientom tejto televízie, prestal platiť za mediálne služ-
by. Čo viedlo Trenčiansky samosprávny kraj k preru-
šeniu zmluvného vzťahu s Televíziou Trenčín vysvetlil 
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predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-
roslav Baška dňa 19. marca 2014; str. 68 

- dňa 19. marca 2014 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška poskytol zástup-
com médií, oficiálne stanovisko Trenčianskeho samo-
správneho kraja k prerušenému zmluvnému vzťahu 
s Televíziou Trenčín a jej prevádzkovateľom, spoloč-
nosťou „Slovakia okolo sveta, s.r.o“; str. 70 

- dňa 21. marca 2014 sa uskutočnilo informačné podujatie 
v Artkine Metro k voľbám do Európskeho parlamentu, 
ktorého sa zúčastnili poslankyňa Európskeho parlamentu 
Katarína Neveďalová, poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky a kandidát na poslanca Európskeho parla-
mentu Ivan Štefanec a riaditeľ Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, ktorý predstavil 
Európsky parlament a voľby do Európskeho parlamentu; 
str. 72 

- dňa 24. marca 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo návrh umiestnenia lavičiek a zoznamu osob-
ností po nich pomenovaných na Mierovom námestí;              
str. 73, 88 

- dňa 29. marca 2014 vyvrcholili druhým kolom voľby na 
prezidenta Slovenskej republiky, v ktorom sa stretli 
Róbert Fico a Andrej Kiska. Najvyšší počet hlasov sa 
podarilo Andrejovi Kiskovi – 1.302.065, t.j. 59,4 % 
pred Róbertom Ficom s počtom 893.841 hlasov, t.j. 40,6  
%; V Trenčíne odovzdalo Andrejovi Kiskovi hlasy                  
62,13 % občanov a Róbertovi Ficovi 37,87 % občanov, 
str. 73 

- dňa 29. marca 2014 o 23,30 h sa na 60 minút zapojilo 
Mesto Trenčín do celosvetovej akcie šetrenia elektrickou 
energiou „Hodina Zeme“, keď zhaslo osvetlenie mest-
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skej veže, mestského úradu, Farského a Piaristického 
kostola, synagógy a Morového stĺpa; str. 76 

- dňa 10. apríla 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo 69. 
výročie svojho oslobodenia Sovietskou a Rumunskou 
armádou; str. 83 

- dňa 11. apríla 2014 Mesto Trenčín hostilo primátorov 
krajských miest na pravidelnom stretnutí; str. 85 

- dňa 13. apríla 2014 prijal žilinského diecézneho biskupa 
Mons. Tomáša Gálisa predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška; str. 87 

- dňa 30. apríla 2014 v predvečer osláv Sviatku práce bol 
na Mierovom námestí postavený máj ozdobený fareb-
nými stuhami deťmi Detského folklórneho súboru 
Radosť; str. 89 

- dňa 1. mája 2014 v jase jarného slniečka prežívali ob-
čania na Mierovom a Štúrovom námestí, kde sa o ich 
pohodu postarali dychové hudby, tanečné skupiny 
a folklórne súbory; str. 89 

- dňa 5. mája 2014 odovzdal v Trenčíne predseda Ústavu 
pamäti národa Ondrej Krajňák v Kongresovej sále 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenenia 19 
veteránom protikomunistického odboja. Za účastníkov 
protikomunistického odboja a za Konfederácie politic-
kých väzňov poďakoval Rudolf Dobiaš z Trenčína;               
str. 90 

- v dňoch 16. až 18. mája 2014 sa uskutočnil na tren-
čianskom výstavisku Expo Centrum tretí ročník veľtrhu 
cestovného ruchu „Región Tour Expo“. Súbežne s tou-
to výstavou sa uskutočnil „Jarmok remesiel“ a 2. roč-
ník celoslovenskej výstavy „Torty a svet pečenia“, za 
účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho roz-
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voja Ing. Jána Počiatka a veľvyslankyne Českej repu-
bliky na Slovensku Ing. Lívie Klausovej, CSc.; str. 93 

- dňa 19. mája 2014  pri príležitosti 10. výročia vstupu 
Slovenska do Európskej únie sa uskutočnilo podujatie 
„Európska únia roadshow 2014“ určeného pre mládež; 
str. 95 

- dňa 20. mája 2014 odvolalo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne primátora Mgr. Richarda Rybníčka z funk-
cie člena predstavenstva spoločnosti Trenčianske vo-
dárne a kanalizácie a na jeho miesto zvolili poslanca Bc. 
Tomáša Vaňa; str. 96 

- dňa 20. mája 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
zmenilo svoje rozhodnutie z decembra 2013 o skrátení 
financovania mesačníka „Info“ po podanej petícií 
seniormi Trenčína, keď jeho chýbajúce financovanie 
vykrylo úpravou niektorých rozpočtovaných položiek; 
str. 98 

- dňa 24. mája 2014 vo voľbách do Európskeho parla-
mentu sa zúčastnilo 13,05 % zo Slovenska. Zo siedmich 
občanov nikto neuspel vo voľbách; str. 99 

- dňa 27. mája 2014 Krajský súd v Trenčíne rozhodol 
opäť rozhodol, že zmluva medzi Mestom Trenčín a 
Spoločnosťou Slovakia, ktorá prevádzkuje Televíziu 
Trenčín, je neplatná; str. 104 

- k 31. máju 2014 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj 
personálne výmeny týchto riaditeľov v zariadeniach svo-
jej pôsobnosti na území Mesta Trenčín: 
- riaditeľka Trenčianskeho múzea Mgr. Katarína 

Babičová, 
- riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne 

PhDr. Danica Lovíšková, 
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- riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 
Mgr. Lýdia Brezová, 

- riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. 
Vladimír Zvalený, 

- poverená riadením Centra sociálnych služieb Trenčín 
– Juh Ing. Teresa Pavlásková; str. 105 

- dňa 31. mája 2014 bolo na Mierovom námestí počas 
podujatia venovaného „Dňu detí“ symbolicky odovzd-
ných do užívania desať lavičiek pomenovaných po osob-
nostiach trenčianskeho a svetového športu, ktoré veno-
vala česká spoločnosť MM Cité a.s. z Bílovíc; str. 107 

- dňa 15. júna 2014 Ing. Andrej Kiska zložil do rúk pred-
sedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. 
Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujal sa 
funkcie prezidenta Slovenskej republiky; str. 108 

- dňa 24. júna 2014 sa zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne skončilo predčasne, lebo po obed-
ňajšej vyhlásenej prestávke dvadsať minúť túto lehotu 
poslanci ignorovali a jeho ďalšie pokračovanie bolo v 
nedohľadne, tak primátor Mgr. Richard Rybníček jeho 
rokovanie ukončil; str. 113 

- dňa 24.júna 2014 mestskí poslanci na mestskom zastu-
piteľstve schválili výpožičku nebytových priestorov v 
objekte na Kožušníckej ulici č. 2 pre Súkromné gym-
názium Futurum na dobu 20 rokov; str. 115 

- dňa 26. júna 2014, teda tesne pred začiatkom letných 
prázdnin, v priestoroch novej plavárne na Ostrove sa 
uskutočnilo Mesto Trenčín tlačovú konferenciu, aby 
média mohli informovať trenčiansku verejnosť, aká je 
situácia s mestským kúpaliskom, na ktorej novinári mali 
možnosť posúdiť jej súčasný stav. Bola poskytnutá 
informácia, že táto letná plaváreň nebude určite v toho-
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ročnej letnej sezóne v prevádzke. Náhradou bude jazero 
v Opatovskej doline a kúpaliská v širšom okolí 
Trenčína; str. 115 

- dňa 27. júna 2014 sa uskutočnila v Trenčíne celosloven-
ská kontrola bezpečnosti a plynulosti premávky vodičov 
motorových vozidiel na cestách, ktoré sú pri školách; 
teda tesne pred začiatkom letných prázdnin; str. 119 

- dňa 30. júna 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
odsúhlasilo verejné obstarávanie na búranie nekrytých 
tribún mestského futbalového štadióna, odsúhlasili 
zahájenie procesu zmeny územného plánu súvislosti 
s plánovanou výstavbou „Terminálu“, odsúhlasili nepo-
menovanú ulicu v mestskej časti Západ na Hroznovú; 
str. 119 

- dňa 7. júla 2014 poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja schválili návrh na zmenu orga-
nizačnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, boli vyhlásené voľby 
na hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a upravili kompetencie Zastupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, riaditeľa Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja; str. 120 

- dňa 18. júla 2014 uplynulo od tragického pádu „O2 

Arény“ už päť rokov na festivale „Pohoda“, pri ktorej 
počas silnej búrky na miestne zahynul 29. ročný muž 
z Piešťan a na následky zranení 19. ročná dievčina 
z Omšenia; str. 125 

- dňa 21. júla 2014 Trenčiansky samosprávny kraj s Klu-
bom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom 
podpísal dohodu o spolupráci pri budovaní „Vážskej 
cyklotrasy“; str. 127 
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- v polovici mesiaca august 2014 sa uskutočnila spo-
mienková slávnosť v Trenčíne pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného povstania na Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, na ktorej odovzdali 
účastníkom protifašistického odboja ďakovné listy;             
str. 128 

- dňa 22. augusta 2014 na zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne oznámili trenčianski poslanci strany 
Smer – sociálna demokracia PaedDr. Daniel Beníček, 
František Koronczi a Ing. Mário Krist vystúpenie 
z poslaneckého klubu; str. 132 

- dňa 23. augusta 2014 sa primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček oženil. V priestoroch Farského 
kostola Narodenia Panny Márie pod Trenčianskym 
hradom si zobral za manželku dlhoročnú priateľku Lu-
ciu; str. 134 

- dňa 26. augusta 2014 sa konala pri Pamätníku umu-
čených na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného povstania; str. 134 

- dňa 27. augusta 2014 odporučil poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky PhDr. Martin Kvasnička voli-
čom Kresťansko-demokratického hnutia kandidatúru 
doterajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka v no-
vembrových komunálnych  voľbách; str. 138 

- za obdobie osem mesiacov roka 2014, teda k 31. augustu 
2014 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 785 ne-
hodám, pri ktorých bolo 11 osôb usmrtených, 47 ťažko  
a 343 ľahko zranených; str. 139 

- začiatkom septembra 2014 oznámila Strana Smer-
Sociálna demokracia, že nepostaví svojho straníckeho 
kandidáta na funkciu primátora a podporí vo voľbách 
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tento post terajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka; 
str. 142 

- dňa 29. septembra 2014 bol v tajných voľbách v prvom 
kole zvolený opätovne zvolený do funkcie hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Richard Horváth; str. 142 

- dňa 29. septembra 2014 rozhodli poslanci Trenčianske-
ho samosprávneho kraja o zrušení Strednej školy pod-
nikania v Trenčíne na Veľkomoravskej ulici; str. 142 

- dňa 1. októbra 2014 sa uskutočnil prvý „Deň otvorených 
dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja“; str. 146 

- dňa  3. októbra  2014  poslanci  Mestského  zastupiteľ-
stva  v Trenčíne odsúhlasili zmluvu na rekonštrukciu 
futbalového štadióna AS Trenčín; str. 148 

- dňa 30. októbra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 
uskutočnilo slávnostné veliteľské zhromaždenie pri 
príležitosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl, výcviku 
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky;                  
str. 150 

- dňa 15. novembra 2014Mestský úrad v Trenčíne zverej-
nil kandidátov na poslancov do Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne v komunálnych voľbách; str. 154 

- od 1. novembra 2014 pridalo Mesto Trenčín k rubrike 
„Otázky a odpovede“ na www.trencin.sk a k portálu 
„Odkaz pre starostu“ novú službu „City Monitor“;                 
str. 163   

- dňa 5. novembra 2014  sa uskutočnila na prvom progra-
me Slovenskej televízie o 21,00 h relácia, v ktorej sa 
predstavili kandidáti na primátora v meste Trenčín 
v tohoročných komunálnych voľbách - JUDr. Danica 
Bírošová, Bc. Tomáš Vaňo, Martin Žáčik, Ing. Jozef 
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Žižka a súčasný primátor Mgr. Richard Rybníček;                
str. 163 

- dňa 6. novembra 2014 predložil primátor Mgr. Richard 
Rybníček v Športovej hale odpočet splnených úloh za 
uplynulé volebné obdobie; str. 166 

- dňa 6. novembra 2014 v Ostrave bol Trenčiansky samo-
správny kraj ocenený druhým miestom za používanie 
elektronických aukcií; str. 166 

- dňa 11. novembra 2014 presne o 11 h 11 min. zazneli 
nad trenčianskym cintorínom zo záznamu zvony z 
talianskeho mesta Rovereto a pieseň o rozkvitnutých 
divých makoch, ktoré pokryli bývalé bojiská pri Ypres 
„Na flámskych poliach“ pri príležitosti „Dňa vojnových 
veteránov“; str. 171 

- 15. novembra 2014 trenčianski voliči v komunálnych 
voľbách vyjadrili svoju dôveru primátorovi Mgr. Ri-
chardovi Rybníčkovi v ďalšom volebnom období;                    
str. 172 

- dňa 17. novembra 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo 
25. výročie pamätných udalostí nežnej revolúcie z roku 
1989 vernisážou výstavy „Sviečková manifestácia 25. 
marca 1988“, zavesením venca pod pamätnú tabuľu 
osadenú na budove Mestského úradu v Trenčíne a 
ďakovnou svätou omšou v Piaristickom kostole; str. 174 

- dňa 26. novembra 2014 bola v Martine vyhodnotená 
celoslovenská súťaž „Slovenská kronika 2014“, v kto-
rej v kategórii krajských miest zvíťazili Kronika Mesta 
Trenčín, písaná kronikárom Mgr. Jozefom Čerym;               
str. 176 

- dňa 28. novembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, na ktorom zložil sta-
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ronový primátor Mgr. Richard Rybníček a 25 nových 
poslancov sľub. Jeho súčasťou bolo schválenie pos-
lancov do komisií; str. 178 

- dňa 28. novembra 2014 bol Mgr. Ján Forgáč menovaný 
do funkcie viceprimátora primátorom Mgr. Richardom 
Rybníčkom; str. 180 

- dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie 
nového Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré pre-
rokovalo finančné otázky, odvolanie členov predsta-
venstva a dozornej rady „Trenčianskej parkovacej spo-
ločnosti“, schválenie členov nového predstavenstva 
a dozornej rady „Trenčianskej parkovacej spoločnosti“, 
zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
o sťažnostiach a určilo mesačný plat primátora Mgr. 
Richarda Rybníčka; str. 181 

- k 31. decembru 2014 sa Mesto Trenčíne po dvojme-
sačnej skúšobnej dobe rozhodlo nezapojiť do projektu 
„City monitor“; str. 182 

- k 31. decembru 2014 Mesto Trenčín vykázalo výslednú 
štatistiku obyvateľstva – 55.493 občanov; str. 182 
 

2) Ekonomicko-spoločenský život 
 dňa 2. januára 2014 začala spoločnosť Johnson Controls 

oficiálne svoju činnosť nových priestoroch v priemy-
selnom parku v Záblatí, v prenajatých priestoroch OU 
Optronics; str. 184 

- dňa 16. januára 2014 bola podpísaná na veľtrhu ces-
tovného ruchu „Regiontour 2014 a GO 2014“ v Brne 
„Dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samospráv-
nym krajom a Juhomoravský krajom“;  str. 186 
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- predpisy daní obyvateľstvu na rok 2014 sa oproti roku 
2013 nezmenili; str. 188 

 od 1. februára do 30. apríla 2014 zisťovali pracovníci 
Štatistického úradu v Trenčíne informácie o výške, 
štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb 
v domácnosti; str. 191 

 v dňoch 15 a 16. februára 2014 sa na trenčianskom 
výstavisku Expo Center uskutočnila najväčšia výstava 
„Carp show“, zameraná na lov kaprov; str. 194 

 v dňoch 20. až 23. februára 2014 sa uskutočnil v Prahe 
v Holešoviciach veľtrh cestovného ruchu „Holiday 
World 2014“, na ktorom sa zúčastnil ako jeden z 
vystavovateľov Trenčiansky samosprávny kraj; str. 195 

 dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
schválili predaj pozemkov pre prvú časť závodu ja-
ponskej spoločnosti „Akebono Brake Europe V.V.“ za 
962 tisíc eúr; str. 198 

 dňa 24. marca 2014 odsúhlasili poslanci Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne nové nájomné zmluvy pre Duklu 
Trenčín a.s. s výnimkou prenájmu ľadovej plochy;                 
str. 198 

 zadĺženosť Mesta Trenčína za tri roky klesla o polovicu. 
Potvrdzujú to údaje, keď na začiatku volebného obdobia 
bol zdedený dlh na obyvateľa 714 eúr, tak k 31.12.2013 
sa znížil  dlh vo výške 379 eúr na obyvateľa; str. 200 

 dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne odsúhlasili pre spoločnosť „Akebono Brake 
Europe“ predaj za druhú časť pozemkov v priemyselnej 
zóne Záblatie o výmere 41.856 m2 za cenu 962.688 eúr; 
str. 201 
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 dňa 9. apríla 2014 spoločnosť Johnson Controls otvorila 
v priemyselnom parku „Technologické centrum“ o 
rozlohe 11.000 m2; str. 203 

 dňa 12. apríla 2014 sa začala realizácia okružnej križo-
vatky pre obchodnom dome Kaufland; str. 206 

 v mesiaci máj 2014 poskytla Nadácia Slovenského ply-
nárenského priemyslu vo výške 20.000 eúr, na realizáciu 
projektu „Vráťme život do centra Trenčína“ za ktorý 
sa vymenil šat na stánkoch a prekrytia amfiteátra Mie-
rového námestia; str. 209 

 dňa 1. júla 2014 Mesto Trenčín podalo trestné ozná-
menie na zamestnankyňu Mestského úradu v Trenčíne 
pre spreneveru finančných prostriedkov. str. 210 

 dňa 2. júla 2014 rokovali v Trenčíne v hoteli Elizabeth 
„Slovensko – čínska obchodná komora“ a „China 
Council For The Promotion of international Trade 
provincie Shandong“; str. 211 

 dňa 14. októbra 2014 sa začal na výstavisku Expo 
Trenčín 20. ročník medzinárodného veľtrhu elekroniky, 
energetiky a telekomunikácií „ELO SYS 2014“;                
str. 216 

 dňa 21. októbra 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne zmenili rozpočet Mesta Trenčín na základe 
rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16. sep-
tembra 2014, aby sa mohla vyplatiť spoločnosť Tatra 
Real Trade, ktorá vložila prostriedky do výstavby 
podzemných garáží pri Posádkovom dome Trenčín, kto-
ré sa nemohli zrealizovať pre vyhlásenie predmetnej 
lokality za národnú kultúrnu pamiatku Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky; str. 218 



931 
 

 dňa 28. októbra 2014 sa uskutočnil v hoteli „Elizabeth“ 
v Trenčíne 3. ročník oceňovania historických hotelov, 
ktorý organizovala „Asociácia historických hotelov 
Európy“. Na tomto stretnutí bola vyhlásená najlepšia 
desiatka európskych historických hotelov, medzi 
ktorými bol ocenený aj trenčiansky hotel „Elizabeth“; 
str. 219 

 dňa 1. novembra 2014 sa stala spoločnosť Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a.s. prevádzkovateľom svojej 
vodovodnej a kanalizačnej siete; str. 221 

 dňa 6. novembra 2014 sa uskutočnil 1. ročník súťaže 
v kopaní hrobových miest pri príležitosti konaní výstavy 
„Funeral“ na výstavisku Expo Trenčín, ktorej víťazom 
sa stalo družstvo Slovenska; str. 227 

 dňa 3. decembra 2014 medzinárodná skupina, ktorá sa 
podieľala na rekonštrukcii hotela Tatra v Trenčíne 
v roku 2012 získala ocenenie „Merkur 2014“ od Fi-
nančnej správy a Ministerstva  financií Slovenskej repu-
bliky za prejavenú najväčšiu daňovú disciplínu v uply-
nulom roku; str. 230 

 dňa 4. decembra 2014 Mgr. Mária Muráriková opäť 
bodovala na svetovom gastronomickom fóre v Luxem-
burgu, keď za svoje dielo z medu s tematikou „Včely“ 
získala striebornú medailu; str. 231 

 výsledky cestovného ruchu v Trenčíne; str. 232 
 

3) Kultúrno – spoločenský život  
 dňa 6. januára 2014 sa uskutočnil v Piaristickom kostole 

tradičný „Trojkráľový koncert“ za učinkovania Tren-
čianskeho komorného orchestra Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne, Detského speváckeho zboru Základnej 
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umeleckej školy v Trenčíne a Školského speváckeho 
zboru Piarissimo z Piaristického gymnázia v Trenčíne; 
str. 233 

 dňa 24. januára 2014 nové divadelné dosky javisku kina 
Hviezda vyskúšalo Mestské divadlo Trenčín divadelnou 
hrou „Svadba“ od A. P. Čechova; str. 234 

 dňa 31. januára 2014 predstavila historička a spisova-
teľka Daniela Dvořáková za prítomnosti svojho 
manžela Pavla Dvořáka svoju novú knihu „Stopy dáv-
nej minulosti 6. diel – Čierna kráľovná Barbora 
Celjská“; str. 235 

 dňa 3. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
výstavy pod názvom „Maľba, kresba, grafika a ba-
tika“, ktorou sa prezentovala výtvarná tvorba dospelých 
občanov tvoriacich pri Súkromnej základnej umeleckej 
škole Trenčín, Gagarinova ul.; str. 237 

 dňa 3. februára 2014 predstavila rozhlasová a televízna 
moderátorka Adela Banášová v kníhkupectve Panta 
Rey v obchodnom centre Laugarício svoju knižku pod 
názvom „Zabudnuté slovenské rozprávky“, ktorú 
venovala svojej mame pred desiatimi rokmi; str. 240 

 dňa 5. februára 2014 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne prezentácia knihy „Náš 
zápas o samostatnosť Slovenska“ približujúcej životné 
osudy bývalého politického väzňa Ivana Štelcera, 
žijúceho v Trenčíne. Táto tristo stránková kniha vznikla 
v spolupráci jej hlavným protagonistom a historikom 
Ústavu pamäti národa Martinom Lackom; str.238 

 dňa 7. februára 2014 vystúpila na koncerte v Steps Clu-
be v Trenčíne obľúbená koncertná kapela  „Puding 
Pani Elvisovej“. V koncerte ju podporili ďalší umelci – 
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vibrafonista Stroon a streetartista  Animo.  Kapela 
získala tri roky po sebe cenu „Radio Head Awards“ ako 
Najlepšia koncertná kapela; str. 241 

 dňa 14. februára 2014 vo výstavných priestoroch Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila vernisáž 
prehliadky súčasnej umeleckej tvorby v maliarstve                 
6. ročníka „Medzinárodného bienále pastelu“, ktoré 
bolo najdôležitejšou udalosťou projektu „Európsky Fes-
tival Malopoľska“; str. 241 

 od konca minulého roka 2013 bolo realizované v Tren-
číne v kine Metro od času, kedy bolo zdigitalizované, 
„Baby kino“, určené pre mamičky s ratolesťami;                  
str. 243 

 dňa 20. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy 
fotografií „V krajine protikladov“, ktoré nafotili pri 
svojej ceste v čínskom Šanghaji pracovníčky Vlasti-
vedného múzea v Považskej Bystrici RNDr. Daniela 
Dúbravková, PhD. a PhDr. Viera Praženicová, ako 
účastníčok generálnej konferencie svetových múzeí;     
str. 244 

 dňa 1. marca 2014 Trenčiansky hrad pripravil pre svo-
jich návštevníkov pochúťky fašiangovej kuchyne;                
str. 247 

 dňa 27. februára 2014 historička PhDr. Janka Karlí-
ková z Trenčianskeho múzea ponúkla vo svojej pred-
náške prierez nielen dejinami rozbúreného Váhu, no 
zaoberala sa aj históriou budovania mostov a zaují-
mavosťami z historického miestopisu. Na jej prednášku 
nadviazal geograf RNDr. Ján Hanušin, ktorý hovoril o 
vývoji toku Váhu, snahách o reguláciu rieky, vojenskom 
mapovaní, generálnom projekte na úpravu toku Váhu, 
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budovania hrádzí, ako i o prítokoch rieky Váh na území 
veľkého Trenčína; str. 248 

 dňa 4. marca 2014 sa uskutočnila v priestoroch Verejnej 
knižnice M. Rešetku v Trenčíne beseda s Branislavom 
Ladickým o histórii a súčasnosti Detského mestečka 
Trenčín – Zlatovce, ktorá bola spojená s prezentáciou 
knihy „Rodinné príbehy bez rodín“, zostavenej pri 
príležitosti 40. výročia Detského mestečka na základe 
autentických výpovedí odchovancov, vychovávateľov a 
ďalších zainteresovaných ľudí; str. 249 

 dňa 11. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž             
29. ročníka výstavy  „Stretnutie – Setkání“; str. 251 

 dňa 11. marca 2014 rada Mesta Trenčín vzala na ve-
domie svojím uznesením č. 520 návrh na vykonanie 
zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok 2013; str. 252 

 dňa 15. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského vernisáž 
výstavy diel výtvarníka Jozefa Bajusa „Vzdialené vo-
lania“; str. 252 

 od 9. apríla do 12. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 
Veľkonočný jarmok, ktorý ponúkol okrem remesel-
ných výrobkov aj tradičné slovenské jedlá; str. 255 

- dňa 13. apríla 2014 odštartovala „Trenčianska hudob-
ná jar“ koncertom detských virtuózov, ktorých repre-
zentovali víťazi všetkých možných súťaží. Záverečný 
komorný koncert sa uskutočnil dňa 11. mája 2014, v 
ktorom zaznela slovenská premiéra skladby Frederika 
Chopina, klavírny koncert e-mol, op. 11; str. 256 

 dňa 14. apríla 2014 ožila historická dominanta Trenčína 
i celého Považia Trenčiansky hrad džavotom detí na 
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„Dňom otvorených dverí“, keď na nich bol uvedený do 
života „Turistický denníček“; str. 257 

 dňa 14. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
v priestoroch mestskej veže amatérskeho výtvarníka  
Ľubomíra Ježa; str. 259 

 dňa 23. apríla 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
výstavy krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie 
„Amfo 2014 Trenčianskeho kraja“; str. 260 

 dňa 1. mája 2014 sa uskutočnil prvý ročník „Farmár-
skeho jarmoku“, ako súčasť „Trenčianskeho majá-
lesu“; str. 264 

 dňa 1. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž 18. ročníka 
súťaže „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ 
v trenčianskej synagóge; str. 264 

 dňa 2. mája 2014 sa predstavil na vernisáži svojou autor-
skou výstavou „VL“ v Galérii Miloša Alexandra Ba-
zovského v Trenčíne akademický maliar Marek Or-
mandík, syn sochára Milana Ormandíka z Kremnice, 
ktorý je autorom súsošia Ľudovíta Štúra, Miroslava 
Hurbana a dr. Milana Hodžu na Hviezdoslavovej ulici v 
Trenčíne; str. 266 

 dňa 2. mája 2014 bola predstavená verejnosti výstava     
„5 minút za mestom“, ktorá ponúkla neustále o nové 
diela doplňovaný projekt mladých umelcov Jana Hla-
venkovej, Prekopovej a Tomáša Hlavenku; str. 269 

 dňa 14. mája 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 8. ročník 
medzinárodného projektu „Noc literatúry“, na ktorom 
čitatelia privítali spisovateľa Jozefa Banáša a publicistu 
Rasťa Piška; str. 271 
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 dňa 15. mája 2014 zavítal do Trenčína slávny švaj-
čiarsky spisovateľ a záhadológ Erich von Däniken 
v rámci tohtoročného československého turné. Pred za-
plnenou Posádkového klubu v Trenčíne vystúpil s pred-
náškou „Tajomný Egypt a iné záhady staroveku“;    
str. 273 

 dňa 15. mája 2014 sa uskutočnil v Galérii M. A. Ba-
zovského 14. ročník umeleckého slova a koncertu mla-
dých umelcov Trenčianskeho kraja pod názvom „Vyz-
nanie jari“, ktoré tradične zabezpečuje Únia žien Slo-
venska v spolupráci s Trenčianskym osvetovým stre-
diskom a Základnými umeleckými školami v Trenčíne 
a v Bánovciach n/B.; str. 273 

 dňa 17. mája 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne, v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského, mestskej veži, Pia-
ristickom gymnáziu Jozefa Braneckého a na Trenčian-
skom hrade tradičné podujatie „Noc múzeí a galérií“; 
str. 275 

 dňa 24. mája 2014 vyše tristo spoločenských hier a ve-
domostná hra na stanovištiach v historickom centra 
mesta Trenčín prilákali stovky nadšencov zábavy. His-
torické miesta patrili priaznivcom logiky, inteligencie, 
dobrých nápadov, súťaživého ducha a permanentného 
úsmevu. O víťazstvo vo „Veľkej hre“ sa bojovalo pri 
Katovom dome, na nádvorí Trenčianskeho hradu pri 
Mórovom stĺpe a v Art Centre synagóga; str. 276 

 dňa 28. mája 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnilo Trenčianske osvetové 
stredisko a Verejná knižnica Michala Rešetku v spolu-
práci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska 
predstavili najnovšie literárne dielo spisovateľa Rudolfa 
Dobiáša „Triedni nepriatelia – 4. diel“; str. 277 
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 dňa 30. mája 2014 Verejná knižnica Michala Rešetku 
vyhodnotila 12. ročník literárnej súťaže žiakov základ-
ných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja 
s názvom „Píšem, píšeš, píšeme“; str. 279 

 v dňoch 29. mája až 1. júna 2014 navštívilo Mesto Tren-
čín amatérske hudobné združenie hráčov na dychové 
nástroje – „Orchester L´Unie musicale de Cran – Ge-
vrier“ z tohto partnerského Mesta Trenčín vo Fran-
cúzsku, ktoré prišlo na pozvanie Trenčianskeho komor-
ného orchestra; str. 282 

 dňa 1. júna 2014 sa vo výstavných priestoroch „Art 
Centra synagóga“ v Trenčíne vernisáž súťažnej pre-
hliadky výtvarníkov zúčastnených na 18. ročníku „Výt-
varné spektrum Trenčianskeho kraja 2014“. Do súťa-
že sa prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 268 prác;                
str. 283 

 dňa 2. júna 2014 sa začal v priestoroch bývalej tren-
čianskej textilnej továrne Merina „Týždeň súčasného 
umenia“, ktorý vyvrcholil multižánrovým podujatím; 
str. 284 

 dňa 3. júna 2014 zavítala do Verejnej knižnice Michala 
Rešetku spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková, kde 
čitateľom predstavila nový román „Julinkina peká-
reň“; str. 285 

 dňa 5. júna 2014 bol Posádkový klub v Trenčíne mies-
tom vernisáže výstavy pod názvom „100 rokov veľkej 
vojny“, na otvorení ktorej sa zúčastnila početná skupina 
vojenských veteránov druhej svetovej vojny; str. 287 

 dňa 6. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
autorskej výstavy obrazov pod názvom „Moje ženy“ 
amatérskeho výtvarníka Ing. Milana Petríka; str. 291 
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 dňa 7. júna 2014 sa uskutočnila na Mierovom námestí 
v Trenčíne spoločenská hra Trenčianskej nadácie – 
štvrtý ročník „Človiečik, nehnevaj sa!“ so živými 
hráčmi; str. 290 

 v dňoch 11. do 15. júna 2014 sa konal v Ríme jubilejný 
10. ročník medzinárodného festivalu divadelných škôl 
„Roma Teatro Festival 2014“, z ktorého si Trenčan 
Pavol Seriš priniesol ocenenie „Sofia Amendolea“;   
str. 291 

 od 16. júna do 4. septembra 2014 Verejná knižnica M. 
Rešetku sprístupnila vo svojom objekte na Jaselskej ulici 
svoj letný variant knižnično-informačných služieb, ktorý 
sa tešil značnej pozornosti čitateľov; str. 293 

 dňa 16. júna 2014 sa začal 7. ročník medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 
2014“, prijatím účastníkov sympózia primátorom Mesta 
Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom a ich účasťou na 
svätej omši v jaskynnej kaplnke na Veľkej Skalke;                 
str. 295 

 dňa 20. júna 2014 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
vo svojich výstavných priestoroch sprístupnila na 
vernisáži diela Melity Gwerkovej, Mariana Vidu 
a Petra Orieška; str. 296 

 od soboty 21. júna 2014 do piatka 27. júna 2014 pre-
biehal v kine Posádkového klubu a v kine Metro v 
Trenčíne a kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach 
„Art Film Fest“; str. 299 - 310 

 dňa 21. júna 2014 vyvrcholila tvorba výtvarníkov a lite-
rátov účastníkov 7. ročníku medzinárodného výtvarno – 
literárneho sympózia „Ora Et Ars“ pracovnou verni-
sážou v kostole na Malej Skalke; str. 311  
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 dňa 27. júna 2014 multižánrovým podujatím povesti 
o láske a hrdinstve Vodníka Valentína v réžii Vladimíra 
Kulíška bolo otvorené „Trenčianske kultúrne leto 
2014“; str. 311 

 dňa 30. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Art Synagóga v Trenčíne vernisáž výstavy pod 
názvom „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, v ktorej 
vystavujúcim umelcom, ktorí sa venujú tradičným 
cvičeniam Falun Gong bolo v roku 1999 zakázané v kra-
jine svojho pôvodu, v Číne; str. 313 

 v dňoch 2. až 7. júna 2014 sa uskutočnil už po druhýkrát 
v tomto roku v opustenej  hale  bývalej  textilnej  továr-
ne  Merina  v Trenčíne týždeň súčasného umenia „Hala 
2014“; str. 314 

 v dňoch 11. až 13. júla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne na 
letisku najväčší hudobný festival „Pohoda“, ktorý 
prilákal opäť množstvo návštevníkov z rôznych kútov 
Európy. Účastníkov tento rok na festivale spájal boj za 
ľudské práva a lepšiu budúcnosť;  str. 314 

 v mesiacoch júl až október roka 2014 trenčiansky 
umelec Ing. arch. Július Brúna v rámci svojho projektu 
„mestské zásahy“ umelecky stvárnil názvy niektorých 
ulíc v centre Mesta Trenčín – Ulicu Marca Aurélia, 
Ulicu Zamarovského a Matúšovú ulicu, Štúrove námes-
tie  a Sladkovičovú ulicu; str. 323 

 dňa 19. júla 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž 
v priestoroch kláštora Veľkej Skalky už 7. ročníka me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et 
Ars Skalka 2014“; str. 325 

 odo dňa 17. júla 2014 návštevníci Galérie Slováckeho 
múzea v Uherskom Hradišti si mohli pozrieť výtvarnú 
tvorbu Miloša Alexandra Bazovského, ktorú pri 
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príležitosti 115. výročia umelca pripravila Galéria M. A. 
Bazovského v Trenčíne; str. 327 

 dňa 27. júla 2014 si mohli návštevníci Trenčianskeho 
hradu po prvý raz vychutnať nielen surfovanie po in-
ternete zadarmo, ale aj výhľadom do okolia pod Tren-
čianskym hradom z obnovenej Veľkej bašty, zapojiť sa 
do súťaže „selfie“ alebo sa stretnúť na pikniku na 
Trenčianskom hrade; str. 329 

 dňa 27. júla 2014 sa uskutočnila prednáška v Delovej 
bašte o poslednej majiteľke Trenčianskeho hradu 
grófke Iphigenii De Castris D´Harcourt v podaní pra-
covníčky Trenčianskeho múzea PhDr. Janky Kar-
líkovej, ktorá hrad v roku 1905 venovala Mestu Trenčín 
a ešte pred touto prednáškou svätou omšou vo farskom 
kostole si návštevníci pripomenuli 100. výročie jej 
úmrtia; str. 330 

 dňa 27. júla 2014 sprístupnili obnovenú Veľkú baštu. 
na Trenčianskom hrade. Vyhliadková bašta je súčasťou 
Paláca Zápoľských, do ktorej sa vystupuje z koniarne; 
str. 331 

 od 28. do 31. júla 2014 prebiehal 9. ročník „Tren-
čianskych historických slávností“ na Mierovom ná-
mestí, ktorému však počasie neprialo; str. 331 

 dňa 1. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Art Synagóga vernisáž súťažnej výstavy 19. 
ročníka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“. Výs-
tavy sa zúčastnilo 25 autorov, ktorí vystavovali 68 výt-
varných diel; str. 332 

 v dňoch 2. a 3. augusta 2014 vyvrcholil týždeň stre-
dovekej histórie 21. ročníkom „Trenčianskych hrad-
ných slávností“; str. 333 
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 dňa 16. augusta  2014 netradičné plavidlá opäť obsadili 
 Váh v Trenčíne. Po ročnej prestávke sa na Ostrove 
konal celkovo už 33. ročník obľúbeného podujatia 
„Splanekor  2014 – splav netradičných korábov“ 
z účasti vodákov z Čiech, Moravy a zo Slovenska;               
str.  335  

 dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch  Posádkového klubu Trenčín vernisáž fila-
telistickej výstavy pod názvom „Slovenské národné 
povstanie v kontexte druhej svetovej vojny“, pri prí-
ležitosti jubilejného 70. výročia Slovenského národného 
povstania; str. 337 

 dňa 31. augusta 2014 sa uskutočnila v priestoroch 
kláštora starej Skalky slovenská premiéra výstavnej 
prezentácie veľkoformátových reprodukcií originálnych 
ilustrácií a sprievodných textov známych a menej 
známych kultúrno-historických objektov, ktoré sa na-
chádzajú v prihraničných lokalitách regiónov Slovenskej 
republiky a Českej republiky spojených s cyrilo-me-
tódskou misiou a počiatkami kresťanstva nazvanú 
„Misia v kontextoch a súvislostiach“; str. 339 

 dňa 3. septembra 2014 bol Katov dom v Trenčíne mies-
tom vernisáže výstavy dlhoročného spolupracovníka 
Klubu kultúry v Uherskom Hradišti Miroslava Potyku 
pri príležitosti jeho životného jubilea 70. rokov, ktorú 
pomenoval „Fotozáznamy – folklór, osobnosti a diva-
dlo“; str.341 

 dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofe-
sionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2014“; 
str. 342 
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 dňa 6. septembra 2014 sa začal prvý z koncertných 
večerov 21. ročníka „Jazzový festival pod hradom“, 
ktorý niesol názov „Blues pod hradom“. Ďalšie koncerty 
sa uskutočnili dňa 18. septembra 2014, 26. septembra 
2014 a záverečný koncert sa uskutočnil dňa 27. sep-
tembra 2014, na ktorom vystúpila trenčianska kapela 
„Erbetes Quartet“ pod vedením skúseného saxofonistu a 
pedagóga Ludvika Soukupa a Štěpán Markovič 
s kapelou „Gipsy Groove“; str. 346 

 dňa 7. septembra 2014 uskutočnila televízna stanica 
„JOJ“ na Mierovom námestí v Trenčíne svoj verejný 
televízny program, ktorého súčasťou boli koncerty 
známych interpretov, hercov, relácií a Veľké televízne 
noviny; str. 349 

 dňa 11. septembra 2014 sa uskutočnil vo veľkej sále 
Posádkového klubu 15. ročník „Celoslovenskej pre-
hliadky speváckych zborov seniorov“ za účasti devia-
tich speváckych zborov z celého Slovenska; str. 352 

 dňa 12. septembra 2014 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnili dve autorské výstavy – Kataríny Vávrovej 
a Petry Neméthovej, ktoré uviedla kurátorka PhDr. 
Danica Lovíšková; str. 354 

 dňa 18. septembra 2014 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Posádkového klubu Trenčín slávnostne 
otvorená posádková prehliadka desiatich záujmových 
klubov „Club aktivity 2014“; str. 355 

 dňa 26. septembra 2014 vyhlásili víťazov súťaže „Miss 
Kompost 2014“ na BIOjarmoku v Trenčíne; str. 356 

 dňa 30. septembra 2014 bola otvorená na výstavisku 
Expo Center v Trenčíne výstava technológií na lik-
vidáciu nástražných výbušných systémov „NATO  
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EOD Demonstrations & Trials 2014“, ktorej sa 
zúčastnilo 44 vystavovateľov zo 16 krajín; str. 358 

 v dňoch 1. až 5. októbra 2014 sa rozložil so svojim 
šapitom v rámci svojho turné po Slovensku maďarský 
cirkus „Eötvös“ pri Obchodnom centre Laugaricio;           
str. 359 

 dňa 2. októbra 2014 oslávil jubilejných osemdesiat 
rokov spisovateľ, publicista Rudolf Dobiáš a pri tejto 
príležitosti bol vydaný zborník členov Literárneho klubu 
Omega pod názvom „Slovobranie“; str. 359 

 dňa 2. októbra 2014 bola otvorená výstava v pobočke 
Štátneho archívu v Trenčíne venovaná 100. výročiu 
prvej svetovej vojny, na ktorej sa  prezentovali vzácne 
archívne dokumenty, ako napríklad pohľadnice, listy, 
fotografie, ako i dobové pešie zbrane z prvej svetovej 
vojny; str. 361 

 dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnila vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja už vernisáž 
výstavy 51. výročie tvorivej skupiny Méta; str. 363 

 dňa 3. októbra 2014 odovzdali v pražskom divadle „Na 
zábradlí“ počas 21. ročníka ocenenie festivalu alter-
natívneho umenia s názvom „...příští vlna/next wave...“ 
získal Trenčan Pavol Seriš; str. 365 

 v prvú októbrovú sobotu dňa 4. októbra 2014 aj napriek 
nepriaznivému počasiu mali občania Trenčína dôvod na 
úsmev, lebo sa konal posledný tohoročný  farmársky 
jarmok. Mierové námestie, kde sa jarmok konal sa 
zaplnilo stánkami, v ktorých farmári z okolitých 
regiónov ponúkali svoje produkty – kvalitný domáci 
burčiak, rôzne špeciality, chutné jedlá, ovocie a zele-
ninu; str. 365 
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 dňa 18. októbra 2014 v Posádkovom klube Trenčín 
spievalo a tancovalo lebo trenčiansky „Detský fol-                     
klórny súbor Radosť“ oslavoval jedinečné  jubileum - 
40. výročie svojho založenia; str. 366 

 dňa 24. októbra 2014 vystavovala v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského v Trenčíne výtvarníčka Gudrun  
Bartenberger – Geyer. Tá sa v Galérii Miloša Ale-
xandra Bazovského v Trenčíne po prvýkrát predstavila 
na kolektívnej výstave 3. ročníka „Trienále textilu - 
Bez hraníc 2012 – 2013“, kde za svoje dielo „Ovčia 
svadba“ získala Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazov-
ského; str. 367 

 dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstava fotografií Antona Štub-
ňu pod názvom „Fotografické metaformózy“, ktorý 
svojím novátorským dielom významne ovplyvnil vývoj 
čiernobielej fotografie 60. a 70. rokov na Slovensku;   
str. 370 

 dňa 27. októbra 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja ocenili pracovníkov kultúry 
Trenčianskeho kraja za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či 
náučnú činnosť; str. 372 

 dňa 31. októbra 2014 Trenčianske múzeum  pripravilo 
na zaujímavé podujatie pod názvom „Noc tajomných 
svetiel na Trenčianskom hrade“, v ktorej išlo o prvú 
a jedinečnú večernú prehliadku hradného podzemia 
a Matúšovej veže pri svetle sviečok a bateriek spojené 
s rozprávaním strašidelných a tajomných príbehov 
spojených so životom pánov hradu; str. 377 

 dňa 11. novembra 2014 sa stretli členovia Klubu darcov 
v pube Sokolovne v Trenčíne, aby si vypočuli prezen-
tácie projektov predložených do jedenásteho grantového 
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kola Klubu darcov a rozhodli o podpore tých najlepších; 
str. 378 

 dňa 15. novembra 2014 divadlá po celej Európe reali-
zovali 5. ročník projektu „Noc divadiel“, ktoré sa nieslo 
pod mottom „To sa ti nesnívalo!“. Do projektu sa zapojil 
v dňoch 14. až 15. novembra 2014 aj Lúč Klub 
v Trenčíne a pre milovníkov divadla dal k dispozícii 
všetky priestory bývalého kina Hviezda; str. 379 

 od 21. do 26. novembra 2014 sa uskutočnil v Artkine 
Metro 10. ročník podujatia „Festival francúzskych 
filmov 2014“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín v spolu-
práci s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier 
a občianskym združením LampArt; str. 380 

 dňa 28. novembra 2014 napísal symbolickú bodku za 22. 
ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Bra-
neckého s názvom „Studňa sa tajne s dažďom zhová-
ra“. Najviac ocenení získala Zuzana Martišková z To-
poľčian; str. 381 

 od 5. decembra 2014 Mierové námestie ožilo voňavým 
adventom. Vianoční jarmočníci priviezli množstvo jedla 
a pitia a aj toho, čo minulý rok nebolo a to pečené 
gaštany, horúcu čokoládu, vianočnú kapustnicu i jelení 
guláš. Na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici sa predával 
od 10. decembra 2014 spotrebný tovar a textil; str. 382 

 dňa 10. decembra 2014 čitateľská verejnosť na pôde 
Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne privítala 
trenčianskeho rodáka kňaza, cestovateľa, publicistu a 
moderátora kresťanskej televízie „Noe“ v Čechách a 
„Lux“ na Slovensku Mariána Gavendu, ktorý pred-
stavil svoju knihu pod názvom „Medzi nebom a ze-
mou“; str. 385 
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 od 12. decembra 2014 počas vianočných sviatkov 
vystavovala svoje drobné maľby v mestskej veži  pod 
názvom „Maľovaný pozdrav z veže“ Eva Mišáková – 
Ábelová; str. 387 

 dňa 14. decembra 2014 si Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčín pripomenula 100. výročie nedoži-
tých narodenín trenčianskeho rodáka, básnika, publi-
cistu, literáta, režiséra, knihovníka a svojho dlhoročného 
riaditeľa Juraja Gönciho; str. 387 

 Trenčianska nadácia organizovala v decembri 2014 už 
desiaty ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. 
Projekt bol venovaný deťom zo sociálne slabších či 
mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek, ktoré 
rady čítajú, ale kniha je pre ne finančne nedostupným 
darčekom. Odovzdanie knižiek sa uskutočnilo dňa 18. 
decembra 2014 v sále kine Hviezda v Trenčíne, ktoré  sa 
zaplnilo džavotajúcimi deťmi rôzneho veku. Šum 
v hľadisku prestal vtedy, keď sa na javisku zjavili herci 
Mestského divadla v Trenčíne a deťom zahrali roz-
právku o Mackovi Uškovi. V priebehu desiatich rokov 
dokázal potešiť obľúbenými knihami už 2.052 detí;           
str. 389 

 Upozornenie Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne 
na nutnosť reštaurovania rímskeho nápisu z roku 179 n.l. 
z dôvodu jeho ohrozovania nepriaznivými poveternost-
nými vplyvmi; str. 391 

 počas adventu sa do 23. decembra 2014 v amfiteátri 
Mierového námestia sa vystriedalo množstvo domácich 
známych i menej známych spevákov, kapiel. Z nich 
možno spomenúť slovenskú speváčku  Katku Koščovú, 
kapelu „Korben Dallas“, spevácke trio „La Gioia“;               
str. 391 
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4) Školstvo a vzdelávanie 
 v mesiaci január 2014 zverejnil „Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy“ hodnotenie stredných škôl na 
Slovensku písomnej formy internej časti maturít, 
mimoriadnych výsledkov žiakov a zamestnanosť absol-
ventov, kde si najlepšie viedla v roku 2013 trojica týchto 
stredných škôl – Obchodná akadémia v Trnave, Ob-
chodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne a Stredná 
priemyselná škola elektrotechnická v Prešove; str. 392 

 v dňoch 15. januára až 5. februára 2014 sa na základ-
ných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, 
vykonal zápis detí do prvého ročníka základnej školy na 
plnenie povinnej školskej dochádzky; str. 394 

 v mesiaci január 2014 vzniklo na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka študentské rádio, ako súčasť 
„Študentského, ktoré bude vysielať prostredníctvom 
internetu na webovej lokalite radio.tnuni.sk, ktorá bude 
prístupná len na univerzitnej sieti; str. 396 

 dňa 3. marca 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka  doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. spolu 
s riaditeľom hudobného festivalu „Bažant Pohoda“ 
Michalom Kaščákom, otvorili „Študentské centrum“; 
str. 397 

 dňa 11. marca 2014 sa konal v Gastrocentre pod Bre-
zinou v Trenčíne druhý ročník súťaže „Trenčiansky 
pivný somelier 2014“. Na súťaži sa zúčastnili štyri 
školy, z toho tri slovenské a jedna česká škola; str. 398 

 dňa 24. marca 2014 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa 
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie ocenenia „Vynikajúci peda-
góg Trenčianskeho kraja 2014“. za prítomnosti mini-
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stra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repu-
bliky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; str. 400 

 v dňoch 2. – 3. apríla 2014 ovládli roboti Výstavisko 
Expo Centrum v Trenčíne na usporiadanom 9. ročníku 
„Trenčianskeho robotického dňa“; str. 403 

 dňa 4. apríla 2014 si pripomenula Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Trenčíne 130. výročie  svoj-
ho založenia na oslavách za prítomnosti ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. 
PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; str. 408 

- dňa 4. apríla 2014 stretli najlepší riešitelia Stredo-
školskej odbornej činnosti z Trenčianskeho kraja na 
krajskom kole v Starej Turej, odkiaľ si víťazstvo 
odniesli študenti z Trenčína:  
- Miroslav Stacho zo Strednej odbornej školy pod 

Sokolicami v Trenčíne, ktorý v kategórii „Voľný 
čas“ sa prezentoval prácou „Paintball Couter“;  

- Jakub Neuner a Dominik Slotík zo Strednej 
odbornej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 
„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa 
prezentovali prácou „Divadlo pri rieke“;  

- Juraj Laššo a Dalibor Maršálek zo Strednej 
odbornej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 
„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa prezen-
tovali prácou „Aktualizácia mapy školy“. Víťazi 
krajského kola postúpili do celoštátneho kola;                 
str. 411 

 dňa 8. apríla 2014 vyhlásilo Mesto Trenčín výberové 
konanie na obsadenie funkcií   
- riaditeliek materských škôl: MŠ Trenčín, Ul. Na 

dolinách, MŠ Trenčín, Ul. Niva, MŠ Trenčín, 
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Považská ul., MŠ Trenčín, Šafárikova ul., MŠ 
Trenčín, Šmidkeho ul.; 

- riaditeľov základných škôl: ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony, ZŠ Trenčín, Hodžova ul., ZŠ Trenčín, Ul. Na 
dolinách, ZŠ Trenčín, Ul. L. Novomeského; str. 412 

 dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 22. ročník 
dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov z Českej 
a Slovenskej republiky. Témou súťaže bola „Prvá a 
druhá Československá republika“; str. 413 

 dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo v kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja regionálne kolo  
vedomostnej súťaže 9. ročníka celoslovenskej súťaže 
„Mladý Európan“; str. 415 

- dňa 12. mája 2014 prijal Ing. Jaroslav Baška 34 ús-
pešných riešiteľov stredoškolskej odbornej činnosti, 
ktorý sa zúčastnili na 36. ročníku celoštátnej súťaže 
Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 
2013/2014 v Starej Ľubovni v dňoch 22. - 25. apríla 
2014; str. 417 

- dňa 19. júna 2014 v obradnej miestnosti Mesta Trenčín 
prevzalo dvadsať žiakov trenčianskych základných škôl 
a zástupcovia školských športových družstiev ocenenie 
„Detská osobnosť roka 2014“ za popredné umiestnenie 
vo vedomostných olympiádach; str. 419 

- dňa 24. júna 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. prevzal certifikát manažérstva kvality ISO 
9001:2008 z rúk generálneho riaditeľa certifikačného 
orgánu „Elbacert“ Ing. Mareka Krajčova; str. 423 

- dňa 24. júna 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie tvorby 
školských časopisov na základných školách v Tren-
čianskom okrese. Do súťaže v tvorbe školských časo-
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pisov v školskom roku 2013/2014 sa prihlásilo 13 zá-
kladných škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo 
z trenčianskych škôl; str. 427 

- dňa 25. júna 2014 sa pred ukončením školského roka 
uskutočnilo pracovné stretnutie mladých dobrovoľníkov 
pôsobiacich v žiackych školských radách základných 
škôl mesta Trenčín; str. 429 

- dňa 2. júla 2014 absolventi Univerzity tretieho veku 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
zavŕšili svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas 
ktorej im rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD., vydal osvedčenie o štúdiu; str. 429  

- v dňoch 2. až 3. júla 2014 prebiehali na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka promócie absolventov 
v bakalárskom a magisterskom štúdiu Fakulty zdravot-
níctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne; str. 431 

- dňa 4. júla 2014 sa uskutočnili promócie absolventov 
Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne; str. 432 

- dňa 15. augusta 2014 zostavil Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy – INEKO rebríček najlepších základ-
ných, stredných škôl a gymnázií v rámci Trenčianskeho 
kraja a Slovenska. V rámci Trenčianskeho kraja sa 
prvom mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. 
Dlhé Hony a na druhom mieste umiestnila Základná 
škola Trenčín, Kubranská ul. V rámci Slovenska sa na 
11. mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony a na 29. mieste Základná škola Trenčín, Ku-
branská ul.; str. 433 

- v dňoch 20. až 22. augusta 2014 Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka organizovala „Trenčiansku detskú 
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univerzitu“, ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 180 
chlapcov  a dievčat; str. 434 - 439 

- v priebehu prázdninových mesiacov júl a augusta 2014 
sa venovala pozornosť nevyhnutným opravám striech, 
okien a sociálnych zariadení na materských školách 
v Trenčíne; 439 

- dňom 2. septembra 2014 Mesto Trenčín rozšírilo kapa-
citu materských škôl o 60 miest v troch nových triedach 
a to o jednu triedu v Materskej škole Trenčín, Kubranská 
ul. a o dve triedy v Materskej škole Trenčín, Ul. na 
dolinách, ktorá je umiestnená v priestoroch Základnej 
školy Trenčín, Ul. Na dolinách; str. 441 

- dňa 22. septembra 2014 učitelia a žiaci Strednej odbor-
nej školy podnikania v Trenčíne otvorene protestovali 
pochodom cez mesto Trenčín pred sídlo Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, aby vyjadrili svoje zá-
porné stanovisko so zrušením svojej školy od nového 
školského roka 2015/2016; str. 405 

- dňa 22. septembra 2014 vstúpila Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka do 18. ročníka akademického roka 
2014/2015 na slávnostnom podujatí za účasti najvyšších 
akademických funkcionárov vysokoškolských inštitúcii 
Slovenskej republiky, študentov, vedecko-výskumných i 
obchodných partnerov a popredných predstaviteľov poli-
tického a verejného života nielen z trenčianskeho regió-
nu; str. 444 

- dňa 30. septembra 2014 sa v uskutočnil prvý ročník 
vedomostnej súťaže o Európskej únii s názvom „Euro-
školák 2014“ vyhlásenej pre žiakov 6. ročníkov zá-
kladných škôl Trenčianskeho kraja, ktorí reprezentovali 
svoju školu v trojčlenných družstvách. Víťazom prvého 
kola sa stalo družstvo šiestakov zo Základnej školy. 
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Trenčín, Hodžova ul. s celkovým počtom bodov 263 
bodov, pred družstvom Základnej školy Trenčín, Veľ-
komoravská ul. s celkovým počtom 233 bodov a Zá-
kladnou školou v Soblahove s celkovým počtom 216 
bodov; str. 446 

- dňa 1. októbra 2014 navštívil v podvečerných hodinách 
Základnú školu Trenčín, Kubranská ulica minister 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Ing. Peter Pellergini, aby do rúk riaditeľky školy Mgr. 
Marty Kákošovej odovzdal nálepku kvality, ako ocene-
nie za úspešné zvládnutie previerky žiakov deviateho 
ročníka – monitor v uplynulom školskom roku 
2013/2014, ktorú školu udelilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; str. 448 

- dňa 1. októbra 2014 získala žiačka Základnej školy 
Trenčín, Ulica Dlhé Hony Natália Přibilová na kraj-
skom kole súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
„Zlatá podkova, zlatý vlas, zlaté pero“ prvé miesto 
s postupom do celoslovenského kola v Rimavskej So-
bote; str. 449 

- dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo v Nákupno – zábav-
nom centre MAX slávnostné otvorenie putovnej výstavy 
pod názvom „Moje mesto – mesto povolaní pre deti“ 
primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníč-
kom a predsedníčkou občianskeho združenia „Edu-
plex“ Ing. Marcelou Kulifajovou; str. 449 

- dňa 13. októbra 2014 podpísal Trenčiansky samospráv-
ny kraj už piate „Memorandum o spolupráci“ so stred-
nými školami, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Tento raz to bol podpis so Strednou odbornou 
školou stavebnou Emila Belluša v Trenčíne; str. 451 
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- dňa 20. októbra 2014 na celoslovenskom stretnutí 
riaditeľov katolíckych škôl v Poprade prevzala riadi-
teľka Základnej cirkevnej školy sv. Svorada – Benedikta 
Ing. Hana Hulínová medailu „sv. Cyrila a Metoda za 
obnovu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku“;                 
str. 454 

- dňa 5. novembra 2014 sa konala odborná konferencia 
pod názvom „Rozvoj gramotnosti – príprava pre 
život“ v Trenčíne, ktorá poukázala na význam rozvoja 
jednotlivých tipov gramotnosti ako dôležitej súčasti 
kvalitného vzdelania na Slovensku; str. 454 

- dňa 11. novembra 2014 prevzalo z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Petra 
Pellegriniho „Pamätný list sv. Gorazda“ viac ako 80 
žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku 
2013/2014 úspešne reprezentovalo Slovenskú republiku 
na medzinárodných predmetových olympiádach a 
športových či umeleckých súťažiach. Medzi ocenenými 
boli aj štyria ocenení študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra 
– Filip Ayazi, Lukáš Janošík, Michal Ržonc a Ján 
Hunák; str. 456 

- dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnila na Základnej ško-
le Trenčín, Novomeského ulica prezentácia celoslo-
venského projektu pod názvom „Druhý krok“, ktorý 
rieši emociálne vzdelávanie detí, ako šikanu, agresivitu 
detí, útoky na učiteľov. Projekt pod názvom „Druhý 
krok“ priblížila školská psychologička prof. PhDr. Eva 
Gajdošová, PhD.; str. 457 

- dňa 14. novembra 2014 si Obchodná akadémia Milana 
Hodžu v Trenčíne na slávnostnej pedagogickej rade 
pripomenula 95. výročia svojho založenia; str. 460 
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- v dňoch 19. a 20. novembra 2014 sa uskutočnil jubilejný 
45. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Trenčianske hodiny“, ktorého sa zúčastnilo 56 dievčat 
a chlapcov z 18 základných škôl trenčianskeho regiónu, 
ktorí pred odbornou porotou zaspievali 112 slovenských 
ľudových piesní; str. 461 

- dňa 3. decembra 2014 si na slávnostnej akadémii v Po-
sádkovom klube Trenčín si pripomenulo vedenie, 
pedagogický zbor, študenti, bývalí absolventi Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne jeho 95. výročie aj za účasti 
hostí; str. 463 

- dňa 9. decembra 2014 Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka otvorila nové vedecké pracovisko pre výs-
kum Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované 
v rámci projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej 
platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencie 
schopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre 
sklo a keramické technológie“. Projekt bol riešený 
v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Sloven-
ská republika – Česká republika 2007 – 2013;                   
str. 465 

- dňa 16. decembra 2014 ocenila Spoločnosť Kia Motors 
Slovakia študentov katedry automobilov a špeciálnej 
techniky Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Daniela Siekela a Domi-
nika Maleca, ktorý pod vedením pedagóga Ing. Ivana 
Kopeckého, PhD. získali prvé miesto v súťaži „KIA 
Innovation Award 2014“; str. 466 

- dňa 17. decembra 2014 bola vyhodnotená celoslovenská 
súťaž „Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014“. 
Víťazom v súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a 
energetika sa stal absolvent študijného programu – 
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špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej 
techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne Ing. Martin Ďuriš; str. 468 

 
5) Telesná výchova a šport 

 dňa 7. januára 2014 začali futbalisti AS Trenčín so 
zimnou prípravou na jarnú časť Corgoň ligy sezóny 
2013/2014 v domácich podmienkach; str. 471 

 dňa 12. januára 2014 na Stredoeurópskom pohári v 
karate v Havířově úspešne bojovali aj členovia Karate 
klubu Laugarício Trenčín, keď: 
 v súbornom cvičení  kata zvíťazili v kategórii žiakov 

7 – 11 ročných J. Mako a v kategórii žiakov 14 – 15 
ročných M. Petrovský; 

 v športovom zápase kumite zvíťazili v kategórii žia-
kov  12 – 13 ročných M. Šťastný a v kategórii žia-
kov 14 – 15 ročných K. Staník; str. 474 

 dňa 17. januára 2014 Slovenský zväz kanoistiky na gala-
večere v Domu kultúry Ružinov v Bratislave vyhodnotil 
najlepších vodákov za rok 2013:  
 najlepším rýchlostným kajakárom Slovenska za rok 

2013 sa stal Peter Gelle z Dukly Trenčín;  
 najlepším rýchlostným kanoistom Slovenska sa stal 

Matej Rusnák z Dukly Trenčín; str. 474 
 dňa 18. januára 2014 sa uskutočnila v Trenčíne kon-

ferencia Oblastného futbalového zväzu Trenčín, ktorá si 
zvolila svojho nového predsedu Ivana Grófa, ktorý vo 
funkcii vymenil Jozefa Pecha; str. 474 

 dňa 18. januára 2014 sa uskutočnil v Senici 14. ročník 
halového futbalového turnaja rozhodcov a delegátov 
futbalových zápasov. Víťazom turnaja sa stalo družstvo 
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z Trenčína na pokutové kopy 1:0 nad družstvom Prie-
vidza; str. 476 

 v olympijskom výbere hokejovej reprezentácie pre ho-
kejový turnaj Olympijských hier v Soči bolo povolaných 
až jedenásť hokejistov, ktorí vyrastali, alebo mali niečo 
spoločné s hokejovou Duklou Trenčín; str. 478 

 v dňoch 1. a 2. februára 2014 sa uskutočnil na Zimnom 
štadióne Pavla Demitru v Trenčíne 2. ročník „Veľkej 
ceny Trenčína“ v krasokorčuľovaní nádejí za účasti pre-
tekárov z celého Slovenska. Na pretekoch sa úspešne 
prezentovali na pretekoch členky Krasoklubu Trenčín, 
keď: 
 v kategórii nádejí 9 ročných zvíťazila Petra 

Rešetková, 
 v kategórii nádejí 8 ročných zvíťazila Erika 

Balážová, 
 v kategórii hviezdičiek zvíťazila Natália Ostrolucká; 

str. 479 
- informácia o futbalovom štadióne Odevy Trenčín;                

str. 480 
 dňa 7. februára 2014 v ruskom Soči bola otvorená vo 

Fišt aréne 22. Zimná olympiáda, na ktorej dostali poctu 
zapáliť olympijský oheň dvaja vynikajúci športovci kra-
sokorčuliarka Irina Rodninovová a hokejový brankár 
Vladimír Treťjak; str. 482 

 dňa 8. februára 2014 odletela do Turecka tridsaťčlenná 
výprava AS Trenčín, podobne ako pred rokom strávia 
Trenčania týždňové sústredenie v Beleku; str. 483 

 dňa 15. februára 2014 sa uskutočnil v Mestskej športovej 
hale na Sihoti 15. ročník zimného halového futbalového 
turnaja „Memoriál Karola Borhyho“. Z víťazstva sa 
tešili hráči TJ Zamarovce; str. 485 
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 dňa 1. marca 2014 futbalový klub AS Trenčín usporiadal 
pre svojich fanúšikov 1. ročník „AS Trenčín party“; 
str. 489 

 v dňoch 8. a 9. marca 2014 sa uskutočnili v Košiciach 
Majstrovstvá Slovenska nádejí, žiactva a juniorov 
v krasokorčuľovaní. Trenčín úspešne reprezentovali 
pretekárky Krasoklubu Trenčín, keď: 
 v kategórii mladšie nádeje Erika Balážová získala 

titul majsterky Slovenska a v tej istej kategórii Máša 
Mošková skončila na druhom mieste; 

 v kategórii staršie nádeje Petra Rešetková obhájila 
minuloročné druhé miesto; str. 491 

 dňa 18. marca 2014 organizoval odbor dopravy Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prvý cykloseminár, 
na ktorom sa hovorilo o doterajších skúsenostiach, ale aj 
o pripravovaných zámeroch a integrácii cyklistickej 
dopravy s ostatnými druhmi dopravy; str. 492 

 pripravenosť chaty v Opatovej na letnú sezónu; str. 496 
 dňa 22. marca 2014 sa uskutočnil štvrtý semifinálový 

hokejový zápas dorastencov medzi družstvom Spišskej 
Novej Vsi a Trenčína, ktorý sa skončil víťazstvom 
z Trenčína v pomere v  pomere 4:1 a Trenčania postúpili 
do finále; str. 497 

 od 29. marca do 3. apríla 2014 vyvrcholila hokejová 
súťaž Majstrovstiev Slovenska dorastencov medzi 
Duklou Trenčín a HC´05 Banská Bystrica, keď Dukla 
vyhrala finálovú sériu 4:0 a stala sa majstrom Slovenska; 
str. 498 

 od 29. marca do 6. apríla 2014 sa rozohrala finálová 
séria Majstrovstiev Slovenska v hokeji juniorov medzi 
Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava, keď Dukla 
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vyhrala finálovú sériu 3:2 a stala sa majstrom Slovenska; 
str. 499 

 v dňoch 3. až 5. apríla 2014 v Poprade sa uskutočnil 
finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska starších žia-
kov za účasti hokejistov Slovana Bratislava, Popradu. 
Prešova a Trenčína. Dukla Trenčín so ziskom 8 bodov 
vyhrala turnaj a tým aj majstrovský titul; str. 499 

 v dňoch 1. až 16. apríla 2014 v portugalskom meste Es-
pinho sa uskutočnili majstrovstvá sveta stredných škôl 
vo volejbale. Slovensko reprezentovali volejbalové tímy 
chlapci zo Športového gymnázia Trenčín a dievčatá zo 
Športového gymnázia Nitra. Účasť na majstrovstvách 
sveta si kolektívy vybojovali  v kvalifikačnom kole na 
Slovensku v Považskej Bystrici. V konkurencii 28 druž-
stiev z celého sveta chlapci zo Športového gymnázia 
Trenčín získali dvanáste miesto a dievčatá zo Športo-
vého gymnázia Nitra získalo šestnáste miesto; str. 500 

 dňa 23. apríla 2014 prijal na pôde Trenčianskeho samo-
správneho kraja jeho predseda Ing. Jaroslav Baška 
sedemdesiatku úspešných športovcov – troch mládež-
níckych družstiev juniorov, dorastencov a žiakov hoke-
jistov Dukly Trenčín, ktoré v sezóne 2013/2014 dosiahli 
mimoriadny úspech, keď získali mládežnícke trofeje 
majstra Slovenska vo svojich kategóriách – žiakov, 
dorastu a juniorov; str. 501 

 v polovici apríla 2014 sa uskutočnilo krajské kolo 8. roč-
níka futbalového turnaja „Coca Cola“ druhého stupňa 
základných škôl v Drietome, do ktorého sa kvalifikovali 
družstvá základných škôl z Myjavy, Drietomy, Lúky nad 
Váhom a Trenčína, Ulica Novomeského. Do krajského 
kola postúpilo družstvo Základnej školy Trenčín, Novo-
meského ulica; str. 504 
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 dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské 
kolo 16. ročníka „McDonald´s Cup“ Majstrovstiev Slo-
venska v minifutbale žiakov a žiačok prvého stupňa 
základných škôl za účasti deviatich futbalových 
družstiev. Do celoslovenského finále s prehľadom postú-
pilo družstvo Základnej školy Novomeského ulica 
v Trenčíne, ktoré zdolalo súpera zo Základnej školy 
Štúrova ul. z Myjavy výsledkom 8:0; str. 505 

 od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do 
celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“; aby takto 
prispelo k podpore  zdravého životného štýlu a zníženiu 
automobilovej dopravy; str. 506 

 v dňoch 6. a 7. mája 2014 sa uskutočnilo v Starej Ľu-
bovni finále Majstrovstiev Slovenska vo volejbale žia-
kov a stredných škôl, na ktorých sa zúčastnili aj chlapci 
zo Športového gymnázia v Trenčíne. Po dobrom výkone 
sa stali majstrami Slovenskej republiky; str. 507 

 od 26. mája do 27. mája 2014 vládol na štadióne 
Štiavničky v Banskej Bystrici futbalový ruch, na ktorom 
sa postavilo proti sebe osem futbalových družstiev, aby 
rozhodli, kto bude absolútnym majstrom Slovenska 
v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 
v súťaži „McDonald´s Cup 2013/2014“. Do 16. ročníka 
turnaja v minifutbale sa zapojilo 836 základných škôl z 
celého Slovenska. Víťazstvo si z turnaja odnieslo 
družstvo Základnej školy Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica. Individuálne ocenenie – najlepší 
strelec turnaja získal Felix Dávid Tomík s 21 gólmi zo 
Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica; str. 508 

 v uplynulej hokejovej sezóne 2013/2014 Dukla Trenčín 
obsadila síce až deviate miesto, ale vďaka prispeniu 
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iných družstiev sa vyhla barážovému súboju proti 
Bardejovu; str. 509 

 od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do 
celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorou sa 
vyjadrila podpora rozvoju cyklistickej dopravy v meste 
Trenčín sa zapojilo 83 osôb. Na vrchole rebríčka sa 
umiestnili Lukáš Sýkora, Karel Sokolt a Daniel Mut-
ňanský z tímu Bicykloraj, s.r.o. „Cyklisti z raja“, z 
ktorých každý absolvoval do práce a z práce až 50 jázd. 
Hneď za nimi sa umiestnila Jarmila Blašková z tímu 
„Hanjarka“  z Trenčína so 48 jazdami; str. 510 

 v dňoch 7. až 8. júna 2014 sa vo Zvolene konal najväčší 
hokejbalový turnaj v Európe „Országh Cup 2014“za 
účasti 42 družstiev z celého Slovenska. Na podujatí sa 
zúčastnil Slovenský Orol Trenčín po druhýkrát a opäť 
úspešne, keď obsadil tretie miesto a získal bronzové 
medaily; str. 512 

 dňa 14. júna 2014 rozhodol hokejový útočník Marián 
Gáborík z Los Angeles Kings svojím gólom, rozhodol 
o novom držiteľovi Stanleyho pohára a tom, že hokejová 
trofej zavíta opäť do Trenčína; str. 512 

 v dňoch 14. až 15. júna 2014 sa uskutočnil „Slovenský 
pohár v karate za rok 2014“, ktorý bol pre trenčianske 
pretekárky mimoriadne úspešný, keď majstrovské tituly 
získali: v oboch kategóriách kata aj kumite mladších 
žiačok Adela Vlasáková, v kategórie kata starších 
žiačok E. Kubišová (KK Európa Trenčín); str. 513 

 v dňoch 18. až 22. júna 2014 sa uskutočnili v Čiernej 
hore 9. akademické „Majstrovstvá sveta v karate“. 
V reprezentačnom výbere Slovenska bola aj Trenčianka 
Ingrida Suchánková, ktorú trénoval tréner Ekonómu 
Trenčín Miroslav Ďudák a  t. č. je členkou Telový-
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chovnej jednoty Rapid Bratislava. Na týchto maj-
strovstvách sveta sa vo finále stretla s reprezentantkou 
Iraku, nad ktorou zvíťazila 1:0 a stala sa Akademickou 
majsterkou sveta na rok 2014; str. 514 

 dňa 29. júna 2014 na pretekoch spoločných českoslo-
venských majstrovstiev v cestnej cyklistike v Slavkove 
pri Brne na trati dlhej 192 kilometrov medzi Slovákmi 
podľa očakávania triumfoval Peter Sagan pred Petrom 
Velitsom a tretie miesto obsadil Martin Mahďar z 
Dukly Trenčín TREK. V kategórii do 23 rokov získal 
slovenský titul Ľuboš Malovec z Dukly Trenčín Trek;                    
str. 515 

 dňa 11. júla 2014  sa „Stanleyho pohár“ vrátil do Tren-
čína, zásluhou Mariána Gáboríka. Trofej bol ukázaný 
na tlačovej konferencii akreditovaných novinárov 
v priestoroch MG Ringu, potom v športovom areáli 
Základnej školy, Hodžova ulica predstavil trenčianskej 
verejnosti a nakoniec bola trofej predstavená účastníkom 
festivalu „Bažant Pohoda“; str. 516 

 dňa 17. júla 2014 v Dubnici nad Váhom AS Trenčín 
porazil v prvom kole predkola Európskej ligy Vojvodinu 
Nový Sad zo Srbska 4:0; str. 517 

 dňa 24. júla 2014 sa hral odvetný zápas v Novom Sade, 
kde síce AS Trenčín prehral, ale na zápasy postúpil 
ďalej do druhého kola; str. 519 

 dňa 31. júla 2014 futbalisti AS Trenčín sa v druhom kole  
stretli v Žiline s anglickým tímom Hull City a po do-
brom výkone rozišli 0:0; str. 520 

 dňa 2. augusta 2014 „Hokejistom roka 2014“ sa stal 
Marián Gáborík pri vyhlásení na galavečeri v hoteli 
Double Tree by Hilton v Bratislave a na tróne nahradil 
prvého v posledných troch ročníkov a celkovo štvor-
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násobného najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky 
Zdena Cháru; str. 523 

 dňa 4. augusta 2014 po prvýkrát vykorčuľovali na ľa-
dovú plochu hokejisti Dukly Trenčín pred štartom do 
novej extra ligovej hokejovej sezóny; str. 525 

 dňa 7. augusta 2014 v odvetnom súboji 3. predkola 
Európskej ligy 2014/2015 AS Trenčín prehral na 
trávniku Hull City 1:2 (1:1) a do play-off EL postúpil 
anglický zástupca; str. 525 

 v dňoch 14. až 16. augusta 2014 na turnaji „Rona Cup - 
Memoriál Pavla Demitru“ v Trenčíne zvíťazili hoke-
jisti Komety Brno; str. 527 

 v polovici mesiaca august 2014 florbalisti 1. FBC 
Trenčín začali s prípravou na svoju desiatu sezónu;              
str. 531 

 dňa 22. augusta 2014 sa uskutočnil v Trenčíne jeden 
z troch exhibičných zápasov medzi Slovak Stars a St. 
Louis Blues Alumni na pamiatku Pavla Demitru;                
str. 533 

 dňa 13. septembra 2014 sa v Mestskej športovej hale 
v Trenčíne uskutočnil 1. ročník v hádzanej žien „Me-
moriál Ernesta Brosku“, ktorého víťazom sa stalo 
družstvo HK Štart Trenčín. Za najlepšiu brankárku bola 
vyhlásená Kristína Majerská z HK Štart Trenčín;                
str. 535 

 začiatkom septembra 2014 sa Dračia légia 2012 Trenčín, 
ako jediná zo Slovenska zúčastnila na 9. majstrovstvách 
sveta klubových posádok v talianskej Ravenne organi-
zovaných medzinárodnou asociáciou dračích lodí. 
V konkurencii 5.400 pretekárov zo 129 klubov získali 
druhé miesto v kategórii malých lodí „Senior A open“ 
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na 2000 m a okrem tohto úspechu sa im podarilo 
vybojovať i jedno štvrté, dve šieste a dve ôsme miesta 
v ďalších kategóriách; str. 537  

 dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnila tlačová beseda, 
na ktorej funkcionári AS Trenčín informovali o projekte 
kompletnej prestavby futbalového štadióna na Sihoti, 
str. 538 

 dňa 23. septembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v 
Trenčíne schválilo prenájom športovú halu na Sihoti v 
Trenčíne na 15 rokov floorbalovému klubu Športový 
klub 1. FBC Trenčín; str. 540 

 dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnil tretí ročník chari-
tatívnej akcie „Hoss Heroes“, pod záštitou hokejistov 
Marcela a Mariána Hossu, ktorý prilákal do ich špor-
toviska v Trenčíne na Novinách množstvo detí; str. 541 

 dňa 27. septembra 2014 pritiahla na Mierové námestie 
takmer sto ľudí, ktorí prezentovali svoj názor, že 
Trenčania chcú vynovený futbalový stánok pre klub AS 
Trenčín. Bol to otvorený protest proti neschváleniu 
zmluvy na rekonštrukciu futbalového štadióna mestský 
zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014. str. 543 

 dňa 3. októbra 2014 poslanci na mestskom zastupiteľstve 
schválili Zmluvu na rekonštrukciu futbalového štadióna 
v Trenčíne s pozmeňujúcim návrhom, ktorú primátor 
Mgr. Richard Rybníček nevetoval; str. 544 

 dňa 4. októbra 2014 si našli cestu pred nákupné centrum 
Južanka v Trenčíne strongmani z Európy, kde súťažili 
o trofej na súťaži „Meč Matúša Čáka“. Víťazom sa stal 
Igor Petrík; str. 546 

 dňa 4. októbra 2014 sa uskutočnil 11. ročník behu do 
vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti 72 bežcov z rôznych 
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kútov Slovenska od Bratislavy po Poprad. Trať dlhá 1,4 
km s prevýšením 257 metrov viedla od Inoveckej chaty 
priamo na vrchol Inovca (1042 m). Najúspešnejšie sa s 
nástrahami popasoval Matúš Forgáč z Dubodiela, ktorý 
trať zvládol za 10 minút a tri sekundy. V kategórii žien 
zvíťazila Katarína Drahovská z Piešťan; str. 548 

 dňa 16. októbra 2014 sa na štadióne AS Trenčín na 
Sihoti odohralo stredoškolské derby medzi Gymnáziom 
Ľudovíta Štúra a Obchodnej akadémie Milana Hodžu vo 
futbale, v ktorom zvíťazilo družstvom v Gymnázia Ľ. 
Štúra; str. 549 

 dňa 31. októbra 2014 Futbalový klub AS Trenčín vyhod-
notil šiesty ročník charitatívno-športového podujatia 
„Hviezdy deťom“, keď na charitatívne účely sa vybralo 
22.595 eúr. str. 551 

 dňa 5. novembra 2014 bolo odovzdané stavenisko ne-
krytých tribún AS Trenčín firme „Skladky a odpadky“, 
ktorá vyhrala konkurz na asanáciu tribún a tým začala 
plynúť 45 dňová lehota, dokedy musia byť nekryté 
tribúny zbúrané; str. 552 

 dňa 8. novembra 2014 sa v Ľuborči uskutočnil 46. roč-
ník „Behu okolo Ľuborče“, na ktorom v kategórii žien 
trumfovala Jitka Hudáková z Trenčína, pred Vero-
nikou Bakalárovou z Trenčína; str. 554 

 dňa 9. novembra 2014 uskutočnil 20. ročník „Stredo-
európskeho pohára nádejí v karate“ za účasti 350 
mladých pretekárov. Medzi pretekármi úspešne zabo-
joval:  
 v súbornom cvičení kata v kategórii starších žiakov 

zvíťazil A. Strigač, 
 súbornom cvičení kata v kat. dorasteniek sa 

umiestnila na 1. mieste A. Ješková; str. 554 
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 v dňoch 10. a 11 novembra 2014 bola športová hala na 
Sihoti v Trenčíne dejiskom školských majstrovstiev 
Slovenska vo florbale v kategórii mladších žiačok, 
ktorých sa zúčastnili víťazné školské družstvá, ktoré 
postúpili z krajských škôl v školskom roku 2013/2014. 
Titul majsterky Slovenska získalo družstvo Základnej 
školy z Tvrdošína tesným víťazstvom nad svojím 
súperom 2:1; str. 555 

 v dni 13. až 15. novembra 2014 patrili v Trenčíne opäť 
patrili dobrodružstvu, adrenalínu, prírode a športu pre 
osoby, ktorí sa zúčastnili deviatého ročníka festivalu 
„Horyzonty“; str. 556 

 v dňoch 21. – 23. novembra 2014  z medzinárodných 
krasokorčuliarskych pretekov „Grand Prix SNP“ 
v Banskej Bystrici si priniesli zlaté medaily Lucia 
Horváthová, Erika Balažová a Natália Bičanovská; 
str. 560 

 dňa 21. novembra 2014 pred zápasom Trenčín – Senica 
sa v priestoroch hotela „Ellizabeth“ uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie „Siene slávy trenčianskeho futbalu“, 
keď boli do nej boli uvedení prví piati členovia – 
Jusztin Baross, Artúr Michalec, Karol Borhy, 
Vojtech Masný a Rudolf Tvarožka; str. 560 

 v dňoch 24. až 30. novembra 2014 sa uskutočnil v Bra-
tislave Svetový pohár v silovom trojboji, keď Jozef 
Gabrhel z Trenčína zvíťazil vo svojej kategórii výko-
nom 402,5 kg; str. 562 

 dňa 1. decembra 2014 sa v Mestskej v športovej hale na 
Sihoti v Trenčíne uskutočnil finálový florbalový turnaj 
stredných škôl pod názvom „TSK Florbal Sk Cup 
2014“, víťazom ktorého sa stalo družstvo Strednej od-
bornej školy v Prievidzi; str. 563 
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 dňa 5. decembra 2014 usporiadal AS Trenčín pre žiakov 
prvého stupňa základných škôl z Trenčína 4. ročník 
„Mikulášskeho turnaja“. Víťazstvo si už po tretí raz 
odnieslo družstvo Základnej školy, Trenčín, Hodžova 
ul., ktorá vo finále zdolala družstvo Základnej školy, 
Bezručova ul.; str. 564 

 dňa 6. decembra 2014 na Majstrovstvách Slovenska 
v taekwondo získala majstrovský titul v poomsae súbor-
ných cvičeniach Zlatica Hlaváčová z klubu Ilyo 
Taekwondo Trenčín; str. 565 

 začiatkom mesiaca december 2014 sa uskutočnil jubi-
lejný 30. ročník „Kubranského turnaja seniorov“ 
v stolnom tenise. Titul absolútneho víťaza, ktorý si 
odniesol Vladimír Martinka. Vo dvojhrách sa najlepšie 
darilo dvojici Harák – Ország; str. 565 

 dňa 13. decembra 2014 sa uskutočnilo podujatie „Večer 
hviezd“, s kultúrno-športovým a dobročinným charak-
terom v priestoroch ExpoCenter v Trenčíne, ktoré bolo 
zaradené do mestského programu „Čaro Vianoc“. 
V tomto prostredí v Trenčíne sa stretávajú najlepší 
športovci roka s vynikajúci umelcami, aby prezentovali 
svoje výkony a svoje tituly širokej verejnosti. Medzi 
športovcami návštevníci privítali slovenskú reprezen-
tantku v bodyfitnes Adelu Onrejovičovú; str. 566 

 dňa 13. decembra 2014 sa prezentoval na Majstrov-
stvách Slovenska klubov bojového umenia „Chan-
bara“, ktorý bol založený aj v Trenčíne v mesiaci sep-
tember 2014. Z majstrovstiev si klub priniesol dva po-
háre, 13 zlatých. 11 strieborných a 6 bronzových me-
dailí; str. 567 

 dňa 30. decembra 2014na 20. ročníku „Silvestrovského 
behu“ na tartane v Dubnici nad Váhom 2014 v kategórii 
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nad 60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, ča-
som 20:43 min.; str. 567 

 dňa 30. decembra 2014 na 20. ročníku „Silvestrovského 
behu“ vo Vrútkach v kategórii 50 až 59 rokov nedal 
šancu svojím súperom a s prevahou zvíťazil Ervín 
Páleník z Trenčína, časom 40:43min.;   str. 567 

 v dňoch 5. až 14. decembra 2014 na 10. ročníku 
majstrovstiev sveta vo florbale vo švédskom Göteborgu 
nastúpilo družstvo Slovenska so štyrmi hráčmi 1. FBC 
Trenčín a kormidelníkom slovenských florbalistov bol 
trenčiansky tréner Miroslav Sága; str. 567 
 

6) Náboženský a cirkevný život 
 Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti v roku 

2013: 
- sviatok krstu: 

v roku 2013 bolo pokrstených 134 detí, z toho 74 
chlapcov a 60 dievčat. Pre porovnanie s rokom 2012 
bolo pokrstených 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 
vysluhovaná. 

- pohreby: 
v roku 2013 do večnosti bolo odprevadených 118 
veriacich, z toho 44 mužov a 74 žien, z ktorých bolo 
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76 zaopatrených a  42 nezaopatrených veriacich;              
str. 568 

 v závere občianskeho roka 2013 a skončila ďalšia fáza 
reštaurovania Farského kostola Narodenia Panny Márie, 
v ktorej sa dokončila štuková výzdoba, práce na interiéri 
kostola a úprava krypty rodiny Iležháziovcov; str.524 

 v dňoch 10. – 12. februára 2014 delegácia neinves-
tičného fondu „Beňadik“ pod vedením Nitrianskeho 
diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka navštívila 
Rím, kde navštívila honorárneho opáta na Skalke a 
pápežského pronotára Mons. Jozefa Kráľa. Vyvrcho-
lením pobytu v Ríme bolo stretnutie so Svätým Otcom 
Františkom, ktorému odovzdali obraz pútnického mies-
ta Skalka od autora Jozefa Vydrnáka; str. 571 

 dňa 18. februára 2014 Rada pre vedu, vzdelanie a kul-
túru pri Konferencii biskupov Slovenska pri príležitosti 
sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov 
udelila dvanástim osobnostiam ocenenie „Fra Ange-
lico“, medzi nimi aj akademickému maliarovi Jurajovi 
Oravcovi z Trenčína za vynikajúce stvárnenie novej 
„Krížovej cesty“ na Skalke či triptych svätcov sv. 
Andrej-Svorad, sv. Beňadik, sv. Sedembolestná Panna 
Mária, ktorá zdobí počas výročných pútí na Skalke 
liturgický priestor; str. 572 

 dňa 5. apríla 2014 sa zúčastnilo verejného zhromaždenia 
za život v centre Trenčianskeho kraja na Mierovom 
námestí vyše 500 ľudí. Prišli dať najavo postoj a pres-
vedčenie, že život každého z nás je neoceniteľným, že 
má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť a že pomôcť žiť 
je správnou voľbou pre každého z nás; str. 574 

 dňa 25. mája 2014 v Trenčíne na Ulici 1. mája sa 
uskutočnila slávnosť posvätenia pozemku a položenia 
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základného kameňa nového grécko-katolíckeho chrámu 
sv. apoštolov Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Sláv-
nosti predsedal bratislavský gréckokatolícky eparcha, 
vladyka Mons. Peter Rusnák. Slávnosť sa začala svätou 
liturgiou v kaplnke sv. Anny za účasti kňazov Tren-
čianskeho dekanátu pod vedením dekana Mons. Mgr. 
Milana Kupčíka, primátora Mesta Trenčín Mgr. 
Richarda Rybníčka a cca troch stovák veriacich. Po 
ukončení svätej omše sa všetci prítomní v sprievode 
presunuli k pozemku na Ulicu 1. mája, Trenčín, na 
ktorom sa bude stavať nový chrám, pastoračné priestory 
a farská budova a uskutočnili sa náboženské obrady 
spojené s potvrdením zakladajúcej listiny, posvätením 
základného kameňa a kríža; str. 577 

 dňa 1. júla 2014 bol dekrétom Biskupského úradu v Ni-
tre bol preložený kaplán Pavol Berka z Trenčianskej 
farnosti za kaplána do farnosti Ludanice; str. 579 

 v dňoch 19. a 20. júla 2014 sa uskutočnila púť na Skal-
ku. Púť sa začala slávnostnou vernisážou výtvarníkov 
a literátov v lokalite Veľkej Skalky dňa 19. júla 2014 
„Ora Et Ars“; str. 579 

 v mesiaci júl 2014 bol v Trenčianskej farnosti na dia-
konskej praxi diakon Ľubomír Mihalka; str. 580 

 dňa 5. septembra 2014 na rannej svätej omši v kostole 
Notre Dame dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan 
Kupčík privítal nového kaplána Trenčianskej farnosti 
vdp. Mgr. Ľubomíra Rebeka; str. 580 

 dňa 19. októbra 2014 si veriaci Trenčína pripomenul mi-
sijné dielo v kostole Notre Dame v Trenčíne za prí-
tomnosti pátra misionára Jána Kušníra, SVD; str. 581 

 Duchovná štatistika za rok 2014 
- sviatosť krstu: 
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celkom bolo pokrstených 138 detí, z toho 65 
chlapcov a 73 dievčat; 

- sviatosť manželstva: 
sobáš uzavrelo 86 párov 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 
sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 145 detí, 
čo je o 26 detí viac ako v roku 2014; 

- sviatosť birmovania: 
birmovania sa zúčastnilo 140 osôb; 

- pohreby: 
do večnosti sme odprevadili 157 veriacich, z toho 80 
mužov a 77 žien; z týchto 157 veriacich bolo 70 osôb 
nezaopatrených  a 87 zaopatrených; str. 581 

 dňa 26. decembra 2014 sa uskutočnilo koledovanie detí 
v Trenčianskej farnosti „Dobrá novina“ v trenčian-
skych rodinách, na ktorej sa vyzbieralo 3.700 eúr;               
str. 582 

 v mesiaci december 2014 uskutočnilo Združenie Spolku 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul finančnú zbierku 
pod názvom „Boj proti hladu“ predajom medovníkov 
a darmi, keď bolo vyzbieraných 209.214,14 eúr; str. 582 

 dňa 15. decembra 2014 ordinár Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky biskup Mons. František Rábek posvätil 
novú vojenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie  na 
Brigáde bojového zabezpečenia v priestoroch Kasární 
SNP v Trenčíne; str. 582 
 
 

7) Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 dňa 1. januára 2014 uzrel svetlo sveta o 01,42 h prvý 

občan Trenčína v roku 2014 Matias Jánošík, ako prvo-
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rodený syn 33 ročnej Lenky Zaťkovej ktorý po narodení 
vážil 3.200 g a meral 50 cm; str. 584 

 dňa 29. januára 2014 Národná transfúzna služba Trenčín 
a Mesto Trenčín zorganizovali akciu na podporu 
dobrovoľného darcovstva krvi „Primátorskú kvapku 
krvi“, ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne, kde bolo zriadené mobilné odberové 
pracovisko. Akcia sa vydarila, keď krv darovalo celkom 
32 osôb, medzi ktorými bolo až 24 prvodarcov; str. 584 

 dňa 30. januára 2014 bolo slávnostne otvorené vedecko-
výskumné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne – „Hyperbarickej oxygeno-
terapie“, ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou 
nemocnicou Trenčín za účasti ministerky zdravotníctva 
Slovenskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rek-
tora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne RNDr. Jána Dubov-
ského; str. 585 

 dňa 6. februára 2014 v priestoroch Polikliniky Minis-
terstva obrany Slovenskej republiky v Trenčíne sa za 
účasti zástupcov Ministerstva obrany Slovenskej repu-
bliky, Fakultnej nemocnice Trenčín, zdravotných pois-
ťovní, sponzorov a Trenčianskeho samosprávneho kraja 
uskutočnilo slávnostné otvorenie nového zdravotného 
pracoviska, zameraného na vyšetrenia magnetickou 
rezonanciou a počítačovou tomografiou; str. 588 

 dňa 12. februára 2014 priniesli Trenčianske noviny 
výsledky merania drogových závislostí medzi obyva-
teľstvom Slovenska s osobitým zreteľom zistených výs-
ledkov v Trenčianskom kraji. Z výsledkov vyplýva, že 
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Najčastejšou drogou užívanou v Trenčíne je „extáza“, 
ale policajti sa viac stretávajú s „marihuanou“. Vedci na 
základe analýz odobratých vzoriek z odpadových vôd 
zistili, že najvyššie spotreba drog je v Bratislave a mesto 
Trenčín patrí medzi štyri mestá s najväčšou spotrebou 
drog; str. 590 

 v dňoch 11. a 24. marca 2014 sa uskutočnilo výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho 
orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín. Výberového 
konania sa zúčastnili dvaja uchádzači - RNDr. Ján 
Dubovský a Ing. Danka Kaššovicová, MBA. Výberová 
komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa, 
štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín 
RNDr. Jána Dubovského; str. 591, 594 

 dňa 21. marca 2014 boli zverejnené výsledky na portáli 
www.sprievodcaporodnicami.sk, za ktoré v roku 2013 
hlasovalo 2.149 mamičiek. Na hodnotení pôrodníc sa 
podieľalo hodnotenie expertov, hodnotili sa služby a 
hodnotili mamičky. V celkovom hodnotení pôrodníc 
prvé miesto získala pôrodnica Fakultnej nemocnice 
Trenčín, na druhom mieste sa umiestnila pôrodnica 
Nemocnice Košice - Šaca a na treťom mieste sa 
umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s polikli-
nikou Čadca. str. 594 

 dňa 11. apríla 2014 v slovenských mestách a obciach, 
teda aj v Trenčíne tisíce dobrovoľníkov opäť ponúkali 
na „Deň narcisov“ ľuďom narcis, ako symbol prejavu 
podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou 
diagnózou; str. 595  

 v dňoch 23. apríla do 6. mája 2014 Slovenský spolok 
študentov zubného lekárstva organizoval najväčší pre-
ventívny projekt v oblasti ústnej hygieny na Slovensku. 
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dňa 25. apríla 2014 na Mierovom námestí od 10.00 do 
18.00 h učili občanov správnej technike čistenia zubov; 
str. 596 

 dňa 28. mája 2014 odovzdali zástupcovia spoločnosti 
Hyundai generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia 
Martin Saitz, Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fa-
kultnej nemocnici v Trenčíne päť novorodeneckých 
vozíkov s logom Hyundai ix1, ktoré budú zdravotníci 
využívať na prevoz bábätiek na vyšetrenia; str. 597 

 dňa 16. júna 2014 bolo v Trenčíne otvorené denné 
centrum „Svetielko“, ktoré bude poskytovať komplexnú 
starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím. Cen-
trum „Svetielko“ slávnostne otvoril primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček s krstnými rodičmi 
modelkou Luciou Hablovičovou a Ladislavom Kossá-
rom; str. 598 

 dňa 19. júla 2014 prednosta Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal pani Anna Paulovej do 
osobného vlastníctva elektrický stimulátor „WalkAide“, 
ktorého nákup bol vykrytý finančných prostriedkov z 
rezervy predsedu vlády; str. 600 

 v mesiaci júl 2014 získala PhDr. Eva Červeňanová po 
nominácii Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 
v kategórii „sestra – pedagóg“ ocenenie „Biele srdce“; 
str. 601 

 dňa 28. augusta 2014 prednosta Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal darovacou 
zmluvou občianke Trenčína Miroslave Gombárovej do 
vlastníctva invalidný vozík, ktorý bol zakúpený z finan-
čných prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej 
republiky; str. 603 
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 dňa 16. septembra 2014 „Združenie Sclerosis Multi-
plex Nádej“ otvorilo na sídlisku Sihoť 4. Trenčíne 
chránenú dielňu „Scarabeus“; str. 606 

 dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnilo otvorenie                    
28. ročníka školského roka 2014/2015 „Akadémie 
tretieho veku“ v Kultúrnom stredisku Stred Ul. Dlhé 
Hony Trenčín; str. 607 

 dňa 24. septembra 2014 chodili dobrovoľníci zbierky 
„Biela pastelka“ v uliciach Trenčína, ktorej cieľom 
bolo pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom; str. 608 

 dňa 8. októbra 2014 sa po druhý raz v tomto roku sa 
uskutočnila „Primátorská kvapka krvi“ v obradnej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne; str. 611 

 dňa 15. októbra 2014 sa uskutočnil 5. ročník dopravno-
výchovnej akcie „Deň bielej palice“ v Trenčíne a 
ďalších 48 mestách na 65 priechodoch pre chodcov;              
str. 612  

 dňa 16. októbra 2014 organizovala Trenčianska nadácia 
v pube Sokolovne druhý ročník „Aukcie vzácnych vín“, 
ktorej výnos dosiahol sumu 3.055 eúr. Z vydraženej 
sumy vrátane vstupného bolo podporených osem 
projektov z jedenástich, ktoré sa použijú pre terapeutické 
aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím: str. 614 

 v mesiaci október 2014 získala Klinika pediatrie a 
neonatológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne vďaka 
Nadácii Slovenského plynárenského a futbalovému 
klubu AS Trenčín novú fototerapeutickú podložku pre 
liečbu novorodeneckej žltačky, na ktorú prispeli spon-
zori čiastkou 4.500 eúr; str. 615 

 dňa 20. novembra 2014 uskutočnil tím špičkových od-
borníkov z 1. ortopedickej kliniky 1. Lekárskej fakulty 
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Univerzity Karlovi z Prahy a z Fakultnej nemocnice 
v Motole z Prahy spolu s lekármi z Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne v Trenčíne unikátnu operáciu, ktorá spočí-
vala v rozsiahlej rekonštrukcii v oblasti bedrového kĺbu 
s jedinečným typom implantátu, ktorý bol v tejto kon-
figurácii použitý na Slovensku po prvýkrát; str. 616 

 dňa 12. decembra 2014 sa v divadelnej sále Posádko-
vého klubu v Trenčíne uskutočnil 19. ročník najväčšieho 
vianočného charitatívneho galaprogramu pre deti (zdra-
vé, telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo 
sociálne slabších rodín) pod názvom „Rozprávka Via-
noc 2014“, ktorý pripravili pre malých divákov Ob-
čianske združenie „Európa detí“ a Umelecká a reklamná 
agentúra „Amade Pop“ z Bratislavy v spolupráci s Mi-
nisterstvom obrany Slovenskej republiky ; str. 619 

 dňa 15. decembra 2014 medzi 19 seniormi ocenenými v 
tohoročnej ankety neziskovej organizácie „Forum pre 
pomoc starším“ so sídlom v Prievidzi, pôsobiacej po 
celom Slovensku „Senior roka 2014“, bola aj Mgr. 
Mária Kubelová z Trenčína. V návrhu na ocenenie je 
zvýraznená jej aktívnu činnosť v Matici slovenskej i v 
Klube Združenia kresťanských seniorov Trenčín, v ko-
misiách pri súťažiach v recitácii poézie a prózy, za 
redigovanie kníh  a za prípravu a uvedenie mnohých 
prednášok z kultúry či histórie mesta Trenčín; str. 620 

 počas silvestrovskej noci 2014 a novoročného rána na 
oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v Tren-
číne ošetrili spolu 76 úrazov. Išlo najmä o úrazy v dôs-
ledku pádov a pošmyknutí, ale ošetrovali sa aj vážnejšie 
zranenia. Niekoľko úrazov spôsobila aj pyrotechnika; 
str. 622 
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8) Ochrana a tvorba životného prostredia 
 projekt „Autobusového terminálu“ spoločnosti SIRS 

rozpútal v Trenčíne veľkú diskusiu, pretože podľa niek-
torých odborníkov zasahuje aj do parku Milana Ras-
tislava Štefánika, čím sa nedodrží záväzný limit jeho 
zelenej plochy. Túto myšlienku obhajuje skupina ne-
prajníkov, v čele ktorej stojí architekt so 40-ročnou pra-
xou Ing. arch. Igor Mrva, ktorý sa nazdáva, že zásah 
do parku je zbytočný; str. 623 

 dňa 29. januára 2014 bolo vydané povolenie Stavebného 
úradu Mestského úradu v Trenčíne na odstránenie stav-
by Tisovej vily na Brezine pre vlastníka – žiadateľa 
Mariána Hossu a manželku Janu Hossovú; str. 630 

 dňa 31. januára 2014 vyhlásil primátor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček medzinárodnú súťaž „Trenčín 
– mesto na rieke“ zameranú na najlepšie komplexné 
urbanistické riešenie prepojenia centra mesta s riekou 
a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii 
a prekládke železničnej trate a po vybudovaní nového 
železničného mosta; str. 632 

 v noci zo štvrtka 30. na piatok 31. januára 2014 v pod-
chode Hasičskej ulice náhodní chodci videli rozbité 
osvetlenie, zdevastované dopravné značky, rozbitá re-
klamná vitrína, zničená mreža – čo bol výsledok vyčí-
ňania vandalov; str. 637 

 Mesto Trenčín požiadalo o finančný príspevok za sepa-
rovaný zber  odpadových surovín z Recyklačného fondu 
v roku 2013, ktorý mu z neho vyplatil v roku 2014 v cel-
kovú sumu 102.449 eúr; str. 639 

 dňa 5. februára 2014 webová stránka Mesta Trenčín 
priniesla oznámenie všetkým občanom mesta Trenčín, 
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čo všetko v súvislosti s pokračovaním stavby 
modernizácie železničnej trate čaká mesto Trenčín v 
roku 2014 a ktoré nevyhnutné obmedzenia a obchá-
dzkové trasy dočasne sťažia život občanov. Tieto zmeny 
sa budú týkať najmä časti Zámostia; str. 640 

 od pondelka 17. februára až do 26. februára 2014 ne-
premávali vlaky na traťovom úseku Trenčín – Tren-
čianska Turná. Vlaková doprava bola vylúčená z jed-
nokoľajnej trate z Trenčína do Chynorian a späť pre re-
konštrukčné a stavebné práce v stanici Trenčín; str. 645 

 od  3. marca 2014 bolo parkovisko na Mládežníckej ulici 
v Trenčíne pre verejnosť zatvorené. Dôvodom boli práce 
na modernizácii železnice cez mesto, pre ktoré musela 
byť ulica zatvorená. Obmedzenie potrvá približne do 
leta 2015, keď by mali byť práce ukončené; str. 649 

 dňa 6. marca 2014 v trenčianskej mestskej časti Opatová 
sa začali práce s dobudovaním kanalizácie. Práce trvali 
do mesiaca október 2014 a v Opatovej tak pribudlo 
2.452 bm kanalizácie a 185 kanalizačných prípojok. 
Celková investícia predstavuje sumu 658.610 eúr.              
str. 651 

 dňa 13. marca 2014 v meste Trenčín sa začali čistiť 
chodníky a ulice po zime. Ako prvé začalo čistiť cen-
trum mesta od 6:00 do 18:00 h, teda Mierové námestie, 
ulice Matúšova a Farská, Štúrovo námestie, Hviez-
doslavova ulica - pešia zóna, Vajanského ulica, Roz-
marínová ulica a chodníky za Priorom. V nasledujúce 
dni sa čistili ulice blízke k centru mesta - Palackého, 
Hasičská, Braneckého, Námestie svätej Anny a Ulica K 
dolnej stanici; str. 653 

 vzhľadom na tohoročné mierne zimné obdobie 
2013/2014 táto nezanechala také veľké množstvo výtl-
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kov ako v zimnom období 2012/2013 a tiež sa ušetril 
väčší objem finančných prostriedkov na nákup posy-
pového materiálu. Ušetrené finančné prostriedky sa 
využili opravu poškodených úsekov na uliciach mesta; 
str. 653 

 dňa 17. marca 2014 firma Marius Pedersen otvorila nové 
zberné miesto odpadu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Do 
zrekonštruovaného zberného dvora investovala firma 
650 tisíc  z vlastných zdrojov; str. 654 

 dňa 5. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne jarné uprato-
vanie podľa spracovaného harmonogramu, ktorý bol 
zverejnený na webovej stránke Mesta Trenčín; str. 655 

 dňa 12. apríla 2014 bola na križovatke pri obchodnom 
dome Kaufland odpojená a demontovaná svetelná sig-
nalizácia, ktorá tam bola ako dočasne osadená v roku 
2010 a začala sa výstavba kruhovej výstavby križovatky; 
str. 656, 658 

 dňa 14. apríla 2014 bola osadená dopravná značka 
„Prejazd zakázaný!“ na časti Ulice Partizánska 
a sídliskom Juh, ktorou sa vyriešil problematický 
prechod touto ulicou motorovými vozidlami; str. 660 

 dňa 14. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne prvé celoplošné 
kosenie zmluvným partnerom Mesta Trenčíne spo-
ločnosťou Marius Pedersen; str. 661 

 dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnil na Mierovom námestí 
v Trenčíne „Lesnícky deň“ s témou „Zdravie z príro-
dy“. Lesnícky deň sa stal tradičným podujatím orga-
nizovaným lesníckymi inštitúciami v Trenčíne koncom 
mesiaca apríl, ktorý nadviazal na podujatie „Apríl – 
Mesiaca lesov“ a „Deň Zeme“; str. 661  

 dňa  6. mája  2014  sa   uskutočnilo  v  Trenčíne  verejné 
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prerokovanie návrhu „autobusového terminálu“ z hľa-
diska vplyvu stavby na životné prostredie. Správa z pre-
rokovania so všetkými pripomienkami prítomných bola 
zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktoré by malo vydať záverečné stanovisko; 
str. 662 

 v polovici mesiaca máj 2014 predložili mladí architekti 
Matej Škriečka a Ivan Chudý návrh na úpravu Ulici   
1. mája v rámci „Mestských zásahov“; str. 662 

 dňa 15. mája 2014 vyhodnotila jedenásťčlenná medziná-
rodná odborná porota 59 súťažných návrhov medzi-
národnej urbanistickej súťaže „Trenčín - mesto na 
rieke“, ktoré prišli z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 
slovenských kolektívov sa o ceny uchádzali aj kolektívy 
z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Por-
tugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Fran-
cúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny a USA. Ví-
ťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper 
Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným 
návrhom s názvom “Tracing Trencin“ – „Stopy Tren-
čína“; str. 663, 664 

 odo dňa 21. mája 2014 sa Železničná ulica v Trenčíne 
stala prejazdnou v oboch smeroch a bez akýchkoľvek 
obmedzení. Obmedzenia prejazdu ulicou súviseli 
s rekonštrukciou kanalizácie, ktorá v týchto miestach 
prebiehala od decembra minulého roka 2013, ako súčasť 
modernizácie železnice; str. 667 

 v polovici mája 2014 zvýšená hladina Váhu počas čas-
tých dažďov spôsobila stavebníkom nového železnič-
ného mosta v Trenčíne problémy. Na čas museli prestať 
s prácami, keď veľká voda spôsobila odplavenie provi-
zórnej prístupovej cesty medzi štvrtým a piatym pi-
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lierom rozostavaného nového železničného mosta. 
Poškodenie hrozilo najmä stavebným strojom. Situáciu 
dostali pod kontrolu; str. 667 

 v mesiaci máj 2014 sa vzniesla vlna kritiky občanov na 
nedodržanie termínu ukončenia rekonštrukcie železnič-
nej stanice v Opatovej n/V.; str. 668 

 v mesiaci máj 2014 sa hodnotil stav budovania nového 
cestného mosta, železničného mosta a funkčné využitie 
starého železničného mosta; str. 670 

 v polovici mesiaca máj 2014 bola poskytnutá informácia 
o zámere neznámeho investora, ktorý má záujem o rea-
lizáciu projektu rekreačných domov na vode, takz. 
hausbótov po oboch stranách vedľajšieho ramena rieky 
Váh, v úseku medzi pažiťami obce Zamarovce a Ostro-
vom v Trenčíne; str. 672 

 dňa 31. mája 2014 na Mierovom námestí v Trenčíne boli 
umiestnené a odovzdané do užívania lavičky, ktoré boli 
pomenované po desiatich športových osobnostiach 
spojených s mestom Trenčín; str. 674 

 dňa 6. júna 2014 na hlavnom ťahu z Trenčína na Žilinu 
v časti Ulice Pred poľom bola presmerovaná doprava na 
obchádzkovú trasu, ktorá čiastočne zachádzala do Ulice 
Pred poľom v súvislosti s prácami na novom pojazde 
pod železničnú trať na Ulicu Jasná; str. 675 

 dňa 17. júna 2014 začala dlho očakávaná výstavba 
najdlhšieho diaľničného tunela Višňové – Vrútky 
poklepaním základného kameňa; str. 676 

 od mesiaca január 2014 začalo prebiehať územné kona-
nie na pripravovaný štvorposchodový polyfunkčný 
objekt, ktorý by mal vyrásť na dnešnom parkovisku 
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medzi objektom Slovenskej sporiteľne a kaplnkou sv. 
Anny; str. 678 

 dňa 1. júla 2014 sa začali práce na rozšírení križovatky 
ulíc Legionárska a Dlhé Hony, aby autobusy a veľké 
vozidlá nezachádzali do Legionárskej ulice. Križovatka 
bude počas prác neprejazdná. Práce boli ukončené 
a odovzdané do užívania motoristickej verejnosti dňa               
23. júla 2014; str. 679, 681 

 dňa 14. júla 2014 bol odovzdaný do predčasného uží-
vania podchod spájajúci Sihoť so železničnou stanicou 
Trenčín a autobusovými zástavkami mestskej a prí-
mestskej dopravy; str. 680 

 v mesiaci júl 2014 Mesto Trenčín zrekonštruovalo po-
vrch vozovky na časti Zlatovskej ulice a štát začal pra-
covať na jej napojení na diaľničný privádzač; str. 681 

 dňom 5. augusta 2014 bol uzavretý prejazd železničnej 
trate na Vlárskej ulici pri Old Herolde z titulu vybu-
dovania podjazdu pod železničnou traťou. Budovanie 
podjazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde znamenalo 
nielen uzavretie tamojšieho železničného priecestia, ale 
aj zabezpečenie množstva obchádzkových trás, aby sa 
zabezpečila priepustnosť automobilovej dopravy;                 
str. 682 

 dňa 11. augusta 2014 začali horolezci na hradnú skalu 
nad parkoviskom hotela Elizabeth pripevňovať ochrannú 
sieť, aby táto zabránila padaniu kameňov na parkujúce 
vozidlá; str. 685 

 dňa 18. augusta 2014 začala ďalšia etapa rekonštrukcie 
kanalizácie na Štefánikovej ulici od okružnej križovatky 
pri Zábavno-obchodnom centre Max až po čerpaciu 
stanicu Lukoil; str. 687 
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 dňa 22. augusta 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
Trenčín dohodu medzi investorom HB Reavis na ob-
chodné centrum „Aupark“ Mestom Trenčín, podľa kto-
rej investor vráti Mestu Trenčín kúpené pozemky a 
Mesto Trenčín vráti finančné prostriedky, ktoré investor 
investoval do kúpy pozemkov; str. 688 

 dňa 31. augusta 2014 bola Zlatovská ulica napojená na 
diaľničný privádzač; str. 689 

 v mesiaci september 2014 bolo ukončené rozšírenie 
mestského cintorína na Juhu zrekonštruovaním pozem-
kov bývalých Bočkových sadov; str. 689, 690 

 dňa 2. septembra 2014 sa začali práce na rekonštrukcii 
časti chodníka na Legionárskej ulici od DV Centra (bý-
valé Masaryčky), ktorý sa napojil chodník pri okružnej 
križovatke Soblahovská – Legionárska; str. 692 

 od 18. septembra 2014 sa začalo v Trenčíne jesenné 
upratovanie, ktoré trvalo do 15. novembra 2014; str. 693 

 dňa 2. októbra 2014 projekt „Trenčín si Ty“ kladne 
zhodnotil veľvyslanec Švajčiarska J.E. Alexander 
Wittwer; str. 694 

 v mesiaci október 2014 sa zintenzívnili práce na že-
lezničnej stanici v Zlatovce, ktoré znamenali pre ces-
tujúcich občanov obmedzenie cestovania osobným 
vlakom; str. 695 

 dňa 19. novembra 2014  bola v Televízii Markíza odvy-
sielaná vo večernom vysielaní Televíznych novín relácia 
s kritikou na kvalitu vykonávaných prác v podchode 
železničnej stanice v Trenčíne; str. 700 

 v mesiaci november 2014 nahradil umelec Ing. arch. 
Július Brúna na stene rožného domu chýbajúce 
označenie Štúrovho námestia a Ulice Andreja Sladko-
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viča zobrazením dvoch našich národných dejateľov 
Ľudovíta Štúra a Andreja Sládkoviča aj s ich slávnymi 
citátmi; str. 703 

 dňa 20. novembra 2014  v deviatom ročníku súťaže 
„Kultúrna pamiatka roka 2013“ získala rehoľa Pia-
ristov na Slovensku za komplexné reštaurovanie inte-
riéru kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne za 
práce v útrobách kostola cenu „Fenix – Kultúrna pa-
miatka roka 2013“; str. 706 
 

9)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
- „Banka v pekelnom dome“; str. 709 
 Mgr. Martin Karlík: „Trenčiansky park“; str. 711 
 Mgr. Martin Karlík: „Prvý opravám hradných múrov 

chýbala odbornosť; str. 716 
 Mgr. Martin Karlík: „Pri opravách hradu pomáhal aj 

muzeálny vlastivedný krúžok“; str. 719 
 Mgr. Peter Martinák: „Cez vojnu si Trenčania 

čapovali“; str. 725 
 Mgr. Martin Karlík: „Ifigénia De Castris D´Harcourt“;  

str. 727 
 PhDr. Jozef Karlík: „Mestský erb prežil bez väčších 

zmien takmer sedem storočí“; str. 729 
 Mgr. Martin Karlík:  „Mestská radnica oslávila v roku 

2014 okrúhle výročie“; str. 731 
 „Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne“;            

str. 736 
 Mgr. Martin Karlík: „Farnosť v Opatovej nad 

Váhom“; str. 738 
 Mgr. Martin Karlík: „Mýtus o tajnej chodbe znova 

ožil“; str. 743 
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 Mgr. Martin Karlík:  „Luteránsky kostol pomáhali 
stavať aj kompletné rodiny“; str. 746 

 Martin Šimovec: „Mučenie a popravy bosoriek  
neobišli v minulosti ani Trenčiansku župu“; str. 750 

 Jozef Branecký: „História kostola piaristov v Trenčí-
ne“; str. 755 
 

10)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 
Trenčín v roku 2013  
A) Jubilujúce osobnosti, str. 798 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia, str. 837 
C) Zoznam obcí pričlenených k Mestu Trenčín pripo-

mínajúcich si jubileum prvej písomnej pamiatky 
v roku 2013, str. 838 

D) Výročia významných udalosti mesta Trenčín,                  
str. 838                  

E) Zoznam použitej literatúry. str. 847 
 

12)  Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2014 
- mesiac január 2014, str. 852 
- mesiac február 2014, str. 857 
-  mesiac marec 2014, str. 865 
- mesiac apríl 2014, str. 871 
- mesiac máj 2014, str. 876 
- mesiac jún 2014, str. 881 
- mesiac júl 2014, str. 886 
- mesiac august 2014, str. 890 
- mesiac september 2014, str. 895 
- mesiac október 2014, str. 900 
- mesiac november 2014, str. 905 
- mesiac december 2014, str. 909 
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Mestský úrad v Trenčíne 
 
 
 
Komisia kultúry a cestovného         V Trenčíne 11.03.2015  
ruchu  
Mestského zastupiteľstva  
v   T r e n č í n e 
 
      
 
 

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 
za rok 2014 

 
 
 
 

Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
Mgr. Jozef Čery,    Komisia pre kultúru a ces- 
kronikár mesta Trenčín                 tovného ruchu Mestského    
                                                       zastupiteľstva v Trenčíne  
       berie na vedomie  

Návrh na vykonanie zápisu     
do Kroniky Mesta Trenčín 
za rok 2014  
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 
Trenčín za rok 2014 bol predložený na rokovanie Komisie 
kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne dňa 17. marca 2015, ktorá prijala uznesenie nasle-
dovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne po prerokovaní Návrhu záznamu Kro-
niky Mesta Trenčín za rok 2014, tento návrh berie na ve-
domie bez pripomienok.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2014 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 – spoločen-
ského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-
spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť nábožne-
ského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, 
oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť sta-
rostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť cestov-
ného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť čin-
nosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť čin-
nosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  úrade 
v Trenčíne a kalendár výročí osobností. Zaznamenané podu-
jatia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v kto-
rých bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín 
vo svojich aktivitách. Písomný záznam podujatí v kronike je 
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ilustrovaný fotografiami zhotovených účasťou kronikára 
na podujatiach, doplnené fotografiami od iných autorov, prí-
padne grafmi, plánmi a podobne.  

Kronika Mesta Trenčín zaznamenala 26. novembra 2014 
opäť úspech v celoslovenskom meradle, keď v 8. ročníku ce-
loslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2014“ o najlepšiu 
kroniku venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka 
v kategórii krajských miest získala prvé miesto Kronika kraj-
ského mesta Trenčín – záznam za rok 2013, písaná Mgr. Joze-
fom Čerym. 

Od roku 2003 je Kronika Mesta Trenčín zverejňovaná 
webovej stránke mesta Trenčín po schválení v príslušných or-
gánoch mesta Trenčín. Jej návštevnosť v roku 2014 zazname-
nala 8.068 vstupov, čo je oproti predchádzajúcemu roku zvý-
šenie návštevnosti o 0,92 %.  

Kronikársky záznam v roku 2014 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 platné v roku 2014 
 

1. Verejno spoločenský život 
 

- Novým riaditeľom Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa od 1. januára 2014 stal Mgr. Juraj 
Gerlici, ktorý vo funkcii riaditeľa tejto inštitúcie vy-
striedal Ing. Vladimíra Buzalku; 

- dňa 7. januára 2014 prezident Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič udelil pri príležitosti 21. výročia vzniku Slo-



 
 

988 
 

venskej republiky v Rytierskej sále Bratislavského hradu 
štátne vyznamenanie „Pribinov kríž 2. triedy“ spisova-
teľovi, publicistovi a občanovi Trenčína Rudolfovi Do-
biašovi; 

- dňa 9. januára 2014 sa uskutočnilo v Bratislave zasad-
nutie „Združenia samosprávnych krajov SK-8“ po voľ-
bách do vyšších územných celkov, ktorého sa zúčastnili 
všetci novozvolení predsedovia samosprávnych krajov, 
včítane predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslava Bašku;  

- dňa 20. januára 2014 sa uskutočnilo zastupiteľstvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom zvolili 
poslanci do funkcie podpredsedov Ing. Jozefa Trsten-
ského a Ing. Richarda Takáča; 

- dňa 26. januára 2014 zažili obyvatelia Ulica Dlhé Hony 
v Trenčíne šok spôsobený streľbou v pohostinstve „Bar 
u tuláka“, pri ktorej vyhasli dva životy 21 ročnej bar-
manky Jany, zastrelená 42 ročným Petrom, ktorý po tej-
to vražde obrátil zbraň proti sebe a strelil si do hlavy; 

- dňa 30. januára 2014 sa zúčastnil Trenčiansky samo-
správny kraj na veľtrhu „Slovakia Tour“, ako jeden 
z tradičných vystavovateľov. Na veľtrhu bola ocenená 
Marta Trebatická z Trenčína za prínos v oblasti pešej 
turistiky; 

- dňa 31. januára 2014 bola Mestom Trenčín vyhlásená 
medzinárodná urbanistická súťaž „Trenčín – mesto na 
rieke“; 

- dňa 7. februára 2014 sa uskutočnila v kine Hviezda ve-
rejná diskusia k výstavbe autobusového terminálu; 

- dňa 11. februára 2014 odovzdal veľvyslanec štátu Izrael 
J. E. Alexander Ben – Zvi piatim občanom Slovenska 
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za záchranu Židov v čase holokaustu počas druhej sve-
tovej vojny titul „Spravodlivý medzi národmi“, ktoré 
im udelil štát Izrael a múzeum Jad Vašem, medzi nimi aj 
Trenčanom Petrovi a Márii Rehákovým, dnes už ne-
bohých z mestskej časti Kubrica, ktorí zachránili vtedy 
malé dievčatko Zitu Löwenbeinovú, dnes dospelú ženu 
v najlepších rokoch. Titul prevzal syn záchrancov Peter 
Rehák; 

- dňa 14. februára 2014 uskutočnila v Kongresovej sále 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Študentská 
rada stredných škôl konferenciu pod názvom „Mením 
svet – participujem“, ktorej sa zúčastnili ako hostia 
poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková – 
Beňová a Katarína Neveďalová a zástupcovia Národ-
nej rady, miestnej samosprávy a štátnej správy; 

- dňa 18. februára 2014 sa uskutočnila tlačová beseda sú-
vislosti s asanovaním Tisovej vily na Brezine hokejis-
tom Marián Hossom, ktorá mala byť odpoveďou na e-
maily z celého sveta, prečo Mesto Trenčín dopustilo sa-
náciu tejto pamiatky; 

- dňa 17. februára 2014 navštívila Mesto Trenčín 
a Trenčiansky samosprávny kraja delegácia talianskeho 
regiónu Benátsko, ktorú viedol poradca primátora Mesta 
Verona Enrico Corsi; 

- dňa 22. februára 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne udele-
nie ocenenia „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 
2013“ mladým občanov Trenčianskeho kraja; 

- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnila konferencia Mestskej 
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne, 
na ktorom si rybári zvolili nový výbor v čele s Tiborom 
Minárikom, ktorý vymenil vo funkcii predsedu Ľubo-
míra Klasa; 
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- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie  
Regionálneho zväzu Slovenskej demokratickej a kres-
ťanskej únie – Demokratická strana Trenčianskeho kra-
ja, ktorá si zvolila za nového predsedu poslanca Národ-
nej rady Slovenskej republiky Mgr. Martina Fedora;  

- dňa 10. marca 2014 sa uskutočnil v Trenčíne Snem de-
legátov Krajského centra Študentskej rady stredných 
škôl Slovenskej republiky; 

- dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo prvé kolo prezident-
ských volieb na Slovensku, do ktorých sa registrovalo 
14 kandidátov. V tomto prvom kole najviac hlasov zís-
kali Róbert Fico a Andrej Kiska; 

- v mesiaci marec 2014 obmedzila Televízia Trenčín ob-
medzila digitálne terestriálne vysielanie z toho titulu, že 
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol 
hlavným klientom tejto televízie, prestal platiť za me-
diálne služby. Čo viedlo Trenčiansky samosprávny kraj 
k prerušeniu zmluvného vzťahu s Televíziou Trenčín 
vysvetlil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslav Baška dňa 19. marca 2014, keď konštato-
val, že po preskúmaní pôvodnej zmluvy jej platnosť 
zmluvy skončila 13. novembra 2013 a zmluva bola viac 
ako 15 mesiacov neplatná; 

- dňa 21. marca 2014 sa uskutočnilo informačné podujatie 
v Artkine Metro k voľbám do Európskeho parlamentu, 
ktorého sa zúčastnili poslankyňa Európskeho parlamentu 
Katarína Neveďalová, poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky a kandidát na poslanca Európskeho parla-
mentu Ivan Štefanec a riaditeľ Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, ktorý predstavil 
Európsky parlament a voľby do Európskeho parlamentu; 
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- dňa 24. marca 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo návrh umiestnenia lavičiek a zoznamu osob-
ností po nich pomenovaných na Mierovom námestí; 

- dňa 29. marca 2014 vyvrcholili druhým kolom voľby na 
prezidenta Slovenskej republiky, v ktorom sa stretli Ró-
bert Fico a Andrej Kiska. Najvyšší počet hlasov sa poda-
rilo Andrejovi Kiskovi – 1.302.065, t.j. 59,4 % pred 
Róbertom Ficom s počtom 893.841 hlasov, t.j. 40,6  %; 
V Trenčíne odovzdalo Andrejovi Kiskovi hlasy             
62,13 % občanov a Róbertovi Ficovi 37,87 % občanov, 

- dňa 29. marca 2014 o 23,30 h sa na 60 minút zapojilo 
Mesto Trenčín do celosvetovej akcie šetrenia elektrickou 
energiou „Hodina Zeme“, keď zhaslo osvetlenie mest-
skej veže, mestského úradu, Farského a Piaristického 
kostola, synagógy a Morového stĺpa; 

- dňa 10. apríla 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo                
69. výročie svojho oslobodenia Sovietskou a Rumun-
skou armádou; 

- dňa 11. apríla 2014 Mesto Trenčín hostilo primátorov 
krajských miest na pravidelnom stretnutí; 

- dňa 13. apríla 2014 prijal žilinského diecézneho biskupa 
Mons. Tomáša Gálisa predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Jaroslav Baška; 

- dňa 30. apríla 2014 v predvečer osláv Sviatku práce bol 
na Mierovom námestí postavený máj ozdobený fareb-
nými stuhami deťmi Detského folklórneho súboru Ra-
dosť; 

- dňa 1. mája 2014 v jase jarného slniečka prežívali obča-
nia na Mierovom a Štúrovom námestí, kde sa o ich po-
hodu postarali dychové hudby, tanečné skupiny 
a folklórne súbory; 
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- dňa 5. mája 2014 odovzdal v Trenčíne predseda Ústavu 
pamäti národa Ondrej Krajňák v Kongresovej sále 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenenia                     
19 veteránom protikomunistického odboja. Za  účastní-
kov protikomunistického odboja a za Konfederácie poli-
tických väzňov poďakoval Rudolf Dobiaš z Trenčína; 

- dňa 10. mája 2014  pri príležitosti 10. výročia vstupu 
Slovenska do Európskej únie sa uskutočnilo podujatie 
„Európska únia roadshow 2014“ určené pre mládež; 

- v dňoch 16. až 18. mája sa uskutočnil na trenčianskom 
výstavisku Expo Centrum tretí ročník veľtrhu cestovné-
ho ruchu „Región Tour Expo“. Súbežne s touto výsta-
vou sa uskutočnil „Jarmok remesiel“ a 2. ročník celo-
slovenskej výstavy „Torty a svet pečenia“, za účasti 
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. 
Jána Počiatka a veľvyslankyne Českej republiky na 
Slovensku Ing. Lívie Klausovej, CSc.; 

- dňa 20. mája 2014 odvolalo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne primátora Mgr. Richarda Rybníčka 
z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a na jeho miesto zvolili poslanca 
Bc. Tomáša Vaňa; 

- dňa 20. mája 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
zmenilo svoje rozhodnutie z decembra 2013 o skrátení 
financovania mesačníka „Info“ po podanej petícií se-
niormi Trenčína, keď jeho chýbajúce financovanie vy-
krylo úpravou niektorých rozpočtovaných položiek; 

- dňa 24. mája 2014 vo voľbách do Európskeho parlamen-
tu sa zúčastnilo 13,05 % zo Slovenska. Zo siedmich ob-
čanov nikto neuspel vo voľbách; 

- dňa 27. mája 2014 Krajský súd v Trenčíne rozhodol 
opäť rozhodol, že zmluva medzi Mestom Trenčín a Spo-



 
 

993 
 

ločnosťou Slovakia, ktorá prevádzkuje Televíziu Tren-
čín, je neplatná; 

- k 31. máju 2014 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj 
personálne výmeny týchto riaditeľov v zariadeniach svo-
jej pôsobnosti na území Mesta Trenčín: 
- riaditeľka Trenčianskeho múzea Mgr. Katarína Ba-

bičová, 
- riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne 

PhDr. Danica Lovíšková, 
- riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Mgr. Lýdia Brezová, 
- riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. 

Vladimír Zvalený, 
- poverená riadením Centra sociálnych služieb Trenčín 

– Juh Ing. Teresa Pavlásková; 
- dňa 31. mája 2014 bolo na Mierovom námestí počas 

podujatia venovaného „Dňu detí“ symbolicky odovzda-
ných do užívania desať lavičiek pomenovaných po 
osobnostiach trenčianskeho a svetového športu, ktoré 
venovala česká spoločnosť MM Cité a.s. z Bílovíc; 

- dňa 15. júna 2014 Ing. Andrej Kiska zložil do rúk 
predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky 
JUDr. Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a 
ujal sa funkcie prezidenta Slovenskej republiky; 

- dňa 24. júna 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo výpožičku časť nebytových priestorov v ob-
jekte na Kožušníckej ulici v Trenčíne pre Súkromné 
gymnázium Futurum v Trenčíne na dobu určitú 20 ro-
kov; 

- dňa 24. júna 2014 sa zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne skončilo predčasne, lebo po obedňajšej 
vyhlásenej prestávke dvadsať minúť túto lehotu poslanci 
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ignorovali a jeho ďalšie pokračovanie bolo v nedohľad-
ne, tak primátor Mgr. Richard Rybníček jeho rokovanie 
ukončil; 

- dňa 26. júna 2014 sa pred začiatkom letnej turistickej 
sezóny uskutočnila v priestoroch novej plavárne na 
Ostrove tlačová konferencia, aby médiá mohli informo-
vať verejnosť, aká je situácia s mestským kúpaliskom; 

- dňa 27. júna 2014 sa uskutočnila v Trenčíne celosloven-
ská kontrola bezpečnosti a plynulosti premávky vodičov 
motorových vozidiel na cestách, ktoré sú pri školách; 

- dňa 30. júna 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne od-
súhlasilo verejné obstarávanie na búranie nekrytých tri-
bún mestského futbalového štadióna, odsúhlasili zaháje-
nie procesu zmeny územného plánu súvislosti 
s plánovanou výstavbou „Terminálu“, odsúhlasili nepo-
menovanú ulicu v mestskej časti Západ na Hroznovú; 

- dňa 7. júla 2014 poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja schválili návrh na zmenu organi-
začnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, boli vyhlásené voľby na  
hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja a upravili kompetencie Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja; str. 110 

- dňa 18. júla 2014 uplynulo od tragického pádu „O2 Aré-
ny“ už päť rokov na festivale „Pohoda“, pri ktorej počas 
silnej búrky na miestne zahynul 29. ročný muž z Piešťan 
a na následky zranení 19. ročná dievčina z Omšenia; 

- dňa 21. júla 2014 Trenčiansky samosprávny kraj s Klu-
bom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom 
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podpísal dohodu o spolupráci pri budovaní „Vážskej 
cyklotrasy“; 

- v polovici mesiaca august 2014 sa uskutočnila spomien-
ková slávnosť v Trenčíne pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného povstania na Úrade Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, na ktorej odovzdali účast-
níkom protifašistického odboja ďakovné listy; 

- dňa 22. augusta 2014 na zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne oznámili trenčianski poslanci strany 
Smer – sociálna demokracia PaedDr. Daniel Beníček, 
František Koronczi a Ing. Mário Krist vystúpenie 
z poslaneckého klubu; 

- dňa 23. augusta 2014 sa primátor Mesta Trenčín Mgr. 
Richard Rybníček oženil. V priestoroch Farského kos-
tola Narodenie Panny Márie pod Trenčianskym hradom 
si zobral za manželku dlhoročnú priateľku Luciu; 

- dňa 26. augusta 2014 sa konala pri Pamätníku umuče-
ných na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného povstania; 

- dňa 27. augusta 2014 odporučil poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky PhDr. Marin Kvasnička voličom 
Kresťansko-demokratického hnutia kandidatúru doteraj-
šieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka v novembro-
vých komunálnych  voľbách; 

- za obdobie osem mesiacov roka 2014, teda k 31. augustu 
2014 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 785 neho-
dám, pri ktorých bolo 11 osôb usmrtených, 47 ťažko  
a 343 ľahko zranených; 

- začiatkom septembra 2014 oznámila Strana Smer –              
Sociálna demokracia, že nepostaví svojho straníckeho 
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kandidáta na funkciu primátora a podporí vo voľbách 
tento post terajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka; 

- dňa 29. septembra 2014 bol v tajných voľbách v prvom 
kole zvolený opätovne zvolený do funkcie hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ri-
chard Horváth; 

- dňa 29. septembra 2014 rozhodli poslanci Trenčianske-
ho samosprávneho kraja o zrušení Strednej školy podni-
kania v Trenčíne na Veľkomoravskej ulici; 

- dňa 1. októbra 2014 sa uskutočnil prvý „Deň otvorených 
dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja“; 

- dňa 3. októbra 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne odsúhlasili zmluvu na rekonštrukciu futbalo-
vého štadióna AS Trenčín;  

- dňa 30. októbra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 
uskutočnilo slávnostné veliteľské zhromaždenie pri prí-
ležitosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl, výcviku 
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky; 

- Mestský úrad v Trenčíne zverejnil kandidátov na pos-
lancov do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v komu-
nálnych voľbách dňa 15. novembra 2014;                  

- od 1. novembra 2014 pridalo Mesto Trenčín k rubrike 
„Otázky a odpovede“ na www.trencin.sk a k portálu 
„Odkaz pre starostu“ novú službu „City Monitor“;                 
str. 148   

- dňa 5. novembra 2014  sa uskutočnila na prvom progra-
me Slovenskej televízie o 21,00 h relácia, v ktorej sa 
predstavili kandidáti na primátora v meste Trenčín 
v tohoročných komunálnych voľbách - JUDr. Danica 
Bírošová, Bc. Tomáš Vaňo, Martin Žáčik, Ing. Jozef 
Žižka a súčasný primátor Mgr. Richard Rybníček; 
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- dňa 6. novembra 2014 predložil primátor Mgr. Richard 
Rybníček v Športovej hale odpočet splnených úloh za 
uplynulé volebné obdobie; 

- dňa 6. novembra 2014 v Ostrave bol Trenčiansky samo-
správny kraj ocenený druhým miestom za používanie 
elektronických aukcií; 

- dňa 11. novembra 2014 presne o 11 h 11 min. 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“;  

- 15. novembra 2014 trenčianski voliči v komunálnych 
voľbách vyjadrili svoju dôveru primátorovi Mgr. Ri-
chardovi Rybníčkovi v ďalšom volebnom období; 

- dňa 17. novembra 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo 
25. výročie pamätných udalostí nežnej revolúcie z roku 
1989 vernisážou výstavy „Sviečková manifestácia                
25. marca 1988“, zavesením venca pod pamätnú tabuľu 
osadenú na budove Mestského úradu v Trenčíne a ďa-
kovnou svätou omšou v Piaristickom kostole; 

- dňa 26. novembra 2014 bola v Martine vyhodnotená ce-
loslovenská súťaž „Slovenská kronika 2014“, v ktorej 
v kategórii krajských miest prvé miesto získala Kronika 
Mesta Trenčín, písaná kronikárom Mgr. Jozefom Če-
rym; 

- dňa 28. novembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, na ktorom zložil sta-
ronový primátor Mgr. Richard Rybníček a 25 nových 
poslancov sľub. Jeho súčasťou bolo schválenie poslan-
cov do komisií; 
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- dňa 28. novembra 2014 bol Mgr. Ján Forgáč menovaný 
do funkcie viceprimátora primátorom Mgr. Richardom 
Rybníčkom; 

- dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie 
nového Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré pre-
rokovalo finančné otázky, odvolanie členov predstaven-
stva a dozornej rady „Trenčianskej parkovacej spoloč-
nosti“, schválenie členov nového predstavenstva a do-
zornej rady „Trenčianskej parkovacej spoločnosti“, zria-
dilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
o sťažnostiach a určilo mesačný plat primátora  Mgr. Ri-
charda Rybníčka; 

- k 31. decembru 2014 sa Mesto Trenčíne po dvojmesač-
nej skúšobnej dobe rozhodlo nezapojiť do projektu „City 
monitor“; 

- Mesto Trenčín vykázalo k 31. decembru 2014 výslednú 
štatistiku obyvateľstva – 55.493 občanov; 

 
 

2) Ekonomicko-spoločenský život 
- dňa 2. januára 2014 začala spoločnosť Johnson Controls 

oficiálne  svoju činnosť nových priestoroch v priemysel-
nom parku v Záblatí, v prenajatých priestoroch OU Op-
tronics; 

- dňa 16. januára 2014 bola podpísaná na veľtrhu cestov-
ného ruchu „Regiontour 2014 a GO 2014“ v Brne „Do-
hoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom a Juhomoravský krajom“; 

-  predpisy daní obyvateľstvu na rok 2014 sa oproti roku  
2013 nezmenili; 
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- od 1. februára do 30. apríla 2014 zisťovali pracovníci 
Štatistického úradu v Trenčíne informácie o výške, 
štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb 
v domácnosti; 

- v dňoch 15 a 16. februára 2014 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnila najväčšia výstava 
„Carp show“, zameraná na lov kaprov;  

- v dňoch 20. až 23. februára 2014 sa uskutočnil v Prahe 
v Holešoviciach veľtrh cestovného ruchu „Holiday Wo-
rld 2014“, na ktorom sa zúčastnil ako jeden z vystavo-
vateľov Trenčiansky samosprávny kraj; 

- dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
schválili predaj pozemkov pre prvú časť závodu japon-
skej spoločnosti Akebono Brake Europe V.V. za 962 ti-
síc eúr; 

- dňa 24. marca 2014 odsúhlasili poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne nové nájomné zmluvy pre Duklu 
Trenčín a.s. s výnimkou prenájmu ľadovej plochy; 

- zadĺženosť Mesta Trenčín za tri roky klesla o polovicu. 
Potvrdzujú to údaje, keď na začiatku volebného obdobia 
bol zdedený dlh na obyvateľa 714 eúr, tak k 31.12.2013 
sa znížil  dlh vo výške 379 eúr na obyvateľa; 

- dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne odsúhlasili pre spoločnosť „Akebono Brake 
Europe“ predaj za druhú časť pozemkov v priemyselnej 
zóne Záblatie o výmere 41.856 m2 za cenu 962.688 eúr; 

- dňa 9. apríla 2014 spoločnosť Johnson Controls otvorila 
v priemyselnom parku „Technologické centrum“ o 
rozlohe 11.000 m2; 

- dňa 12. apríla 2014 sa začala realizácia okružnej križo-
vatky pre obchodnom dome Kaufland; 
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- v mesiaci máj 2014 poskytla Nadácia Slovenského ply-
nárenského priemyslu vo výške 20.000 eúr, na realizáciu 
projektu „Vráťme život do centra Trenčína“ za ktorý 
sa vymenil šat na stánkoch a prekrytia amfiteátra Miero-
vého námestia; 

- dňa 1. júla 2014 Mesto Trenčín podalo trestné oznáme-
nie na zamestnankyňu Mestského úradu v Trenčíne pre 
spreneveru finančných prostriedkov;  

- dňa 2. júla 2014 rokovali v Trenčíne v hoteli Elizabeth 
„Slovensko – čínska obchodná komora“ a „China Coun-
cil For The Promotion of international Trade provincie 
Shandong“; 

- dňa 14. októbra 2014 sa začal na výstavisku Expo Tren-
čín 20. ročník medzinárodného veľtrhu elekroniky, 
energetiky a telekomunikácií „ELO SYS 2014“; 

- dňa 21. októbra 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne zmenili rozpočet Mesta Trenčín na základe 
rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16. sep-
tembra 2014 ,aby sa mohla vyplatiť spoločnosť Tatra 
Real Trade, ktorá vložila prostriedky do výstavby pod-
zemných garáží pri Posádkovom dome Trenčín, ktoré sa 
nemohli zrealizovať pre vyhlásenie predmetnej lokality 
za národnú kultúrnu pamiatku Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky; 

- dňa 28. októbra 2014 sa uskutočnil v hoteli „Elizabeth“ 
v Trenčíne 3. ročník oceňovania historických hotelov, 
ktorý organizovala „Asociácia historických hotelov 
Európy“. Na tomto stretnutí bola vyhlásená najlepšia 
desiatka európskych historických hotelov, medzi ktorý-
mi bol ocenený aj trenčiansky hotel „Elizabeth“; 
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- dňa 1. novembra 2014 sa stala spoločnosť Trenčianske 
vodárne a kanalizácie a.s. prevádzkovateľom svojej vo-
dovodnej a kanalizačnej siete; 

- dňa 6. novembra 2014 sa uskutočnil 1. ročník súťaže 
v kopaní hrobových miest pri príležitosti konaní výstavy 
„Funeral“ na výstavisku Expo Trenčín, ktorej víťazom 
sa stalo družstvo Slovenska;  

- dňa 3. decembra 2014 medzinárodná skupina, ktorá sa 
podieľala na rekonštrukcii hotela Tatra v Trenčíne 
v roku 2012 získala ocenenie „Merkur 2014“ od Fi-
nančnej správy a Ministerstva  financií Slovenskej re-
publiky za prejavenú najväčšiu daňovú disciplínu 
v uplynulom roku; 

- dňa 4. decembra 2014 Mgr. Mária Muráriková opäť 
bodovala na svetovom gastronomickom fóre v Lu-
xemburgu, keď za svoje dielo z medu s tematikou „Vče-
ly“ získala striebornú medailu; 

 
 

3) Kultúrno – spoločenský život  
- dňa 6. januára 2014 sa uskutočnil v Piaristickom kostole 

tradičný „Trojkráľový koncert“ za učinkovania Tren-
čianskeho komorného orchestra Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne, Detského speváckeho zboru Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne a Školského speváckeho 
zboru Piarissimo z Piaristického gymnázia v Trenčíne; 

- dňa 24. januára 2014 nové divadelné dosky javisku kina 
Hviezda vyskúšalo Mestské divadlo Trenčín divadelnou 
hrou „Svadba“ od A. P. Čechova; 

- dňa 31. januára 2014 predstavila historička a spiso-
vateľka Daniela Dvořáková za prítomnosti svojho man-
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žela Pavla Dvořáka svoju novú knihu „Stopy dávnej 
minulosti 6. diel – Čierna kráľovná Barbora Celj-
ská“; 

- dňa 3. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
výstavy pod názvom „Maľba, kresba, grafika a bati-
ka“, ktorou sa prezentovala výtvarná tvorba dospelých 
občanov tvoriacich pri Súkromnej základnej umeleckej 
škole Trenčín, Gagarinova ul.; 

- dňa 3. februára 2014 predstavila rozhlasová a televízna 
moderátorka Adela Banášová v kníhkupectve Panta 
Rey v obchodnom centre Laugarício svoju knižku pod 
názvom „Zabudnuté slovenské rozprávky“, ktorú ve-
novala svojej mame pred desiatimi rokmi; 

- dňa 5. februára 2014 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne prezentácia knihy „Náš zá-
pas o samostatnosť Slovenska“ približujúcej životné 
osudy bývalého politického väzňa Ivana Štelcera, žijú-
ceho v Trenčíne. Táto tristo stránková kniha vznikla 
v spolupráci jej hlavným protagonistom a historikom 
Ústavu pamäti národa Martinom Lackom;  

- dňa 7. februára 2014 vystúpila na koncerte v Steps Clu-
be v Trenčíne obľúbená koncertná kapela  „Puding Pa-
ni Elvisovej“. V koncerte ju podporili ďalší umelci – 
vibrafonista Stroon a streetartista Animo.  Kapela získa-
la tri roky po sebe cenu „Radio Head Awards“ ako Naj-
lepšia koncertná kapela; 

- dňa  14. februára 2014 vo výstavných priestoroch Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila vernisáž 
prehliadky súčasnej umeleckej tvorby v maliarstve                  
6. ročníka „Medzinárodného bienále pastelu“, ktoré 
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bolo najdôležitejšou udalosťou projektu „Európsky Fes-
tival Malopoľska“; 

- od konca minulého roka 2013 bolo realizované 
v Trenčíne v kine Metro od času, kedy bolo zdigitalizo-
vané „Baby kino“, určené pre mamičky s ratolesťami; 

- dňa 20. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy foto-
grafií „V krajine protikladov“, ktoré nafotili pri svojej 
ceste v čínskom Šanghaji pracovníčky Vlastivedného 
múzea v Považskej Bystrici RNDr. Daniela Dúbravko-
vá, PhD. a PhDr. Viera Praženicová, ako účastníčok 
generálnej konferencie svetových múzeí; 

- dňa 1. marca 2014 Trenčiansky hrad pripravil pre svo-
jich návštevníkov pochúťky fašiangovej kuchyne; 

- dňa 27. februára 2014 historička PhDr. Janka Karlíko-
vá z Trenčianskeho múzea ponúkla vo svojej prednáške 
prierez nielen dejinami rozbúreného Váhu, no zaoberala 
sa aj históriou budovania mostov a zaujímavosťami z 
historického miestopisu. Na jej prednášku nadviazal 
geograf RNDr. Ján Hanušin, ktorý hovoril o vývoji to-
ku Váhu, snahách o reguláciu rieky, vojenskom mapo-
vaní, generálnom projekte na úpravu toku Váhu, budo-
vania hrádzí, ako i o prítokoch rieky Váh na území veľ-
kého Trenčína; 

- dňa 4. marca 2014 sa uskutočnila v priestoroch Verejnej 
knižnice M. Rešetku v Trenčíne beseda s Branislavom 
Ladickým o histórii a súčasnosti Detského mestečka 
Trenčín – Zlatovce, ktorá bola spojená s prezentáciou 
knihy „Rodinné príbehy bez rodín“, zostavenej pri prí-
ležitosti 40. výročia Detského mestečka na základe au-
tentických výpovedí odchovancov, vychovávateľov a 
ďalších zainteresovaných ľudí; 
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- dňa 11. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
29. ročníka výstavy  „Stretnutie – Setkání“; 

- dňa 11. marca 2014 rada Mesta Trenčín vzala na vedo-
mie svojím uznesením č. 520 návrh na vykonanie zápisu 
do Kroniky Mesta Trenčín za rok 2013; 

- dňa 15. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Galérie Miloša Alexandra Bazovského vernisáž 
výstavy diel výtvarníka Jozefa Bajusa „Vzdialené vo-
lania“; 

- od 9. apríla do 12. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 
Veľkonočný jarmok, ktorý ponúkol okrem remesel-
ných výrobkov aj tradičné slovenské jedlá; 

- dňa 13. apríla 2014 odštartovala „Trenčianska hudob-
ná jar“ koncertom detských virtuózov, ktorých repre-
zentovali víťazi všetkých možných súťaží. Záverečný 
komorný koncert sa uskutočnil dňa 11. mája 2014, v 
ktorom zaznela slovenská premiéra skladby Frederika 
Chopina, klavírny koncert e-mol, op. 11; 

- dňa 14. apríla 2014 ožila historická dominanta Trenčína 
i celého Považia Trenčiansky hrad džavotom detí na 
„Dni otvorených dverí“, keď na nich bol uvedený do 
života „Turistický denníček“; 

- dňa 14. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
v priestoroch mestskej veže amatérskeho výtvarníka  
Ľubomíra Ježa; 

- dňa 23. apríla 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
výstavy krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie 
„Amfo 2014 Trenčianskeho kraja“; 
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- dňa 1. mája 2014 sa uskutočnil prvý ročník „Farmár-
skeho jarmoku“, ako súčasť „Trenčianskeho majále-
su“; 

- dňa 1. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž 18. ročníka sú-
ťaže „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ 
v trenčianskej synagóge; 

- dňa 2. mája 2014 sa predstavil na vernisáži svojou autor-
skou výstavou „VL“ v Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského v Trenčíne akademický maliar Marek Orman-
dík, syn sochára Milana Ormandíka z Kremnice, ktorý 
je autorom súsošia Ľudovíta Štúra, Miroslava Hurbana 
a dr. Milana Hodžu na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne; 

- dňa 2. mája 2014 bola predstavená verejnosti výstava    
„5 minút za mestom“, ktorá ponúkla neustále o nové 
diela doplňovaný projekt mladých umelcov Jana Hla-
venkovej, Prekopovej a Tomáša Hlavenku; 

- dňa 14. mája 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 8. ročník 
medzinárodného projektu „Noc literatúry“, na ktorom 
čitatelia privítali spisovateľa Jozefa Banáša a publicistu 
Rasťa Piška; 

- dňa 15. mája 2014 zavítal do Trenčína slávny švajčiar-
sky spisovateľ a záhadológ Erich von Däniken v rámci 
tohtoročného československého turné. Pred zaplnenou 
Posádkového klubu v Trenčíne vystúpil s prednáškou 
„Tajomný Egypt a iné záhady staroveku“; 

- dňa 15. mája 2014 sa uskutočnil v Galérii M. A. Bazov-
ského 14. ročník umeleckého slova a koncertu mladých 
umelcov Trenčianskeho kraja pod názvom „Vyznanie 
jari“, ktoré tradične zabezpečuje Únia žien Slovenska 
v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom 
a Základnými umeleckými školami v Trenčíne 
a v Bánovciach n/B.; 
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- dňa 17. mája 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne, v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského, mestskej veži, Piaristic-
kom gymnáziu Jozefa Braneckého a na Trenčianskom 
hrade tradičné podujatie „Noc múzeí a galérií“;  

- dňa 24. mája 2014 vyše tristo spoločenských hier 
a vedomostná hra na stanovištiach v historickom centra 
mesta Trenčín prilákali stovky nadšencov zábavy. Histo-
rické miesta patrili priaznivcom logiky, inteligencie, 
dobrých nápadov, súťaživého ducha a permanentného 
úsmevu. O víťazstvo vo „Veľkej hre“ sa bojovalo pri 
Katovom dome, na nádvorí Trenčianskeho hradu pri 
Mórovom stĺpe a v Art Centre synagóga; 

- dňa 28. mája 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uskutočnilo Trenčianske osvetové 
stredisko a Verejná knižnica Michala Rešetku v spolu-
práci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska 
predstavili najnovšie literárne dielo spisovateľa Rudolfa 
Dobiáša „Triedni nepriatelia – 4. diel“; 

- dňa 30. mája 2014 Verejná knižnica Michala Rešetku 
vyhodnotila 12. ročník literárnej súťaže žiakov základ-
ných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja 
s názvom „Píšem, píšeš, píšeme“; 

- v dňoch 29. mája až 1. júna 2014 navštívilo Mesto Tren-
čín amatérske hudobné združenie hráčov na dychové ná-
stroje – „Orchester L´Unie musicale de Cran – Gevrier“ 
z tohto partnerského Mesta Trenčín vo Francúzsku, kto-
ré prišlo na pozvanie Trenčianskeho komorného orches-
tra; 

- dňa 1. júna 2014 sa vo výstavných priestoroch „Art Cen-
tra synagóga“ v Trenčíne vernisáž súťažnej prehliadky 
výtvarníkov zúčastnených na 18. ročníku „Výtvarné 



 
 

1007 
 

spektrum Trenčianskeho kraja 2014“. Do súťaže sa 
prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 268 prác; 

- dňa 2. júna 2014 sa začal v priestoroch bývalej trenčian-
skej textilnej továrne Merina „Týždeň súčasného ume-
nia“, ktorý vyvrcholil multižánrovým podujatím; 

- dňa 3. júna 2014 zavítala  do Verejnej knižnice Michala 
Rešetku spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková, kde 
čitateľom predstavila nový román „Julinkina peká-
reň“; 

- dňa 5. júna 2014 bol Posádkový klub v Trenčíne mies-
tom vernisáže výstavy pod názvom „100 rokov veľkej 
vojny“, na otvorení ktorej sa zúčastnila početná skupina 
vojenských veteránov druhej svetovej vojny; 

- dňa 6. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž au-
torskej výstavy obrazov pod názvom „Moje ženy“ ama-
térskeho výtvarníka Ing. Milana Petríka; 

- dňa 7. júna 2014 sa uskutočnila na Mierovom námestí 
v Trenčíne spoločenská hra Trenčianskej nadácie – štvr-
tý ročník „Človiečik, nehnevaj sa!“ so živými hráčmi; 

- v dňoch 11. do 15. júna 2014 sa konal jubilejný                 
v Ríme 10. ročník medzinárodného festivalu divadel-
ných škôl „Roma Teatro Festival 2014“, z ktorého si 
Trenčan Pavol Seriš priniesol ocenenie „Sofia Amen-
dolea“; 

- od 16. júna do 4. septembra 2014 Verejná knižnica M. 
Rešetku sprístupnila vo svojom objekte na Jaselskej ulici 
svoj letný variant knižnično-informačných služieb, ktorý 
sa tešil značnej pozornosti čitateľov; 

- dňa 16. júna 2014 sa začal 7. ročník medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 
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2014“, ktoré vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pút-
nického miesta na Slovensku Skalky pri Trenčíne a jeho 
neopakovateľného „genius loci“; 

- dňa 20. júna 2014 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
vo svojich výstavných priestoroch sprístupnila na verni-
sáži diela Melity Gwerkovej, Mariana Vidu a Petra 
Orieška; 

- od soboty 21. júna 2014 do piatka 27. júna 2014 prebie-
hal v kine Posádkového klubu a v kine Metro v Trenčíne 
a kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach „Art Film 
Fest“; 

- dňa 21. júna 2014 vyvrcholila tvorba výtvarníkov a lite-
rátov účastníkov 7. ročníku medzinárodného výtvarno – 
literárneho sympózia „Ora Et Ars“ pracovnou vernisá-
žou v kostole na Malej Skalke; 

- dňa 27. júna 2014 multižánrovým podujatím povesti 
o láske a hrdinstve Vodníka Valentína v réžii Vladimí- 
ra Kulíška bolo otvorené „Trenčianske kultúrne leto 
2014“; 

- dňa 30. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-
roch Art Synagóga v Trenčíne vernisáž výstavy pod ná-
zvom „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, v ktorej vy-
stavujúcim umelcom, ktorí sa venujú tradičným cviče-
niam Falun Gong bolo v roku 1999 zakázané v krajine 
svojho pôvodu, v Číne; 

- v dňoch 2. až 7. júna 2014 sa uskutočnil už po druhýkrát 
v tomto roku v opustenej hale bývalej textilnej továrne 
Merina v Trenčíne týždeň súčasného umenia „Hala 
2014“; 

- v dňoch 11. až 13. júla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne na 
letisku najväčší hudobný festival „Pohoda“, ktorý prilá-
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kal opäť množstvo návštevníkov z rôznych kútov Euró-
py. Účastníkov tento rok na festivale spájal boj za ľud-
ské práva a lepšiu budúcnosť;   

- v mesiacoch júl až október roka 2014 trenčiansky ume-
lec Ing. arch. Július Brúna v rámci svojho projektu 
„mestské zásahy“ umelecky stvárnil názvy niektorých 
ulíc v centre Mesta Trenčín – Ulica Marca Aurélia, Uli-
ca Zamarovského a Ulica Matúšova, Štúrove námestie  a 
Sladkovičova ulica; 

- dňa 19. júla 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž 
v priestoroch kláštora Veľkej Skalky už 7. ročníka me-
dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et 
Ars Skalka 2014“; 

- odo dňa 17. júla 2014 návštevníci Galérie Slováckeho 
múzea v Uherskom Hradišti si mohli pozrieť výtvarnú 
tvorbu Miloša Alexandra Bazovského,  ktorú pri príleži-
tosti 115. výročia umelca pripravila Galéria M. A. Ba-
zovského v Trenčíne; 

- dňa 27. júla 2014 si mohli návštevníci Trenčianskeho 
hradu po prvý raz vychutnať nielen surfovanie po inter-
nete zadarmo, ale aj výhľadom do okolia pod Trenčian-
skym hradom z obnovenej Veľkej bašty, zapojiť sa do 
súťaže „selfie“ alebo sa stretnúť na pikniku na Trenčian-
skom hrade;  

- dňa 27. júla 2014 sa uskutočnila prednáška v Delovej 
bašte o poslednej majiteľke Trenčianskeho hradu gróf-
ke Iphigenii De Castris D´Harcourt v podaní pracovníč-
ky Trenčianskeho múzea PhDr. Janky Karlíkovej, kto-
rá hrad v roku 1905 venovala Mestu Trenčín a ešte pred 
touto prednáškou svätou omšou vo farskom kostole si 
návštevníci pripomenuli 100. výročie jej úmrtia; 
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- dňa 27. júla 2014 sprístupnili obnovenú Veľkú baštu. 
na Trenčianskom hrade. Vyhliadková bašta je súčasťou 
Paláca Zápoľských, do ktorej sa vystupuje z koniarne; 

- od 28. do 31. júla 2014 prebiehal 9. ročník „Trenčian-
skych historických slávností“ na Mierovom námestí, 
ktorému však počasie neprialo; 

- dňa 1. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Art Synagóga vernisáž súťažnej výstavy 19. roč-
níka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“. Výstavy 
sa zúčastnilo 25 autorov, ktorí vystavovali 68 výtvar-
ných diel; 

- v dňoch 2. a 3. augusta 2014 vyvrcholil týždeň stredo-
vekej histórie 21. ročníkom „Trenčianskych hradných 
slávností“;  

- dňa 16. augusta  2014 netradičné plavidlá opäť obsadili 
Váh v Trenčíne. Po ročnej prestávke sa na Ostrove konal 
celkovo už 33. ročník obľúbeného podujatia „Splane-
kor  2014 – splav netradičných korábov“ z účasti vo-
dákov z Čiech, Moravy a zo Slovenska;   

- dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Posádkového klubu Trenčín vernisáž filatelistic-
kej výstavy pod názvom „Slovenské národné povstanie 
v kontexte druhej svetovej vojny“, pri príležitosti jubi-
lejného 70. výročia Slovenského národného povstania; 

- dňa 31. augusta 2014 sa uskutočnila v priestoroch kláš-
tora starej Skalky slovenská premiéra výstavnej prezen-
tácie veľkoformátových reprodukcií originálnych ilu-
strácií a sprievodných textov známych a menej známych 
kultúrno-historických objektov, ktoré sa nachádzajú 
v prihraničných lokalitách regiónov Slovenskej republi-
ky a Českej republiky spojených s cyrilometódskou mi-
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siou a počiatkami kresťanstva nazvanú „Misia v kon-
textoch a súvislostiach“; 

- dňa 3. septembra 2014 bol Katov dom v Trenčíne mies-
tom vernisáže výstavy dlhoročného spolupracovníka 
Klubu kultúry v Uherskom Hradišti Miroslava Potyku 
pri príležitosti jeho životného jubilea 70. rokov, ktorú 
pomenoval „Fotozáznamy – folklór, osobnosti a di-
vadlo“; 

- dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 
51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2014“; 

- dňa 7. septembra 2014 uskutočnila televízna stanica 
„JOJ“ na Mierovom námestí v Trenčíne svoj verejný te-
levízny program, ktorého súčasťou boli koncerty zná-
mych interpretov, hercov, relácií a Veľké televízne no-
viny; 

- dňa 11. septembra 2014 sa uskutočnil vo veľkej sále Po-
sádkového klubu 15. ročník „Celoslovenskej prehliad-
ky speváckych zborov seniorov“ za účasti deviatich 
speváckych zborov z celého Slovenska; 

- dňa 12. septembra 2014 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnili dve autorské výstavy – Kataríny Vávrovej 
a Petry Neméthovej, ktoré uviedla kurátorka PhDr. 
Danica Lovíšková; 

- dňa 18. septembra 2014 sa uskutočnila vo výstavných 
priestoroch Posádkového klubu Trenčín slávnostne otvo-
rená posádková prehliadka desiatich záujmových klubov 
„Club aktivity 2014“; 

- dňa 26. septembra 2014 vyhlásili víťazov súťaže „Miss 
Kompost 2014“ na BIOjarmoku v Trenčíne; 
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- dňa 30. septembra 2014 bola otvorená na výstavisku 
Expo Center v Trenčíne výstava technológií na likvidá-
ciu nástražných výbušných systémov „NATO  EOD 
Demonstrations & Trials 2014“, ktorej sa zúčastnilo 
44 vystavovateľov zo 16 krajín; 

- v dňoch 1. až 5. októbra 2014 sa rozložil so svojim šapi-
tom v rámci svojho turné po Slovensku maďarský cirkus 
„Eötvös“ pri Obchodnom centre Laugaricio; 

- dňa 2. októbra 2014 oslávil jubilejných osemdesiat ro-
kov spisovateľ, publicista Rudolf Dobiáš a pri tejto prí-
ležitosti bol vydaný zborník členov Literárneho klubu 
Omega pod názvom „Slovobranie“; 

- dňa 2. októbra 2014 bola otvorená výstava v pobočke 
Štátneho archívu v Trenčíne venovaná 100. výročiu pr-
vej svetovej vojny, na ktorej sa  prezentovali vzácne ar-
chívne dokumenty, ako napríklad pohľadnice, listy, fo-
tografie, ako i dobové pešie zbrane z prvej svetovej voj-
ny; 

- dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-
storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 
výstavy už 51. výročie tvorivej skupiny Méta;  

- dňa 3. októbra 2014 odovzdali v pražskom divadle „Na 
zábradlí“ počas 21. ročníka ocenenie festivalu alterna-
tívneho umenia s názvom „...příští vlna/next wave...“ 
získal Trenčan Pavol Seriš; 

- v prvú októbrovú sobotu dňa 4. októbra 2014 aj napriek 
nepriaznivému počasiu mali občania Trenčína dôvod na 
úsmev, lebo sa konal posledný tohoročný farmársky 
jarmok. Mierové námestie, kde sa jarmok konal sa za-
plnilo stánkami, v ktorých farmári z okolitých regiónov 
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ponúkali svoje produkty – kvalitný domáci burčiak, rôz-
ne špeciality, chutné jedlá, ovocie a zeleninu; 

- dňa 6. septembra 2014 sa začal prvý z koncertných veče-
rov 21. ročníka „Jazzový festival pod hradom“, ktorý 
niesol názov „Blues pod hradom“. Ďalšie koncerty sa 
uskutočnili dňa 18. septembra 2014, 26. septembra 2014 
a záverečný koncert sa uskutočnil dňa 27. septembra 
2014, na ktorom vystúpila trenčianska kapela „Erbetes 
Quartet“ pod vedením skúseného saxofonistu a pedagó-
ga Ludvika Soukupa a Štěpán Markovič s kapelou 
„Gipsy Groove“; 

- dňa 18. októbra 2014 v Posádkovom klube Trenčín 
spievalo a tancovalo lebo trenčiansky „Detský folklór-
ny súbor Radosť“ oslavoval jedinečné  jubileum - 40. 
výročie svojho založenia; 

- dňa 24. októbra 2014 vystavovala v Galérii Miloša Ale-
xandra Bazovského v Trenčíne výtvarníčka Gudrun  
Bartenberger – Geyer. Tá sa v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského v Trenčíne po prvýkrát predstavila na 
kolektívnej výstave 3. ročníka „Trienále textilu - Bez 
hraníc 2012 – 2013“, kde za svoje dielo „Ovčia svadba“ 
získala Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazovského; 

- dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-
zovského v Trenčíne výstava fotografií Antona Štubňu 
pod názvom „Fotografické metaformózy“, ktorý svo-
jím novátorským dielom významne ovplyvnil vývoj 
čiernobielej fotografie 60. a 70. rokov na Slovensku; 

- dňa 27. októbra 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 
samosprávneho kraja ocenili pracovníkov kultúry Tren-
čianskeho kraja za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či ná-
učnú činnosť; 
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- dňa 31. októbra 2014 Trenčianske múzeum  pripravilo 
na zaujímavé podujatie pod názvom „Noc tajomných 
svetiel na Trenčianskom hrade“, v ktorej išlo o prvú 
a jedinečnú večernú prehliadku hradného podzemia 
a Matúšovej veže pri svetle sviečok a bateriek spojené 
s rozprávaním strašidelných a tajomných príbehov spo-
jených so životom pánov hradu; 

- dňa 11. novembra 2014 sa stretli členovia Klubu darcov 
v pube Sokolovne v Trenčíne, aby si vypočuli prezentá-
cie projektov predložených do jedenásteho grantového 
kola Klubu darcov a rozhodli o podpore tých najlepších; 

- dňa 15. novembra 2014 divadlá po celej Európe realizo-
vali 5. ročník projektu „Noc divadiel“, ktoré sa nieslo 
pod mottom „To sa ti nesnívalo!“. Do projektu sa zapojil 
v dňoch 14, až 15. novembra 2014 aj Lúč Klub 
v Trenčíne a pre milovníkov divadla dal k dispozícii 
všetky priestory bývalého kina Hviezda; 

- od 21. do 26. novembra 2014 sa uskutočnil v Artkine 
Metro 10. ročník podujatia „Festival francúzskych fil-
mov 2014“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín v spolu-
práci s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier 
a občianskym združením LampArt; 

- dňa 28. novembra 2014 napísal symbolickú bodku                  
za 22. ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa 
Braneckého s názvom „Studňa sa tajne s dažďom 
zhovára“. Najviac ocenení získala Zuzana Martišková 
z Topoľčian, ktorá triumfovala v žánri próza; 

- od 5. decembra 2014 Mierové námestie ožilo voňavým 
adventom. Vianoční jarmočníci priviezli množstvo jedla 
a pitia a aj toho, čo minulý rok nebolo a to pečené gašta-
ny, horúcu čokoládu, vianočnú kapustnicu i jelení guláš. 
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Na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici sa predával od 10. 
decembra 2014 spotrebný tovar a textil; 

- dňa 10. decembra 2014 čitateľská verejnosť na pôde Ve-
rejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne privítala 
trenčianskeho rodáka kňaza, cestovateľa, publicistu a 
moderátora kresťanskej televízie „Noe“ v Čechách a 
„Lux“ na Slovensku Mariána Gavendu, ktorý predsta-
vil svoju knihu pod názvom „Medzi nebom a zemou“; 

- dňa 14. decembra 2014 si Verejná knižnica Michala Re-
šetku v Trenčín pripomenula 100. výročie nedožitých 
narodenín trenčianskeho rodáka, básnika, publicistu, li-
teráta, režiséra, knihovníka a svojho dlhoročného riadi-
teľa Juraja Gönciho; 

- Trenčianska nadácia organizovala v decembri 2014 už 
desiaty ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. 
Projekt bol venovaný deťom zo sociálne slabších či 
mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek, ktoré 
rady čítajú, ale kniha je pre ne finančne nedostupným 
darčekom. Odovzdanie knižiek sa uskutočnilo dňa 18. 
decembra 2014 v sále kine Hviezda v Trenčíne, ktoré  sa 
zaplnilo džavotajúcimi deťmi rôzneho veku. Šum 
v hľadisku prestal vtedy, keď sa na javisku zjavili herci 
Mestského divadla v Trenčíne a deťom zahrali rozpráv-
ku o Mackovi Uškovi. V priebehu desiatich rokov doká-
zal potešiť obľúbenými knihami už 2.052 detí. 

- počas adventu sa do 23. decembra 2014 v amfiteátri 
Mierového námestia sa vystriedalo množstvo domácich 
známych i menej známych spevákov, kapiel. Z nich 
možno spomenúť slovenskú speváčku  Katku Koščovú, 
kapelu „Korben Dallas“, spevácke trio „La Gioia“; 
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4) Školstvo a vzdelávanie 
- v mesiaci január 2014 zverejnil „Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy“ hodnotenie stredných škôl na Slo-
vensku písomnej formy internej časti maturít, mimo-
riadnych výsledkov žiakov a zamestnanosť absolventov, 
kde si najlepšie viedla v roku 2013 trojica týchto stred-
ných škôl – Obchodná akadémia v Trnave, Obchodná 
akadémia Milana Hodžu v Trenčíne a Stredná priemy-
selná škola elektrotechnická v Prešove; 

- v dňoch 15. januára až 5. februára 2014 sa na základ-
ných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, 
vykonal zápis detí do prvého ročníka základnej školy na 
plnenie povinnej školskej dochádzky; 

- v mesiaci január 2014 vzniklo na Trenčianskej univerzi-
te Alexandra Dubčeka študentské rádio, ako súčasť 
„Študentského, ktoré bude vysielať prostredníctvom in-
ternetu na webovej lokalite radio.tnuni.sk, ktorá bude 
prístupná len na univerzitnej sieti; 

- dňa 3. marca 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka  doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. spolu 
s riaditeľom hudobného festivalu „Bažant Pohoda“ Mi-
chalom Kaščákom, otvorili „Študentské centrum“; 

- dňa 11. marca 2014 sa konal v Gastrocentre pod Brezi-
nou v Trenčíne druhý ročník súťaže „Trenčiansky piv-
ný somelier 2014“. Na súťaži sa zúčastnili štyri školy, z 
toho tri slovenské a jedna česká škola; 

- dňa 24. marca 2014 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa 
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnilo 
slávnostné odovzdávanie ocenenia „Vynikajúci peda-
góg Trenčianskeho kraja 2014“. za prítomnosti minis-
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tra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; 

- v dňoch 2. – 3. apríla 2014 ovládli roboti Výstavisko 
Expo Centrum v Trenčíne na usporiadanom 9. ročníku 
„Trenčianskeho robotického dňa“; 

- dňa 4. apríla 2014 si pripomenula Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Trenčíne 130. výročie  svoj-
ho  založenia na oslavách za prítomnosti ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. 
PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; 

- dňa 4. apríla 2014 stretli najlepší riešitelia Stredoškol-
skej odbornej činnosti z Trenčianskeho kraja na kraj-
skom kole v Starej Turej, odkiaľ si víťazstvo odniesli 
študenti z Trenčína:  
- Miroslav Stacho zo Strednej odbornej školy pod So-

kolicami v Trenčíne, ktorý v kategórii „Voľný čas“ 
sa prezentoval prácou „Paintball Couter“; 

- Jakub Neuner a Dominik Slotík zo Strednej odbor-
nej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 
„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa prezen-
tovali prácou „Divadlo pri rieke“; 

- Juraj Laššo a Dalibor Maršálek zo Strednej odbor-
nej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 
„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa prezen-
tovali prácou „Aktualizácia mapy školy“. Víťazi kraj-
ského kola postúpili do celoštátneho kola; 

- dňa 8. apríla 2014 vyhlásilo Mesto Trenčín výberové 
konanie na obsadenie funkcií   
- riaditeliek materských škôl: MŠ Trenčín, Ul. Na doli-

nách, MŠ Trenčín, Ul. Niva, MŠ Trenčín, Považská 
ul., MŠ Trenčín, Šafárikova ul., MŠ Trenčín, Šmid-
keho ul.; 
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- riaditeľov základných škôl: ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé Ho-
ny, ZŠ Trenčín, Hodžova ul., ZŠ Trenčín, Ul. Na do-
linách, ZŠ Trenčín, Ul. L. Novomeského; 

- dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 22. ročník 
dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov z Českej 
a Slovenskej republiky. Témou súťaže bola „Prvá a dru-
há Československá republika“; 

- dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo v kongresovej sále 
Trenčianskeho samosprávneho kraja regionálne kolo  
vedomostnej súťaže 9. ročníka celoslovenskej súťaže 
„Mladý Európan“; 

- dňa 12. mája 2014 prijal Ing. Jaroslav Baška 34 úspeš-
ných riešiteľov stredoškolskej odbornej činnosti, ktorý 
sa zúčastnili na 36. ročníku celoštátnej súťaže Stredo-
školskej odbornej činnosti v školskom roku 2013/2014  
v Starej Ľubovni v dňoch 22. - 25. apríla 2014; 

- dňa 19. júna 2014 v obradnej miestnosti Mesta Trenčín 
prevzalo dvadsať žiakov trenčianskych základných škôl 
a zástupcovia školských športových družstiev ocenenie 
„Detská osobnosť roka 2014“ za popredné umiestnenie 
vo vedomostných olympiádach; 

- dňa 24. júna 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie tvorby 
školských časopisov na základných školách v Trenčian-
skom okrese. Do súťaže v tvorbe školských časopisov 
v školskom roku 2013/2014 sa prihlásilo 13 základných 
škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo z tren-
čianskych škôl; 

- dňa 24. júna 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. prevzal certifikát manažérstva kvality                       
ISO 9001:2008 z rúk generálneho riaditeľa certifikač-
ného orgánu „Elbacert“ Ing. Mareka Krajčova; 
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- dňa 25. júna 2014 sa pred ukončením školského roka 
uskutočnilo pracovné stretnutie mladých dobrovoľníkov 
pôsobiacich v žiackych školských radách základných 
škôl mesta Trenčín; 

- dňa 2. júla 2014 absolventi Univerzity tretieho veku 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
zavŕšili svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas 
ktorej im rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD., vydal osvedčenie o štúdiu; 

- v dňoch 2. až 5. júla 2014 prebiehali na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka promócie absolventov 
v bakalárskom a magisterskom štúdiu; 

- dňa 15. augusta 2014 zostavil Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy – INEKO rebríček najlepších základ-
ných, stredných škôl a gymnázií v rámci Trenčianskeho 
kraja a Slovenska. V rámci Trenčianskeho kraja sa pr-
vom mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony a na druhom mieste umiestnila Základná škola 
Trenčín, Kubranská ul. V rámci Slovenska sa na 11. 
mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Ho-
ny a na 29. mieste Základná škola Trenčín, Kubranská 
ul. 

- v dňoch 20. až 22. augusta 2014 Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka organizovala „Trenčiansku detskú 
univerzitu“, ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 180 
chlapcov  a dievčat; 

- dňom 2. septembra 2014 Mesto Trenčín rozšírilo kapaci-
tu materských škôl o 60 miest v troch nových triedach 
a to o jednu triedu v Materskej škole Trenčín, Kubranská 
ul. a o dve triedy v Materskej škole Trenčín, Ul. na doli-
nách, ktorá je umiestnená v priestoroch Základnej školy 
Trenčín, Ul. Na dolinách;  
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- dňa 22. septembra 2014 učitelia a žiaci Strednej odbor-
nej školy podnikania v Trenčíne otvorene protestovali 
pochodom cez mesto Trenčín pred sídlo Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, aby vyjadrili svoje zá-
porné stanovisko so zrušením svojej školy od nového 
školského roka 2015/2016; 

- dňa 22. septembra 2014 vstúpila Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka do 18. ročníka akademického roka 
2014/2015 na slávnostnom podujatí za účasti najvyšších 
akademických funkcionárov vysokoškolských inštitúcii 
Slovenskej republiky, študentov, vedecko-výskumných i 
obchodných partnerov a popredných predstaviteľov poli-
tického a verejného života nielen z trenčianskeho regió-
nu; 

- dňa 30. septembra 2014 sa v uskutočnil prvý ročník ve-
domostnej súťaže o Európskej únii s názvom „Euroško-
lák 2014“ vyhlásenej pre žiakov 6. ročníkov základných 
škôl Trenčianskeho kraja, ktorí reprezentovali svoju ško-
lu v trojčlenných družstvách. Víťazom prvého kola sa 
stalo družstvo šiestakov zo Základnej školy. Trenčín, 
Hodžova ul. s celkovým počtom bodov 263 bodov, pred 
družstvom Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská 
ul. s celkovým počtom 233 bodov a Základnou školou 
v Soblahove s celkovým počtom 216 bodov; 

- dňa 1. októbra 2014 navštívil v podvečerných hodinách 
Základnú školu Trenčín, Kubranská ulica minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. 
Peter Pellergini, aby do rúk riaditeľky školy Mgr. 
Marty Kákošovej odovzdal nálepku kvality, ako oce-
nenie  za úspešné zvládnutie previerky žiakov deviateho 
ročníka – monitor v uplynulom školskom roku 
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2013/2014, ktorú školu udelilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 

- dňa 1. októbra 2014 získala žiačka Základnej školy 
Trenčín, Ulica Dlhé Hony Natália Přibilová na kraj-
skom kole súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
„Zlatá podkova, zlatý vlas, zlaté pero“ prvé miesto 
s postupom do celoslovenského kola v Rimavskej Sobo-
te.  

- dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo v Nákupno – zábav-
nom centre MAX slávnostné otvorenie putovnej výstavy 
pod názvom „Moje mesto – mesto povolaní pre deti“ 
primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníč-
kom a predsedníčkou občianskeho združenia „Edup-
lex“ Ing. Marcelou Kulifajovou; 

- dňa 20. októbra 2014 na celoslovenskom stretnutí riadi-
teľov katolíckych škôl v Poprade prevzala riaditeľka Zá-
kladnej cirkevnej školy sv. Svorada – Benedikta Ing. 
Hana Hulínová medailu „sv. Cyrila a Metoda za ob-
novu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku“; 

- dňa 5. novembra 2014 sa konala odborná konferencia 
pod názvom „Rozvoj gramotnosti – príprava pre ži-
vot“ v Trenčíne, ktorá poukázala na význam rozvoja 
jednotlivých tipov gramotnosti ako dôležitej súčasti kva-
litného vzdelania na Slovensku; 

- dňa 11. novembra 2014 prevzalo z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Petra 
Pellegriniho „Pamätný list sv. Gorazda“ viac ako 80 
žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku 
2013/2014 úspešne reprezentovalo Slovenskú republiku 
na medzinárodných predmetových olympiádach a špor-
tových či umeleckých súťažiach. Medzi ocenenými boli 
aj štyria ocenení študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra – Fi-
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lip Ayazi, Lukáš Janošík, Michal Ržonc a Ján Hu-
nák; 

- dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnila na Základnej ško-
le Trenčín, Novomeského ulica prezentácia celosloven-
ského projektu pod názvom „Druhý krok“, ktorý rieši 
emociálne vzdelávanie detí, ako šikanu, agresivitu detí, 
útoky na učiteľov. Projekt pod názvom „Druhý krok“ 
priblížila školská psychologička prof. PhDr. Eva Gaj-
došová, PhD. 

- dňa 14. novembra 2014 si Obchodná akadémia Milana 
Hodžu v Trenčíne na slávnostnej pedagogickej rade pri-
pomenula 95. výročia svojho založenia; 

- v dňoch 19. a 20. novembra 2014 sa uskutočnil jubilejný 
45. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Trenčianske hodiny“, ktorého sa zúčastnilo 56 dievčat 
a chlapcov z 18 základných škôl trenčianskeho regiónu, 
ktorí pred odbornou porotou zaspievali 112 slovenských 
ľudových piesní; 

- dňa 3. decembra 2014 si na slávnostnej akadémii v Po-
sádkovom klube Trenčín si pripomenulo vedenie, peda-
gogický zbor, študenti, bývalí absolventi Gymnázia Ľu-
dovíta Štúra v Trenčíne jeho 95. výročie aj za účasti hos-
tí; 

- dňa 9. decembra 2014 Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka otvorila nové vedecké pracovisko pre vý-
skum Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované 
v rámci projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej 
platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencies-
chopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre 
sklo a keramické technológie“. Projekt bol riešený 
v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Sloven-
ská republika – Česká republika 2007 – 2013; 
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- dňa 16. decembra 2014 ocenila Spoločnosť Kia Motors 
Slovakia študentov katedry automobilov a špeciálnej 
techniky Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Daniela Siekela a  Domini-
ka Maleca, ktorý pod vedením pedagóga Ing. Ivana 
Kopeckého, PhD. získali prvé miesto v súťaži „KIA 
Innovation Award 2014“; 

- dňa 17. decembra 2014 bola vyhodnotená celoslovenská 
súťaž „Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014“. 
Víťazom v súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a 
energetika sa stal absolvent študijného programu – špe-
ciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Ing. Martin Ďuriš; 
  
  

                 
5. Telesná výchova a šport 

- dňa 7. januára 2014 začali futbalisti AS Trenčín so zim-
nou prípravou na jarnú časť Corgoň ligy sezóny 
2013/2014 v domácich podmienkach; 

- dňa 12. januára 2014 na Stredoeurópskom pohári v kara-
te v Havířově úspešne bojovali aj členovia Karate klubu 
Laugarício Trenčín, keď: 
- v súbornom cvičení  kata zvíťazili v kategórii žiakov 

7 – 11 ročných J. Mako a v kategórii žiakov 14 – 15 
ročných M. Petrovský.  

- v športovom zápase kumite zvíťazili v kategórii žia-
kov  12 – 13 ročných M. Šťastný a v kategórii žia-
kov 14 – 15 ročných K. Staník; 
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- dňa 17. januára 2014 Slovenský zväz kanoistiky na gala-
večere v Domu kultúry Ružinov v Bratislave vyhodnotil 
najlepších vodákov za rok 2013:  
- najlepším rýchlostným kajakárom Slovenska za rok 

2013 sa stal Peter Gelle z Dukly Trenčín;  
- najlepším rýchlostným kanoistom Slovenska sa stal 

Matej Rusnák z Dukly Trenčín; 
- dňa 18. januára 2014 sa uskutočnila v Trenčíne konfe-

rencia Oblastného futbalového zväzu Trenčín, ktorá si 
zvolila svojho nového predsedu Ivana Grófa, ktorý vo 
funkcii vymenil Jozefa Pecha; 

- dňa 18. januára 2014 sa uskutočnil v Senici 14. ročník 
halového futbalového turnaja rozhodcov a delegátov 
futbalových zápasov. Víťazom turnaja sa stalo družstvo 
z Trenčína na pokutové kopy 1:0 nad družstvom Prievi-
dza; 

- v olympijskom výbere hokejovej reprezentácie pre hoke-
jový turnaj Olympijských hier v Soči bolo povolaných 
až jedenásť hokejistov, ktorí vyrastali, alebo mali niečo 
spoločné s hokejovou Duklou Trenčín; 

- v dňoch 1. a 2. februára 2014 sa uskutočnil na Zimnom 
štadióne Pavla Demitru v Trenčíne 2. ročník „Veľkej 
ceny Trenčína“ v krasokorčuľovaní nádejí za účasti 
pretekárov z celého Slovenska. Na pretekoch sa úspešne 
prezentovali na pretekoch členky Krasoklubu Trenčín, 
keď: 
- v kategórii nádejí 9 ročných zvíťazila Petra Rešetko-

vá, 
- v kategórii nádejí 8 ročných zvíťazila Erika Balážo-

vá, 
- v kategórii hviezdičiek zvíťazila Natália Ostrolucká. 
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- dňa 7. februára 2014 v ruskom Soči bola otvorená vo 
Fišt aréne 22. Zimná olympiáda, na ktorej dostali poctu 
zapáliť olympijský oheň dvaja vynikajúci športovci kra-
sokorčuliarka Irina Rodninovová a hokejový brankár 
Vladimír Treťjak; 

- dňa 8. februára 2014 odletela do Turecka tridsaťčlenná 
výprava AS Trenčín, podobne ako pred rokom strávia 
Trenčania týždňové sústredenie v Beleku; 

- dňa 15. februára 2014 sa uskutočnil v Mestskej športo-
vej hale na Sihoti 15. ročník zimného halového futbalo-
vého turnaja „Memoriál Karola Borhyho“. Z víťazstva 
sa tešili hráči TJ Zamarovce; 

- dňa 1. marca 2014 futbalový klub AS Trenčín usporiadal 
pre svojich fanúšikov 1. ročník „AS Trenčín party“;  

- v dňoch 8. a 9. marca 2014 sa uskutočnili v Košiciach 
Majstrovstvá Slovenska nádejí, žiactva a juniorov 
v krasokorčuľovaní. Trenčín úspešne reprezentovali pre-
tekárky Krasoklubu Trenčín, keď: 
- v kategórii mladšie nádeje Erika Balážová získala ti-

tul majsterky Slovenska a v tej istej kategórii Máša 
Mošková skončila na druhom mieste; 

- v kategórii staršie nádeje Petra Rešetková obhájila 
minuloročné druhé miesto; 

- dňa 18. marca 2014  organizoval odbor dopravy Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prvý cykloseminár, 
na ktorom sa hovorilo o doterajších skúsenostiach, ale aj 
o pripravovaných zámeroch a integrácii cyklistickej do-
pravy s ostatnými druhmi dopravy; 

- dňa 22. marca 2014 sa uskutočnil štvrtý semifinálový 
hokejový zápas dorastencov medzi družstvom Spišskej 
Novej Vsi a Trenčína, ktorý sa skončil víťazstvom 
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z Trenčína v pomere v pomere 4:1 a Trenčania postúpili 
do finále; 

- od 29. marca do 3. apríla 2014 vyvrcholila hokejová sú-
ťaž Majstrovstiev Slovenska dorastencov medzi Duk-
lou Trenčín a HC´05 Banská Bystrica, keď Dukla vyhra-
la finálovú sériu 4:0 a stala sa majstrom Slovenska; 

- od 29. marca do 6. apríla 2014 sa rozohrala finálová sé-
ria Majstrovstiev Slovenska v hokeji juniorov medzi 
Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava, keď Dukla vy-
hrala finálovú sériu 3:2 a stala sa majstrom Slovenska;  

- v dňoch 1. až 16. apríla 2014 v portugalskom meste Es-
pinho sa uskutočnili majstrovstvá sveta stredných škôl 
vo volejbale. Slovensko reprezentovali volejbalové tímy 
chlapci zo Športového gymnázia Trenčín a dievčatá zo 
Športového gymnázia Nitra. Účasť na majstrovstvách 
sveta si kolektívy vybojovali  v kvalifikačnom kole na 
Slovensku v Považskej Bystrici. V konkurencii 28 druž-
stiev z celého sveta chlapci zo Športového gymnázia 
Trenčín získali dvanáste miesto a dievčatá zo Športové-
ho gymnázia Nitra získalo šestnáste miesto; 

- v dňoch 3. až 5. apríla 2014 v Poprade sa uskutočnil ho-
kejový finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska star-
ších žiakov za účasti hokejistov Slovana Bratislava, Po-
pradu. Prešova a Trenčína. Titul majstra Slovenska zís-
kalo družstvo Dukly Trenčín; 

- dňa 23. apríla 2014 prijal na pôde Trenčianskeho samo-
správneho kraja jeho predseda Ing. Jaroslav Baška se-
demdesiatku úspešných športovcov – troch mládežníc-
kych družstiev juniorov, dorastencov a žiakov hokejis-
tov Dukly Trenčín, ktoré v sezóne 2013/2014 dosiahli 
mimoriadny úspech, keď získali mládežnícke trofeje 
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majstra Slovenska vo svojich kategóriách – žiakov, 
dorastu a juniorov; 

- v polovici apríla 2014 sa uskutočnilo krajské kolo                 
8. ročníka futbalového turnaja „Coca Cola“ druhého 
stupňa základných škôl v Drietome, do ktorého sa kvali-
fikovali družstvá základných škôl z Myjavy, Drietomy, 
Lúky nad Váhom a Trenčína, Ulica Novomeského. Do 
krajského kola postúpilo družstvo Základnej školy Tren-
čín, Novomeského ulica; 

- dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské 
kolo 16. ročníka „McDonald´s Cup“ Majstrovstiev 
Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok prvého stupňa 
základných škôl za účasti deviatich futbalových druž-
stiev. Do celoslovenského finále s prehľadom postúpilo 
družstvo Základnej školy Novomeského ulica v Tren-
číne, ktoré zdolalo súpera zo Základnej školy Štúrova ul. 
z Myjavy výsledkom 8:0; 

- od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do ce-
lonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorou sa vy-
jadrila podpora rozvoju cyklistickej dopravy v meste. 
Súťažili dvoj a štvorčlenné družstvá zložené zo zamest-
nancov rovnakej firmy, alebo inštitúcie; 

- v dňoch 6. a 7. mája 2014 sa uskutočnilo v Starej Ľu-
bovni finále Majstrovstiev Slovenska vo volejbale žia-
kov a stredných škôl, na ktorých sa zúčastnili aj chlapci 
zo Športového gymnázia. Po dobrom výkone sa stali 
majstrami Slovenskej republiky; 

- od 26. mája do 27. mája 2014 vládol na štadióne Štiav-
ničky v Banskej Bystrici futbalový ruch, na ktorom sa 
postavilo proti sebe osem futbalových družstiev, aby 
rozhodli, kto bude absolútnym majstrom Slovenska 
v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 
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v súťaži „McDonald´s Cup 2013/2014“. Do 16. ročníka 
turnaja v minifutbale sa zapojilo 836 základných škôl z 
celého Slovenska. Víťazstvo si z turnaja odnieslo druž-
stvo Základnej školy Základnej školy Trenčín, Novome-
ského ulica. Individuálne ocenenie – najlepší strelec tur-
naja získal Felix Dávid Tomík s 21 gólmi zo Základnej 
školy Trenčín, Novomeského ulica;  

- v uplynulej hokejovej sezóne 2013/2014 Dukla Trenčín 
obsadila až deviate miesto a aj vďaka prispeniu iných 
tímov sa vyhla barážovému súboju proti Bardejovu; 

- od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do ce-
lonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorou sa vy-
jadrila podpora rozvoju cyklistickej dopravy v meste sa 
zapojilo 83 osôb. Na vrchole rebríčka sa umiestnili Lu-
káš Sýkora, Karel Sokolt a Daniel Mutňanský z tímu Bi-
cykloraj, s.r.o. „Cyklisti z raja“, z ktorých každý absol-
voval do práce a z práce až 50 jázd. Hneď za nimi sa 
umiestnila Jarmila Blašková z tímu „Hanjarka“  z 
Trenčína so 48 jazdami; 

- v dňoch 7. až 8. júna 2014 sa vo Zvolene konal najväčší 
hokejbalový turnaj v Európe „Országh Cup 2014“za 
účasti 42 družstiev z celého Slovenska. Na podujatí sa 
zúčastnil Slovenský Orol Trenčín po druhýkrát a opäť 
úspešne, keď obsadil tretie miesto a získal bronzové me-
daily; 

- dňa 14. júna 2014 rozhodol hokejový útočník Marián 
Gáborík z Los Angeles Kings svojím gólom, rozhodol 
o novom držiteľovi Stanleyho pohára a tom, že hokejová 
trofej zavíta opäť do Trenčína; 

- v dňoch 14. až 15. júna 2014 sa uskutočnil „Slovenský 
pohár v karate za rok 2014“, ktorý bol pre trenčianske 
pretekárky mimoriadne úspešný, keď majstrovské tituly 
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získali: v oboch kategóriách kata aj kumite mladších 
žiačok Adela Vlasáková, v kategórie kata starších žia-
čok E. Kubišová (KK Európa Trenčín); 

- v dňoch 18. až 22. júna 2014 sa uskutočnili v Čiernej 
hore 9. akademické „Majstrovstvá sveta v karate“. 
V reprezentačnom výbere Slovenska bola aj Trenčianka 
Ingrida Suchánková, ktorú trénoval tréner Ekonómu 
Trenčín Miroslav Ďudák a t. č. je členkou Telovýchov-
nej jednoty Rapid Bratislava. Na týchto majstrovstvách 
sveta sa vo finále stretla s reprezentantkou Iraku, nad 
ktorou zvíťazila 1:0 a stala sa Akademickou majster-
kou sveta na rok 2014; 

- dňa 29. júna 2014 na pretekoch spoločných českoslo-
venských majstrovstiev v cestnej cyklistike v Slavkove 
pri Brne na trati dlhej 192 kilometrov medzi Slovákmi 
podľa očakávania triumfoval Peter Sagan pred Petrom 
Velitsom a tretie miesto obsadil Martin Mahďar z 
Dukly Trenčín TREK. V kategórii do 23 rokov získal 
slovenský titul Ľuboš Malovec z Dukly Trenčín Trek; 

- dňa 11. júla 2014  sa „Stanleyho pohár“ vrátil do Tren-
čína, zásluhou Mariána Gáboríka. Trofej bol ukázaný 
na tlačovej konferencii akreditovaných novinárov 
v priestoroch MG Ringu, potom v športovom areáli Zá-
kladnej školy, Hodžova ulica predstavil trenčianskej ve-
rejnosti a nakoniec bol trofej predstavená účastníkom 
festivalu „Bažant Pohoda“; 

- dňa 17. júla 2014 v Dubnici nad Váhom AS Trenčín po-
razil v prvom kole predkola Európskej ligy Vojvodinu 
Nový Sad zo Srbska 4:0; 

- dňa 24. júla 2014 sa hral odvetný zápas v Novom Sade, 
kde síce AS Trenčín prehral, ale na zápasy postúpil ďa-
lej do druhého kola; 
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- dňa 31. júla 2014 futbalisti AS Trenčín sa v druhom kole  
stretli v Žiline  s anglickým tímom Hull City a po dob-
rom výkone rozišli 0:0; 

- dňa 2. augusta 2014 „Hokejistom roka 2014“ sa stal 
Marián Gáborík pri vyhlásení na galavečeri v hoteli 
Double Tree by Hilton v Bratislave a na tróne nahradil 
prvého v posledných troch ročníkov a celkovo štvorná-
sobného najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky 
Zdena Cháru; 

- dňa 4. augusta 2014 po prvýkrát vykorčuľovali na ľado-
vú plochu hokejisti Dukly Trenčín pred štartom do novej 
extra ligovej hokejovej sezóny;  

- dňa 7. augusta 2014 v odvetnom súboji 3. predkola Eu-
rópskej ligy 2014/2015 AS Trenčín prehral na trávniku 
Hull City 1:2 (1:1) a do play-off EL postúpil anglický 
zástupca; 

- dňa 13. septembra 2014 sa v Mestskej športovej hale 
v Trenčíne uskutočnil 1. ročník v hádzanej žien „Me-
moriál Ernesta Brosku“, ktorého víťazom sa stalo 
družstvo HK Štart Trenčín. Za najlepšiu brankárku bola 
vyhlásená Kristína Majerská z HK Štart Trenčín; 

- v dňoch 14. až 16. augusta 2014 na turnaji „Rona Cup - 
Memoriál Pavla Demitru“ v Trenčíne zvíťazili hoke-
jisti Komety Brno;  

- dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnila tlačová beseda, 
na ktorej funkcionári AS Trenčín informovali o projekte 
kompletnej prestavby futbalového štadióna na Sihoti; 

- začiatkom septembra 2014 sa Dračia légia 2012 Trenčín, 
ako jediná zo Slovenska zúčastnila na 9. majstrovstvách 
sveta klubových posádok v talianskej Ravenne organi-
zovaných medzinárodnou asociáciou dračích lodí. 
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V konkurencii 5.400 pretekárov zo 129 klubov získali 
druhé miesto v kategórii malých lodí „Senior A open“ 
na 2000 m a okrem tohto úspechu sa im podarilo vybo-
jovať i jedno štvrté, dve šieste a dve ôsme miesta 
v ďalších kategóriách;  

- dňa 22. augusta 2014 sa uskutočnil na ľade trenčianske-
ho zimného štadióna, ktorý nesie meno Pavla Demitru, 
priateľský hokejový zápas legiend klubu zámorskej 
NHL St. Louis Blues Alumni s výberom Slovak Stars 
v jednom zo série troch exhibičných duelov; 

- dňa 23. septembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne schválilo prenájom športovú halu na Sihoti v Tren-
číne na 15 rokov floorbalovému klubu Športový klub                   
1. FBC Trenčín; 

- dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnil tretí ročník chari-
tatívnej akcie „Hoss Heroes“, pod záštitou hokejistov 
Marcela a Mariána Hossu, ktorý prilákal do ich športo-
viska v Trenčíne na Novinách množstvo detí; 

- dňa 27. septembra 2014 pritiahla na Mierové námestie 
takmer sto ľudí, ktorí prezentovali svoj názor, že Tren-
čania chcú vynovený futbalový stánok pre klub AS 
Trenčín. Bol to otvorený protest proti neschváleniu 
zmluvy na rekonštrukciu futbalového štadióna mestský 
zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014.  

- dňa 4. októbra 2014 si našli cestu pred nákupné centrum 
Južanka v Trenčíne strongmani z Európy, kde súťažili 
o trofej na súťaži „Meč Matúša Čáka“. Víťazom sa stal 
Igor Petrík; 

- dňa 4. októbra 2014 sa uskutočnil 11. ročník behu do vr-
chu „Inovecký výbeh“ za účasti 72 bežcov z rôznych 
kútov Slovenska od Bratislavy po Poprad. Trať dlhá 1,4 
km s prevýšením 257 metrov viedla od Inoveckej chaty 
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priamo na vrchol Inovca (1042 m). Najúspešnejšie sa s 
nástrahami popasoval Matúš Forgáč z Dubodiela, ktorý 
trať zvládol za 10 minút a tri sekundy. V kategórii žien 
zvíťazila Katarína Drahovská z Piešťan; 

- dňa 16. októbra 2014 sa na štadióne AS Trenčín na Siho-
ti odohralo stredoškolské derby medzi Gymnáziom Ľu-
dovíta Štúra a Obchodnej akadémie Milana Hodžu vo 
futbale, v ktorom zvíťazilo družstvom v Gymnázia Ľ. 
Štúra; 

- dňa 31. októbra 2014 Futbalový klub AS Trenčín vy-
hodnotil šiesty ročník charitatívno-športového podujatia 
„Hviezdy deťom“, keď na charitatívne účely sa vybralo 
22.595 eúr; 

- dňa 5. novembra 2014 bolo odovzdané stavenisko nekry-
tých tribún AS Trenčín firme „Skladky a odpadky“, kto-
rá vyhrala konkurz na asanáciu tribún a tým začala ply-
núť 45 dňová lehota, dokedy musia byť nekryté tribúny 
zbúrané; 

- dňa 8. novembra 2014 sa v Ľuborči uskutočnil 46. roč-
ník „Behu okolo Ľuborče“, na ktorom v kategórii žien 
trumfovala Jitka Hudáková z Trenčína, pred Veroni-
kou Bakalárovou z Trenčína; 

- dňa 9. novembra 2014 uskutočnil 20. ročník „Stredoeu-
rópskeho pohára nádejí v karate“ za účasti 350 mla-
dých pretekárov. Medzi pretekármi  úspešne zabojoval:  
- v súbornom cvičení kata v kategórii starších žiakov 

zvíťazil A. Strigač, 
- súbornom cvičení kata v kat. dorasteniek sa umiestni-

la na 1. mieste A. Ješková;  
- v dňoch 10. a 11 novembra 2014 bola športová hala na 

Sihoti v Trenčíne dejiskom školských majstrovstiev 
Slovenska vo florbale v kategórii mladších žiačok, kto-
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rých sa zúčastnili víťazné školské družstvá, ktoré postú-
pili z krajských škôl v školskom roku 2013/2014. Titul 
majsterky Slovenska získalo družstvo Základnej školy 
z Tvrdošína tesným víťazstvom nad svojím súperom 
2:1;  

- v dni 13. až 15. novembra 2014 patrili v Trenčíne opäť 
patrili dobrodružstvu, adrenalínu, prírode a športu pre 
osoby, ktorí sa zúčastnili deviateho ročníka festivalu 
„Horyzonty“; 

- v dňoch 21. – 23. novembra 2014  z medzinárodných 
krasokorčuliarskych pretekov „Grand Prix SNP“ 
v Banskej Bystrici si priniesli zlaté medaily Lucia Hor-
váthová, Erika Balažová a Natália Bičanovská;  

- dňa 21. novembra 2014 pred zápasom Trenčín – Senica 
sa v priestoroch hotela „Ellizabeth“ uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie „Siene slávy trenčianskeho futbalu“, 
keď boli do nej boli uvedení prví piati členovia - Jusztin 
Baross, Artúr Michalec, Karol Borhy, Vojtech Mas-
ný a Rudolf Tvarožka; 

- v dňoch 24. až 30. novembra 2014 sa uskutočnil 
v Bratislave Svetový pohár v silovom trojboji, keď Jozef 
Gabrhel z Trenčína zvíťazil vo svojej kategórii výko-
nom 402,5 kg; 

- dňa 1. decembra 2014 sa v Mestskej v športovej hale na 
Sihoti v Trenčíne uskutočnil finálový florbalový turnaj 
stredných škôl pod názvom „TSK  Florbal Sk Cup 
2014“, víťazom ktorého sa stalo družstvo Strednej od-
bornej školy v Prievidzi; 

- dňa 5. decembra 2014 usporiadal AS Trenčín pre žiakov 
prvého stupňa základných škôl z Trenčína 4. ročník 
„Mikulášskeho turnaja“. Víťazstvo si už po tretí raz 
odnieslo družstvo Základnej školy, Trenčín, Hodžova 
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ul., ktorá vo finále zdolala družstvo Základnej školy, 
Bezručova ul.; 

- dňa 6. decembra 2014 na Majstrovstvách Slovenska 
v taekwondo získala majstrovský titul v poomsae súbor-
ných cvičeniach Zlatica Hlaváčová z klubu Ilyo Taek-
wondo Trenčín; 

- začiatkom mesiaca december 2014 sa uskutočnil jubilej-
ný 30. ročník „Kubranského turnaja seniorov“ v stol-
nom tenise. Titul absolútneho víťaza, ktorý si odniesol 
Vladimír Martinka. Vo dvojhrách sa najlepšie darilo 
dvojici Harák – Ország; 

- dňa 13. decembra 2014 sa uskutočnilo podujatie „Večer 
hviezd“, s kultúrno-športovým a dobročinným charakte-
rom v priestoroch Expo Center v Trenčíne, ktoré bolo 
zaradené do mestského programu „Čaro Vianoc“. 
V tomto prostredí v Trenčíne sa stretávajú najlepší špor-
tovci roka s vynikajúci umelcami, aby prezentovali svoje 
výkony a svoje tituly širokej verejnosti. Medzi špor-
tovcami návštevníci privítali slovenskú reprezentantku 
v bodyfitnes Adelu Ondrejovičovú; 

- dňa 13. decembra 2014 sa prezentoval na Majstrov-
stvách Slovenska klub bojového umenia „Chanbara“, 
ktorý bol založený v mesiaci september 2014 bojového 
umenia „Chanbara“. Z majstrovstiev si klub priniesol 
dva poháre, 13 zlatých. 11 strieborných a 6 bronzových 
medailí; 

- dňa 30. decembra na 20. ročníku „Silvestrovského be-
hu“ na tartane v Dubnici nad Váhom 2014 v kategórii 
nad 60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, ča-
som 20:43 min.; 

- dňa 30. decembra 2014 na 20. ročníku „Silvestrovského 
behu“ vo Vrútkach v kategórii 50 až 59 rokov nedal 
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šancu svojím súperom a s prevahou zvíťazil Ervín Pále-
ník z Trenčína, časom 40:43min.; 

- na 10. ročníku majstrovstiev sveta vo florbale vo Švéd-
sku nastúpilo družstvo Slovenska so štyrmi hráčmi druž-
sva 1. FBC Trenčín a kormidelníkom slovenských flor-
balistov bol trenčiansky tréner Miroslav Sága;  
 
 

6. Náboženský a cirkevný život 
- Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti v roku 

2013: 
- sviatok krstu: 

v roku 2013 bolo pokrstených 134 detí, z toho 74 
chlapcov a 60 dievčat. Pre porovnanie s rokom 2012 
bolo pokrstených 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 
vysluhovaná. 

- pohreby: 
v roku 2013 do večnosti bolo odprevadených 118 ve-
riacich, z toho 44 mužov a 74 žien, z ktorých bolo 76 
zaopatrených a  42 nezaopatrených veriacich. 

- v závere občianskeho roka 2013 a skončila ďalšia fáza 
reštaurovania Farského kostola Narodenia Panny Márie, 
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v ktorej sa dokončila štuková výzdoba, práce na interiéri 
kostola a úprava krypty rodiny Iležháziovcov; 

- v dňoch  10. – 12. februára 2014 delegácia neinvestičné-
ho fondu „Beňadik“ pod vedením Nitrianskeho diecéz-
neho biskupa Mons. Viliama Judáka navštívila Rím, 
kde navštívila honorárneho opáta na Skalke a pápežské-
ho pronotára Mons. Jozefa Kráľa. Vyvrcholením poby-
tu v Ríme bolo stretnutie so Svätým Otcom Františ-
kom, ktorému odovzdali obraz pútnického miesta Skal-
ka od autora Jozefa Vydrnáka; 

- dňa 18. februára 2014 Rada pre vedu, vzdelanie a kul-
túru pri Konferencii biskupov Slovenska pri príležitosti 
sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov 
udelila dvanástim osobnostiam ocenenie „Fra Angeli-
co“, medzi nimi aj akademickému maliarovi Jurajovi 
Oravcovi za vynikajúce stvárnenie novej „Krížovej 
cesty“ na Skalke, či triptych svätcov sv. Andrej-Svorad, 
sv. Beňadik, sv. Sedembolestná Panna Mária, ktorá zdo-
bí počas výročných pútí na Skalke liturgický priestor; 

- dňa 5. apríla 2014 sa zúčastnilo verejného zhromaždenia 
za život v centre Trenčianskeho kraja na Mierovom ná-
mestí vyše 500 ľudí. Prišli dať najavo postoj 
a presvedčenie, že život každého z nás je neoceniteľ-
ným, že má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť a že 
pomôcť žiť je správnou voľbou pre každého z nás; 

- dňa 25. mája 2014 v Trenčíne na Ulici 1. mája sa usku-
točnila slávnosť posvätenia pozemku a položenia zá-
kladného kameňa nového gréckokatolíckeho chrámu sv. 
apoštolov Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Slávnosti 
predsedal bratislavský gréckokatolícky eparcha, vladyka 
Mons. Peter Rusnák. Slávnosť sa začala svätou litur-
giou v kaplnke sv. Anny za účasti kňazov Trenčianskeho 
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dekanátu pod vedením dekana Mons. Mgr. Milana Kup-
číka, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníč-
ka a cca troch stovák veriacich. Po ukončení svätej omše 
sa všetci prítomní v sprievode presunuli k pozemku na 
Ulicu 1. mája, Trenčín, na ktorom sa bude stavať nový 
chrám, pastoračné priestory a farská budova a uskutočni-
li sa náboženské obrady spojené s potvrdením zaklada-
júcej listiny, posvätením základného kameňa a kríža; 

- dňa 1. júla 2014 bol dekrétom Biskupského úradu 
v Nitre bol preložený kaplán Pavol Berka z Trenčian-
skej farnosti za kaplána do farnosti Ludanice; 

- v dňoch 19. a 20. júla 2014 sa uskutočnila púť na Skal-
ku. Púť sa začala slávnostnou vernisážou výtvarníkov 
a literátov v lokalite Veľkej Skalky dňa 19. júla 2014 
„Ora Et Ars“; 

- v mesiaci júl 2014 bol v Trenčianskej farnosti na dia-
konskej praxi diakon Ľubomír Mihalka; 

- dňa 5. septembra 2014 na rannej svätej omši v kostole 
Notre Dame dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan 
Kupčík privítal nového kaplána Trenčianskej farnosti               
vdp. Mgr. Ľubomíra Rebeka; 

- dňa 19. októbra 2014 si veriaci Trenčína pripomenul mi-
sijné dielo v kostole Notre Dame v Trenčíne za prítom-
nosti pátra misionára Jána Kušníra, SVD; 

- Duchovná štatistika za rok 2014 
- sviatosť krstu: 

celkom bolo pokrstených 138 detí, z toho 65 chlap-
cov a 73 dievčat; 

- svatosť manželstva: 
sobáš uzavrelo 86 párov 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 
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sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 145 detí, 
čo je o 26 detí viac ako v roku 2014; 

- sviatosť birmovania: 
birmovania sa zúčastnilo 140 osôb; 

- pohreby: 
do večnosti sme odprevadili 157 veriacich, z toho 80 
mužov a 77 žien; z týchto 157 veriacich bolo 70 osôb 
nezaopatrených  a 87 zaopatrených; 

- dňa 26. decembra 2014 sa uskutočnilo koledovanie detí 
v Trenčianskej farnosti „Dobrá novina“ v trenčian-
skych rodinách, na ktorej sa vyzbieralo 3.700 eúr; 

- v mesiaci december 2014 uskutočnilo Združenie Spolku 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul finančnú zbierku 
pod názvom „Boj proti hladu“ predajom medovníkov 
a darmi, keď bolo vyzbieraných 209.214,14 eúr; 

- dňa 15. decembra 2014 ordinár Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky biskup Mons. František Rábek posvätil 
novú vojenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie  na 
Brigáde bojového zabezpečenia v priestoroch Kasární 
SNP v Trenčíne; 
 
 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
- dňa 1. januára 2014  uzrel svetlo sveta o 01,42 h prvý 

občan Trenčína v roku 2014 Matias Jánošík, ako prvo-
rodený syn 33 ročnej Lenky Zaťkovej ktorý po narodení 
vážil 3.200 g a meral 50 cm;  

- dňa 29. januára 2014 Národná transfúzna služba Trenčín 
a Mesto Trenčín zorganizovali akciu na podporu dobro-
voľného darcovstva krvi „Primátorskú kvapku krvi“, 
ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni Mestského úradu 
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v Trenčíne, kde bolo zriadené mobilné odberové praco-
visko. Akcia sa vydarila, keď krv darovalo celkom 32 
osôb, medzi ktorými bolo až 24 prvodarcov; 

- dňa 30. januára 2014 bolo slávnostne otvorené vedecko-
výskumné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka v Trenčíne – „Hyperbarickej oxygenote-
rapie“, ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemoc-
nicou Trenčín za účasti ministerky zdravotníctva Slo-
venskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne RNDr. Jána Dubovského; 

- dňa 6. februára 2014 v priestoroch Polikliniky Minister-
stva obrany Slovenskej republiky v Trenčíne sa za účasti 
zástupcov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 
Fakultnej nemocnice Trenčín, zdravotných poisťovní, 
sponzorov a Trenčianskeho samosprávneho kraja usku-
točnilo slávnostné otvorenie nového zdravotného praco-
viska, zameraného na vyšetrenia magnetickou rezonan-
ciou a počítačovou tomografiou; 

- dňa 12. februára 2014 priniesli Trenčianske noviny vý-
sledky merania drogových závislostí medzi obyvateľ-
stvom Slovenska s osobitým zreteľom zistených výsled-
kov v Trenčianskom kraji. Z výsledkov vyplýva, že Naj-
častejšou drogou užívanou v Trenčíne je „extáza“, ale 
policajti sa viac stretávajú s „marihuanou“. Vedci na zá-
klade analýz odobratých vzoriek z odpadových vôd zis-
tili, že najvyššie spotreba drog je v Bratislave a mesto 
Trenčín patrí medzi štyri mestá s najväčšou spotrebou 
drog; 
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- v dňoch 11. a 24. marca 2014 sa uskutočnilo výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho 
orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín. Výberového ko-
nania sa zúčastnili dvaja uchádzači - RNDr. Ján Dubov-
ský a Ing. Danka Kaššovicová, MBA. Výberová komisia 
odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa, štatutárneho 
orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Du-
bovského; 

- dňa 21. marca 2014 boli zverejnené výsledky na portáli 
www.sprievodcaporodnicami.sk, za ktoré v roku 2013 
hlasovalo 2.149 mamičiek. Na hodnotení pôrodníc sa 
podieľalo hodnotenie expertov, hodnotili sa služby a 
hodnotili mamičky. V celkovom hodnotení pôrodníc 
prvé miesto získala pôrodnica Fakultnej nemocnice 
Trenčín, na druhom mieste sa umiestnila pôrodnica 
Nemocnice Košice-Šaca a na treťom mieste sa umies-
tnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poliklinikou 
Čadca; 

- dňa 11. apríla 2014  v slovenských mestách a obciach, 
teda aj v Trenčíne tisíce dobrovoľníkov opäť ponúkali 
na „Deň narcisov“ ľuďom narcis, ako symbol prejavu 
podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou dia-
gnózou;  

- v dňoch 23. apríla do 6. mája 2014 Slovenský spolok 
študentov zubného lekárstva organizoval najväčší pre-
ventívny projekt v oblasti ústnej hygieny na Slovensku. 
Dňa 25. apríla 2014 na Mierovom námestí od 10.00         
do 18.00 h učili občanov správnej technike čistenia zu-
bov; 

- dňa 28. mája 2014 odovzdali zástupcovia spoločnosti 
Hyundai generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia 
Martin Saitz, Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fa-
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kultnej nemocnici v Trenčíne päť novorodeneckých vo-
zíkov s logom Hyundai ix1, ktoré budú zdravotníci vy-
užívať na prevoz bábätiek na vyšetrenia; 

- dňa 16. júna 2014 bolo v Trenčíne otvorené denné cen-
trum „Svetielko“, ktoré bude poskytovať komplexnú 
starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím. Cen-
trum „Svetielko“ slávnostne otvoril primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček s krstnými rodičmi 
modelkou Luciou Hablovičovou a Ladislavom Kossá-
rom; 

- dňa 19. júla 2014 prednosta Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal pani Anna Paulovej do 
osobného vlastníctva elektrický stimulátor „WalkAide“, 
ktorého nákup bol vykrytý finančných prostriedkov z re-
zervy predsedu vlády; 

- v mesiaci júl 2014 získala PhDr. Eva Červeňanová po 
nominácii Slovenskou komorou sestier a pôrodných 
asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 
v kategórii „sestra – pedagóg“ ocenenie „Biele srdce“; 

- dňa 28. augusta 2014 prednosta Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal darovacou 
zmluvou občianke Trenčína Miroslave Gombárovej do 
vlastníctva invalidný vozík, ktorý bol zakúpený z finan-
čných prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej 
republiky; 

- dňa 16. septembra 2014 „Združenie Sclerosis Multi-
plex Nádej“ otvorilo na sídlisku Sihoť 4. Trenčíne 
chránenú dielňu „Scarabeus“; 

- dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnilo otvorenie                   
28. ročníka školského roka 2014/2015 „Akadémie tre-
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tieho veku“ v Kultúrnom stredisku Stred Ul. Dlhé Hony 
Trenčín; 

- dňa 24. septembra 2014 chodili dobrovoľníci zbierky 
„Biela pastelka“ v uliciach Trenčína, ktorej cieľom bo-
lo pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom; 

- dňa 8. októbra 2014 sa po druhý raz v tomto roku sa 
uskutočnila „Primátorská kvapka krvi“ v obradnej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne; 

- dňa 15. októbra 2014 sa uskutočnil 5. ročník dopravno-
výchovnej akcie „Deň bielej palice“ v Trenčíne a ďal-
ších 48 mestách na 65 priechodoch pre chodcov; 

- dňa 16. októbra 2014 organizovala Trenčianska nadácia 
v pube Sokolovne druhý ročník „Aukcie vzácnych vín“, 
ktorej výnos dosiahol sumu 3.055 eúr. Z vydraženej 
sumy vrátane vstupného bolo podporených osem projek-
tov z jedenástich, ktoré sa použijú pre terapeutické akti-
vity pre ľudí s mentálnym postihnutím:  

- v mesiaci október 2014 získala Klinika pediatrie a neo-
natológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne vďaka Nadá-
cii Slovenského plynárenského a futbalovému klubu AS 
Trenčín novú fototerapeutickú podložku pre liečbu no-
vorodeneckej žltačky, na ktorú prispeli sponzori čiast-
kou 4.500 eúr; 

- dňa 20. novembra 2014 uskutočnil tím špičkových od-
borníkov z 1. ortopedickej kliniky 1. Lekárskej fakulty 
Univerzity Karlovi z Prahy a z Fakultnej nemocnice 
v Motole z Prahy spolu s lekármi z Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne v Trenčíne unikátnu operáciu, ktorá spočíva-
la v rozsiahlej rekonštrukcii v oblasti bedrového kĺbu s 
jedinečným typom implantátu, ktorý bol v tejto konfigu-
rácii použitý na Slovensku po prvýkrát; 
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- dňa 12. decembra 2014 sa v divadelnej sále Posádkové-
ho klubu v Trenčíne uskutočnil 19. ročník najväčšieho 
vianočného charitatívneho galaprogramu pre deti (zdra-
vé, telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo so-
ciálne slabších rodín) pod názvom „Rozprávka Vianoc 
2014“, ktorý pripravili pre malých divákov Občianske 
združenie „Európa detí“ a Umelecká a reklamná agentú-
ra „Amade Pop“ z Bratislavy v spolupráci s Minister-
stvom obrany Slovenskej republiky ; 

- dňa 15. decembra 2014 medzi 19 seniormi ocenenými v 
tohoročnej ankety neziskovej organizácie „Forum pre 
pomoc starším“ so sídlom v Prievidzi, pôsobiacej po ce-
lom Slovensku „Senior roka 2014“, bola aj Mgr. Má-
ria Kubelová z Trenčína. V návrhu na ocenenie je zvý-
raznená jej aktívnu činnosť v Matici slovenskej i v Klu-
be Združenia kresťanských seniorov Trenčín, v komi-
siách pri súťažiach v recitácii poézie a prózy, za redigo-
vanie kníh  a za prípravu a uvedenie mnohých prednášok 
z kultúry či histórie mesta Trenčín; 

- počas silvestrovskej noci 2014 a novoročného rána na 
oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v 
Trenčíne ošetrili spolu 76 úrazov. Išlo najmä o úrazy v 
dôsledku pádov a pošmyknutí, ale ošetrovali sa aj váž-
nejšie zranenia. Niekoľko úrazov spôsobila aj pyrotech-
nika; 
 
 

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 
- projekt „Autobusového terminálu“ spoločnosti SIRS 

rozpútal v Trenčíne veľkú diskusiu, pretože podľa nie-
ktorých odborníkov zasahuje aj do parku Milana Rasti-
slava Štefánika, čím sa nedodrží záväzný limit jeho ze-
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lenej plochy. Túto myšlienku obhajuje skupina neprajní-
kov, v čele ktorej stojí architekt so 40-ročnou praxou 
Ing. arch. Igor Mrva, ktorý sa nazdáva, že zásah do 
parku je zbytočný; 

- od januára 2014 začalo prebiehať na Mestskom úrade 
v Trenčíne územné konanie k pripravovanej stavbe „Po-
lyfunkčný, štvorposchodový objekt“, ktorý má vyrásť na 
mieste súčasného súkromného parkoviska, medzi Slo-
venskou sporiteľnou a kaplnkou sv. Anny; 

- dňa 29. januára 2014 bolo vydané povolenie Stavebného 
úradu Mestského úradu v Trenčíne na odstránenie stav-
by Tisovej vily na Brezine pre vlastníka – žiadateľa Ma-
riána Hossu a manželku Janu Hossovú; 

- dňa 31. januára 2014 vyhlásil primátor Mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček medzinárodnú súťaž „Trenčín 
– mesto na rieke“ zameranú na najlepšie komplexné 
urbanistické riešenie prepojenia centra mesta s riekou 
a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii 
a prekládke železničnej trate a po vybudovaní nového 
železničného mosta; 

- v noci zo štvrtka 30. na piatok 31. januára 2014 v pod-
chode Hasičskej ulice náhodní chodci videli rozbité 
osvetlenie, zdevastované dopravné značky, rozbitá re-
klamná vitrína, zničená mreža – čo bol výsledok vyčíňa-
nia vandalov; 

- Mesto Trenčín požiadalo o finančný príspevok za sepa-
rovaný zber  odpadových surovín z Recyklačného fondu 
v roku 2013, ktorý mu z neho vyplatil v roku 2014 
v celkovú sumu 102.449 eúr;  

- dňa 5. februára 2014 webová stránka Mesta Trenčín pri-
niesla oznámenie všetkým občanom mesta Trenčín, čo 
všetko v súvislosti s pokračovaním stavby modernizácie 
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železničnej trate čaká mesto Trenčín v roku 2014 a ktoré 
nevyhnutné obmedzenia a obchádzkové trasy dočasne 
sťažia život občanov. Tieto zmeny sa budú týkať najmä 
časti Zámostia; 

- od pondelka 17. februára až do 26. februára 2014 ne-
premávali vlaky na traťovom úseku Trenčín - Trenčian-
ska Turná. Vlaková doprava bola vylúčená z jednoko-
ľajnej trate z Trenčína do Chynorian a späť pre rekon-
štrukčné a stavebné práce v stanici Trenčín; 

- od  3. marca 2014 bolo parkovisko na Mládežníckej ulici 
v Trenčíne pre verejnosť zatvorené. Dôvodom boli práce 
na modernizácii železnice cez mesto, pre ktoré musela 
byť ulica zatvorená. Obmedzenie potrvá približne do le-
ta 2015, keď by mali byť práce ukončené; 

- dňa 6. marca 2014 v trenčianskej mestskej časti Opatová 
sa začali práce s dobudovaním kanalizácie. Práce trvali 
do mesiaca október 2014 a v Opatovej tak pribudlo2.452 
bm kanalizácie a 185 kanalizačných prípojok. Celková 
investícia predstavuje sumu 658.610 eúr. 

- dňa 13. marca 2014 v meste Trenčín sa začali čistiť 
chodníky a ulice po zime. Ako prvé začalo čistiť cen-
trum mesta od 6:00 do 18:00 h, teda Mierové námestie, 
ulice Matúšova a Farská, Štúrovo námestie, Hviezdo-
slavova ulica - pešia zóna, Vajanského ulica, Rozmarí-
nová ulica a chodníky za Priorom. V nasledujúce dni sa 
čistili ulice blízke k centru mesta - Palackého, Hasičská, 
Braneckého, Námestie svätej Anny a Ulica K dolnej sta-
nici; 

- vzhľadom na tohoročné mierne zimné obdobie  
2013/2014 táto nezanechala také veľké množstvo výtl-
kov, ako v zimnom období 2012/2013 a tiež sa ušetril 
väčší objem finančných prostriedkov na nákup posypo-
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vého materiálu. Ušetrené finančné prostriedky sa využili 
opravu poškodených úsekov na uliciach mesta; 

- dňa 17. marca 2014 firma Marius Pedersen otvorila nové 
zberné miesto odpadu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Do 
zrekonštruovaného zberného dvora investovala firma 
650 tisíc  z vlastných zdrojov;  

- dňa 12. apríla 2014 bola na križovatke pri obchodnom 
dome Kaufland odpojená a demontovaná svetelná signa-
lizácia, ktorá tam bola ako dočasne osadená v roku 2010 
a začala sa výstavba kruhovej výstavby križovatky; 

- dňa 14. apríla 2014 bola osadená dopravná značka „Pre-
jazd zákazaný!“ na časti Ulice Partizánska a sídliskom 
Juh, ktorou sa vyriešil problematický prechod touto uli-
cou motorovými vozidlami; 

- dňa 14. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne prvé celoplošné 
kosenie zmluvným partnerom Mesta Trenčíne spoloč-
nosťou Marius Pedersen; 

- dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnil na Mierovom námestí 
v Trenčíne „Lesnícky deň“ s témou „Zdravie z prí-
rody“. Lesnícky deň sa stal tradičným podujatím organi-
zovaným lesníckymi inštitúciami v Trenčíne koncom 
mesiaca apríl, ktorý nadviazal na podujatie „Apríl – 
Mesiaca lesov“ a „Deň Zeme“; 

- dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne verejné pre-
rokovanie návrhu „autobusového terminálu“ z hľadiska 
vplyvu stavby na životné prostredie. Správa z prero-
kovania so všetkými pripomienkami prítomných bola 
zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktoré by malo vydať záverečné stanovisko; 
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- v polovici mesiaca máj 2014 predložili mladí architekti 
Matej Škriečka a Ivan Chudý návrh na úpravu Ulici     
1. mája v rámci „Mestských zásahov“; 

- dňa 15. mája 2014 vyhodnotila jedenásťčlenná medziná-
rodná odborná porota 59 súťažných návrhov medziná-
rodnej urbanistickej súťaže „Trenčín - mesto na rieke“, 
ktoré prišli z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 sloven-
ských kolektívov sa o ceny uchádzali aj kolektívy 
z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Por-
tugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Fran-
cúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny a USA. Víťa-
zom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper 
Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným 
návrhom s názvom “Tracing Trencin“ – „Stopy Trenčí-
na“; 

- odo dňa 21. mája 2014 sa Železničná ulica v Trenčíne 
stala prejazdnou v oboch smeroch a bez akýchkoľvek 
obmedzení. Obmedzenia prejazdu ulicou súviseli s re-
konštrukciou kanalizácie, ktorá v týchto miestach pre-
biehala od decembra minulého roka 2013, ako súčasť 
modernizácie železnice; 

- v polovici mája 2014 zvýšená hladina Váhu počas čas-
tých dažďov spôsobila stavebníkom nového železničné-
ho mosta v Trenčíne problémy. Na čas museli prestať s 
prácami, keď veľká voda spôsobila odplavenie provi-
zórnej prístupovej cesty medzi štvrtým a piatym pilie-
rom rozostavaného nového železničného mosta. Poško-
denie hrozilo najmä stavebným strojom. Situáciu dostali 
pod kontrolu;  

- v mesiaci máj 2014 sa vzniesla vlna kritiky občanov na 
nedodržanie termínu ukončenia rekonštrukcie železnič-
nej stanice v Opatovej n/V.; 
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- v mesiaci máj 2014 sa hodnotil stav budovania nového 
cestného mosta, železničného mosta a funkčné využitie 
starého železničného mosta; 

- dňa 31. mája 2014 na Mierovom námestí v Trenčíne boli 
umiestnené a odovzdané do užívania lavičky, ktoré boli 
pomenované po desiatich športových osobnostiach spo-
jených s mestom Trenčín. 

- dňa 6. júna 2014 na hlavnom ťahu z Trenčína na Žilinu 
v časti Ulice Pred poľom bola presmerovaná doprava na 
obchádzkovú trasu, ktorá čiastočne zachádzala do Ulice 
Pred poľom v súvislosti s prácami na novom pojazde 
pod železničnú trať na Ulicu Jasná; 

- dňa 17. júna 2014 začala dlho očakávaná výstavba naj-
dlhšieho diaľničného tunela Višňové – Vrútky poklepa-
ním základného kameňa; 

- dňa 1. júla 2014 sa začali práce na rozšírení križovatky 
ulíc Legionárska a Dlhé Hony, aby autobusy a veľké vo-
zidlá nezachádzali do Legionárskej ulice. Križovatka 
bude počas prác neprejazdná. Práce boli ukončené 
a odovzdané do užívania motoristickej verejnosti dňa   
23. júla 2014; 

- dňa 14. júla 2014 bol odovzdaný do predčasného užíva-
nia podchod spájajúci Sihoť so železničnou stanicou 
Trenčín a autobusovými zástavkami mestskej a prímest-
skej dopravy;  

- v mesiaci júl 2014 Mesto Trenčín zrekonštruovalo po-
vrch vozovky na časti Zlatovskej ulice a štát začal pra-
covať na jej napojení na diaľničný privádzač; 

- dňom 5. augusta 2014 bol uzavretý prejazd železničnej 
trate na Vlárskej ulici pri Old Herolde z titulu vybudo-
vania podjazdu pod železničnou traťou. Budovanie pod-
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jazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde znamenalo nie-
len uzavretie tamojšieho železničného priecestia, ale aj 
zabezpečenie množstva obchádzkových trás, aby sa za-
bezpečila priepustnosť automobilovej dopravy;  

- dňa 11. augusta 2014 začali horolezci na hradnú skalu 
nad parkoviskom hotela Elizabeth pripevňovať ochrannú 
sieť, aby táto zabránila padaniu kameňov na parkujúce 
vozidlá; 

- dňa 18. augusta 2014 začala ďalšia etapa rekonštrukcie 
kanalizácie na Štefánikovej ulici od okružnej križovatky 
pri Zábavno-obchodnom centre Max až po čerpaciu sta-
nicu Lukoil;  

- dňa 22. augusta 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
Trenčín dohodu medzi investorom HB Reavis na ob-
chodné centrum „Aupark“ Mestom Trenčín, podľa kto-
rej investor vráti Mestu Trenčín kúpené pozemky a Mes-
to Trenčín vráti finančné prostriedky, ktoré investor in-
vestoval do kúpy pozemkov; 

- dňa 31. augusta 2014 bola Zlatovská ulica napojená na 
diaľničný privádzač; 

- v mesiaci september 2014 bolo ukončené rozšírenie 
mestského cintorína na Juhu zrekonštruovaním pozem-
kov bývalých Bočkových sadov; 

- dňa 2. septembra 2014 sa začali práce na rekonštrukcii 
časti chodníka na Legionárskej ulici od DV Centra (bý-
valé Masaryčky), ktorý sa napojil chodník pri okružnej 
križovatke Soblahovská – Legionárska; 

- od 18. septembra 2014 sa začalo v Trenčíne jesenné 
upratovanie, ktoré trvalo do 15. novembra 2014;   
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- dňa 2. októbra 2014 projekt „Trenčín si Ty“ kladne 
zhodnotil veľvyslanec Švajčiarska J.E. Alexander Wit-
twer; 

- v mesiaci október 2014 sa zintenzívnili práce na želez-
ničnej stanici v Zlatovce, ktoré znamenali pre cestujú-
cich občanov obmedzenie cestovania osobným vlakom; 

- v mesiaci november 2014 nahradil umelec Ing. arch. 
Július Brúna chýbajúce označenie Štúrovho námestia a 
Ulice Andreja Sladkoviča na stene rožného domu zobra-
zením dvoch našich národných dejateľov Ľudovíta Štúra 
a Andreja Sládkoviča aj s ich slávnymi citátmi;  

- dňa 20. novembra 2014  v deviatom ročníku súťaže 
„Kultúrna pamiatka roka 2013“ získala rehoľa Piaris-
tov na Slovensku za komplexné reštaurovanie interiéru 
kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne za práce 
v útrobách kostola cenu „Fenix – Kultúrna pamiatka 
roka 2013“; 
 

9)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
- „Banka v pekelnom dome“;  
- Mgr. Martin Karlík: „Trenčiansky park“;  
- Mgr. Martin Karlík: „Prvý opravám hradných múrov 

chýbala odbornosť;  
- Mgr. Martin Karlík: „Pri opravách hradu pomáhal aj 

muzeálny vlastivedný krúžok“;  
- Mgr. Peter Martinák: „Cez vojnu si Trenčania čapo-

vali“;  
- Mgr. Martin Karlík: „Ifigénia De Castris 

D´Harcourt“;   
- PhDr. Jozef Karlík: „Mestský erb prežil bez väčších 

zmien takmer sedem storočí“;  
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- Mgr. Martin Karlík:   „Mestská radnica oslávila 
v roku 2014 okrúhle výročie“;  

- „Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne“;  
- Mgr. Martin Karlík: „Farnosť v Opatovej nad Vá-

hom“;  
- Mgr. Martin Karlík: „Mýtus o tajnej chodbe znova 

ožil“; Mgr. Martin Karlík:  „Luteránsky kostol po-
máhali stavať aj kompletné rodiny“;  

- Martin Šimovec: „Mučenie a popravy bosoriek  neo-
bišli v minulosti ani Trenčiansku župu“;  

- Jozef Branecký: „História kostola piaristov 
v Trenčíne“;  

 

10)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 
Trenčín v roku 2013  
A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia, Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubi-
leum prvej písomnej pamiatky v roku 2013,  

C) Výročia významných udalosti mesta Trenčín, Zoz-
nam použitej literatúry.  

 
12)  Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2014 

-   mesiac január 2014,  
- mesiac február 2014,  
- mesiac marec 2014,  
- mesiac apríl 2014,  
- mesiac máj 2014,  
-  mesiac jún 2014,  
- mesiac júl 2014,  
- mesiac august 2014,  
- mesiac september 2014,  
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- mesiac október 2014,  
- mesiac november 2014,  
-  mesiac december 2014,  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


