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Zhrnutie 
 

 
Kronika je súhrnom informácií. Z tohto hľadiska bol rok 

2015 obdobím, keď nastala doslova explózia informácií. Rôz-
ne informačné šumy pribúdali geometrickým radom. Prijíma-
teľ sa čoraz ťažšie orientoval v informačnom smogu, 
s námahou oddeľoval seriózne zdroje od šíriteľov klamstiev, 
poloprávd a konšpirácií s konkrétnym politickým, ideovým 
alebo komerčným zámerom. Živnou pôdou pre túto informač-
nú víchricu bol najmä internet. 

Skôr, ako sa začítate do chronológie udalostí v našej kroni-
ke, dovoľte na úvod stručné zhrnutie: Aký bol a čo priniesol 
rok 2015 vo svete, v Európe, na Slovensku, v meste Trenčín 
a v kancelárii kronikára? 

Pár slov o svetovej udalosti roka číslo jeden, hoci zostala 
v tieni iných, oveľa širšie  a podrobnejšie medializovaných 
tém. Ide o medzinárodnú konferenciu o zmene klímy, ktorá sa 
konala  za účasti zástupcov 192 krajín od 30. novembra do 12. 
decembra 2015 v Paríži. Napriek počiatočnej skepse delegáti 
prijali kompromisný návrh opatrení, ako zabrániť pokračova-
niu  globálneho otepľovania. Výsledok konferencie sa považu-
je za výrazný diplomatický úspech. 

„Ani migračná, ani grécka, ani ukrajinská, ani žiadna ďalšia 
kríza neudrela takou silou, aby ukončila v Európe a na Sloven-
sku éru najlepšieho, najbohatšieho a najzaujímavejšieho sveta, 
na aký žiadna z generácií predkov šťastie nemala,“ napísal 
komentátor Peter Schutz vo vydaní denníka SME, ktoré vyšlo 
31. decembra 2015. 

Svet a Európa čelili v roku 2015 celému radu ťažkých skú-
šok a vážnych turbulencií.  

Hlboká finančná kríza v Grécku vyvolala hrozbu odchodu 
krajiny z eurozóny. Grécko si dohodlo s veriteľmi reformný 
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plán, ďalšie vážne ťažkosti mu však spôsoboval príval migran-
tov. 

Ukrajina čelila nielen agresii Ruska po anexii Krymu 
v marci 2014, ale aj politickej nestabilite, inflácii a rozsiahlej 
korupcii. Ukrajinské úrady evidovali 1,4 milióna vnútorných 
utečencov, smerujúcich z východnej časti na západ krajiny. 
Väčšina z nich opustila svoje domovy v Luhanskej a Doneckej 
oblasti. 

Koordinovaný teroristický útok prívržencov organizácie Is-
lamský štát v Paríži 13. novembra 2015 si vyžiadal  130 obetí 
a  otriasol kontinentom.   

Najmä vinou občianskej vojny v Sýrii prišlo v roku 2015 
do Európy vyše milióna migrantov, ďalšie stovky zahynuli 
počas plavby v Stredozemnom mori.  Riešenie utečeneckej 
krízy vyvolalo zložitú polemiku medzi krajinami Európskej 
únie.  

Vládnuca strana Smer-SD  zaujala – na rozdiel od väčšiny 
krajín Európskej únie hľadajúcich východiská - radikálne pro-
timigračné stanovisko. Premiér Robert Fico svojou ostrou ré-
torikou získaval  politické body -  prieskumy totiž ukázali, že 
až 70 percent ľudí na Slovensku utečencov nechce. 

„Sledujeme, ako sa do slovníka a postojov v našej verejnej 
a politickej diskusii presadzujú slová nevraživosti, skrytého 
alebo otvoreného nepriateľstva, zámerne podporovaného stra-
chu.  A žiaľ, niekedy až otvorenej nenávisti – voči sebe navzá-
jom, voči inému názoru, voči nášmu okoliu alebo dokonca vo-
či celým skupinám ľudí,“ aj takto charakterizoval atmosféru 
v spoločnosti počas roku 2015 prezident Andrej Kiska 
v novoročnom príhovore 1. januára 2016. 

Môžeme pridať ďalšie negatíva – korupčné aféry 
a odhalený klientelizmus na najvyšších miestach, rozširovanie 
vplyvu oligarchov na chod celej krajiny, pokračujúci hrozivý 
úpadok zdravotníctva a školstva... 
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Na druhej strane sa darilo ekonomike. Slovensko dosiahlo 
vcelku dobrý hospodársky rast, stúpali reálne mzdy 
a znižovala sa nezamestnanosť.  

Hrubý domáci produkt medziročne vzrástol o 2,5 %. Podľa 
údajov Štatistického úradu SR v medziročnom porovnaní kles-
li hlavne ceny v doprave o 4,3 %. Znížili sa aj ceny potravín a 
nealkoholických nápojov o 2,3 %. Ceny za bývanie, vodu, 
elektrinu, plyn a iné palivá klesli o 1,3 %.  

Naopak, vzrástli ceny hotelov, kaviarní a reštaurácií 
o 2,4 %, rekreácie a kultúry o 1,5 %, rozličných tovarov a slu-
žieb o 1,2 %. Inflácia dosiahla na medziročnej báze nulovú 
úroveň. 

Nezamestnanosť sa v decembri 2015 dostala už na úroveň 
10,63 percenta,  v závere roka 2014 bola 12,29 percenta. Mie-
ra evidovanej nezamestnanosti dosiahla priemerne za rok 2015 
úroveň 11,50 %, čo v porovnaní s rokom 2014 (12,79 %) 
predstavuje medziročný pokles o 1,29 p. b. Priemerná mzda 
medziročne stúpla o 4,7 %. 

Do histórie mesta Trenčín sa rok 2015 zapíše najmä dvoma 
udalosťami.  

Prvou bolo marcové otvorenie druhého cestného mosta. Je-
ho výstavba sa začala v septembri 2011 a pre Slovenskú sprá-
vu ciest ho zhotovila firma Strabag. Celkové náklady dosiahli 
37 miliónov eur, pričom 85 % z tejto sumy išlo z eurofondov a 
zvyšok zo štátneho rozpočtu. Most je dlhý 2,45 kilometra a 
prístupný je aj pre peších a cyklistov.  

O ďalší historický zápis sa zaslúžil trenčiansky futbal. 
Mužstvo AS Trenčín v sezóne 2014/2015 najskôr začiatkom 
mája získalo Slovenský pohár (Slovnaft Cup) a o pár dní ne-
skôr aj majstrovský titul za prvenstvo v najvyššej futbalovej 
súťaži. 

Celý rok bol pre Trenčanov veľkou skúškou trpezlivosti. 
Pokračovala modernizácia železničnej trate a s ňou súvisiace 
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stavebné práce priniesli veľké dopravné a iné obmedzenia. 
Trenčín zostal bez letnej plavárne – stará už neexistovala 
a nová na Ostrove bola už päť rokov bez inžinierskych sietí. 
Začala sa rekonštrukcia mosta na Ostrov, ktorá má vyriešiť aj 
zavedenie inžinierskych sietí. 

Zmena nastala v kancelárii kronikára. Do zaslúženého dô-
chodku odišiel 31. marca 2015 kronikár mesta Trenčín Jozef 
Čery. Najdôležitejšie udalosti mesta a jeho obyvateľov spiso-
val 43 rokov. Na vtedajšom miestnom národnom výbore začal 
pracovať v roku 1972 ako 30-ročný. Stal sa priekopníkom 
kronikárskej práce na Slovensku. Jeho kroniky mesta Trenčín 
získali celý rad najvyšších ocenení v celoslovenských súťa-
žiach. 

Volám sa Pavol Seriš a novým kronikárom som sa stal od 
začiatku roka 2015. Narodil som sa v Trenčíne 28. novembra 
1955. Vyštudoval som odbor žurnalistika na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Komenského v Bratislave (1975 – 1979). 
Pracoval som ako redaktor Trenčianskych novín (1980 – 
1986), redaktor Slovenského rozhlasu (1987 – 1989), po revo-
lúcii ako šéfredaktor Trenčianskych novín (1990 – 2000), po-
tom ako novinár na voľnej nohe (2000 – 2002) a v rokoch 
2003 – 2014 na manažérskych pozíciách v súkromnej veľko-
obchodnej firme v Trenčíne. 

Pomocná evidencia ku kronike mesta za rok 2015 obsahuje 
1943 záznamov, z nich je v printovej a internetovej forme 
kroniky využitá asi jedna tretina. Preto pomocná evidencia 
spolu s archivovanými fotografiami poskytne prípadným záu-
jemcom ešte podrobnejšie informácie o dianí v meste v roku 
2015.  

 
 
 
 



8 
 

 



8 
 

Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2015 

 
 
- Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015, 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 
volebnej kampane na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje 
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti Mes-
ta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 
mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015, 

príloha – záväzná časť k VZN (textová a grafická časť) 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový poriadok pre 
určené príležitostné trhy konané na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2014 o dočasnom parko-
vaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 
území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodáre-
nia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015, 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015, 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 
Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné na-
riadenia v súvislosti  so zrušením (nezriadením) mestskej rady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené 
na území mesta Trenčín, 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, 

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2014, 

ktorým sa ruší VZN č. 14/2014 o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014, 
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o taxislužbách 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014, 

o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevo-
doch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 o Mestskej polícii 
v Trenčíne 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2012 o určení názvu ulice 
v mestskej časti ZÁPAD 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014, 

trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri NS Družba 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014, 

trhový poriadok pre určené príležitostné trhy konané na území 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014, 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach na území na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta 
Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014, 

o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho 
užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014, 
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ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2003 o zmluvných prevo-
doch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2011 o určovaní cien za 
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky do-
tácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ško-
ly, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Tren-
čín za kalendárny rok 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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. 14/2013, 

o odpadoch 

- 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,  



12 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlast-
níctve Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013,  

ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1997 o pre-
mávke na pozemných komunikáciách na území mesta Trenčín 
v znení neskorších predpisov  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013,  

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

 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 
turistických podujatiach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/2012 o pod-mienkach držania psov 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na 
území mesta Trenčín a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie                         č. 12/2012,  všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2013 
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- 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 základ-
nej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa mater-
skej školy a dieťa v školskom zariadení, ktoré sú zriadené na 
území mesta Trenčín na kalendárny rok 
 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012, 

o určení názvu ulice v mestskej časti Západ 
- 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. 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 prevádzky 
služieb na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, 

o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín) 
s prílohami 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011, 

o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Trenčín 
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- 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 služieb 
na území Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011, 

o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za 
poskytovanú starostlivosť v detských jasliach 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 

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

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne refe-
rendum) 
- 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 
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ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turistických 
podujatiach 
- 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. 11/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníc-
tve mesta Trenčín, všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o 
určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške 
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 
Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluv-
ných prevodoch  

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 
14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníc-
tve Mesta Trenčín a všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 
o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie po-
zemkov  
-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov 
na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o so-
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ciálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009, 

o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďo-
vacej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009, 

o Mestskej polícii v Trenčíne  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009, 

o miestnom referende 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008, 

 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 
riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy a centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné na-
riadenia 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 za-
riadení 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, športových 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. 4/2008, 
 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
- 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. 2/2007, 

o určení názvov ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti 
Stred 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006, 

      o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006, 

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

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

tických podujatiach 

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004, 
 ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta 

Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004, 

 o určení školských obvodov na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003, 

 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003, 
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 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. 2/1994, 

Domový poriadok mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1991, 

Štatút zelene 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
20. januára 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 20  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Programový rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2015 .   
uznesenie č. 21 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 1/2015 Zásady 
nakladania s finančnými pro-
striedkami Mesta Trenčín so 
schváleným pozmeňovacím ná-
vrhom.  

uznesenie č. 23 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   ruší 
   Mestskú radu v Trenčíne ako 

svoj iniciatívny, výkonný 
a kontrolný orgán 
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uznesenie č. 36 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   vyslovuje 
   nespokojnosť s procesom vý-

stavby a predlžovaním termínu 
pre dokončenie stavby s názvom 
„ŽSR, Modernizácia železničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov“. 

  
 
 
     

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
25. februára 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 40 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Trenčín č. 3/2015, ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia 
v zmysle predloženého návrhu. 

uznesenie č. 41 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
12/2012 o určení finančných 
prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča ja-
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zykovej školy, dieťa materskej 
školy alebo školského zariade-
nia, ktoré sú zriadené na území 
mesta Trenčín na kalendárny 
rok. 

uznesenie č. 60 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   volí 
   ďalšie osoby – odborníkov do 

stálych komisií mestského zastu-
piteľstva nasledovne: Finančná 
a majetková komisia Ing. Milan 
Gonda, RNDr. Svorad Harcek, 
PhD., Komisia životného pro-
stredia, dopravy, investícií 
a územného plánovania Ing. Ró-
bert Hartmann, RNDr. Svorad 
Harcek, PhD., Komisia školstva 
Nadežda Andelová, PhDr. Miro-
slav Řádek, Komisia mládeže 
a športu Eduard Hartmann, Svět-
luše Rajnincová, Komisia so-
ciálnych vecí a verejného po-
riadku JUdr. Ivana Hudecová, 
Dr. Jozef Hrubo, Komisia kultú-
ry a cestovného ruchu MgA. 
Tomáš Plánka, Branislav Mach, 
Bc. Anton Šepták. 

uznesenie č. 60 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   menuje 
   p. Róberta Buchela do funkcie 

riaditeľa Mestského hospodár-
stva a správy lesov, m.r.o. v 
Trenčíne dňom 1. marca 2015. 
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uznesenie č. 67 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   zriaďuje 
   podľa paragrafu 15 ods. 1 záko-

na č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších 
predpisov Dočasnú komisiu 
Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne s názvom Komisia 
pre dohľad nad ukončením vý-
stavby Modernizácie železničnej 
trate v meste Trenčín. 

   volí 
   členov Komisie pre dohľad nad 

ukončením výstavy modernizá-
cie železničnej trate v meste 
Trenčín v nasledovnom zložení: 
Ing. Miloš Mičega, Mgr. Ján 
Forgáč, Ing. Richard Ščepko, 
Ing. Tomáš Bahno. 

 
U z n e s e n i a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa  

18. marca 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

 
uznesenie č. 72 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   volí 
   Ing. Libušu Zigovú za hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín. 
uznesenie č. 102 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Cirkevnej mater-

skej školy bl. Tarzície do siete 
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školských zariadení v SR od 1. 
septembra 2015. 

uznesenie č. 103 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Cirkevnej mater-

skej školy sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta od 1. 9. 2015 na 
území mesta Trenčín. 

uznesenie č. 105 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – nadlimitnú zákazku na 
poskytnutie služieb realizovanej 
postupom verejnej súťaže „Pre-
vádzka a údržba informačného 
systému Mesta Trenčín a jeho 
organizácií“ s predpokladanou 
hodnotou zákazky 230 000 eur 
bez DPH. 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
22. apríla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 111 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   menuje 
   Ing. Ivana Liptaia za náčelníka 

Mestskej polície v Trenčíne 
dňom 1. mája 2015. 

uznesenie č. 125 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
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   uzatvorenie zmluvy o nájme 
a prevádzkovaní vodovodnej 
a kanalizačnej infraštruktúry vo 
vlastníctve Mesta Trenčín medzi 
Mestom Trenčín a spoločnosťou 
Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s., Trenčín. 

uznesenie č. 126 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zvýšenie základného imania a.s. 

Trenčianske vodárne a kanalizá-
cie nepeňažným vkladom 
o majetok vo vlastníctve Mesta 
Trenčín. 

uznesenie č. 136 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Súkromnej mater-

skej školy Best Friends Kids 
Club od 1. 9. 2015 na území 
mesta Trenčín. 

 
U z n e s e n i a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-
ného dňa  

13. mája 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 
uznesenie č. 138 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   záverečný účet Mesta Trenčín za 

rok 2014 vrátane Hodnotiacej 
správy k Plneniu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín 
k 31.12.2014 s nasledovným vý-
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rokom: „Celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad“. 

uznesenie č. 140 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   uzavretie zmluvy s Českosloven-

skou obchodnou bankou, a.s., 
Michalská 18, 816 63 Bratislava, 
IČO 36 854 140 na prijatie dlho-
dobého účelového úveru 
s výškou úveru 2.401.468,80 eur 
dňa 29. 5. 2015. 

uznesenie č. 150 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   výpožičku nehnuteľnosti - po-

zemku v k.ú. Trenčín, C-KN 
parc. č. 1669/1 ostatné plochy 
o výmere 42.222 m2, pre Slo-
venský rybársky zväz, mestská 
organizácia Trenčín za účelom 
vytvorenia „Prírodnej relaxačno–
odpočinkovej zóny“ v záplavo-
vom území na pravom behu rie-
ky Váh – „Za Ozetou“ v zmysle 
predloženej štúdie revitalizácie 
z októbra 2014 na dobu určitú 50 
rokov. 

uznesenie č. 155 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením elokovaného pra-

coviska Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Novomeského 
11, 911 08 Trenčín v priestoroch 
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Základnej školy Veľkomoravská 
12, Trenčín od 1. 9. 2015. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

(časť I.) 
 
uznesenie č. 159 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   výpožičku majetku vo vlastníc-

tve mesta Trenčín: stavby, po-
zemkov, príslušenstva k futbalo-
vému štadiónu a hnuteľného ma-
jetku pre AS Trenčín, a.s., Mlá-
dežnícka 2313, 911 01 Trenčín 
za podmienok uvedených 
v Zmluve o výpožičke nehnuteľ-
nosti, zmluve o uzatvorení budú-
cej kúpnej zmluvy a nájomnej 
zmluve., ktorá tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 

 
 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

(časť II.) 
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uznesenie č. 161 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   postup pri riešení bytových ná-

hrad za reštituované byty 
v zmysle predloženého materiá-
lu, 

   odporúča 
   primátorovi Mesta Trenčín, aby 

sa v súlade so schváleným po-
stupom začali uskutočňovať po-
trebné kroky a rokovania vedúce 
ku kúpe bytov do vlastníctva 
mesta (zo zdrojov dotácie na za-
bezpečenie bytových náhrad, 
žiadosť o dotáciu podá mesto) 
a to tak, aby sa na základe tejto 
kúpy mohli následne uspokojiť 
nároky 27 oprávnených žiadate-
ľov. 

uznesenie č. 198 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   predloženie žiadosti o NFP vo 

výške 246.000 eur  s DPH za 
účelom realizácie projektu 
„Komplexná modernizácia časti 
verejného osvetlenia v meste 
Trenčín“. 

 
 

U z n e s e n i a 
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z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 10. augusta 2015 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 
 
uznesenie č. 223 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   novelizáciu Štatútu mesta Tren-

čín v zmysle predloženého návr-
hu. 

  
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
16. septembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
 
uznesenie č. 260 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   nasledovných zástupcov Mesta 

Trenčín do dozornej rady spo-
ločnosti Trenčianska parkovacia 
spoločnosť, a.s.: Lukáš Ronec, 
Mgr. Martin Petrík, Ing. Michal 
Urbánek. 

uznesenie č. 261 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 18/2014 
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o dočasnom parkovaní na vyme-
dzených úsekoch miestnych ko-
munikácií na území mesta Tren-
čín s pozmeňovacím návrhom, 
ktorým sa mení a dopĺňa znenie 
Prílohy č. 1 Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 18/2014 
o dočasnom parkovaní na vyme-
dzených úsekoch miestnych ko-
munikácií na území mesta Tren-
čín v časti grafického vymedze-
nia parkovacích plôch na Palac-
kého ulici. 

uznesenie č. 262 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2015, ktorým sa schvaľuje 
Prevádzkový poriadok pohrebísk 
mesta Trenčín v zmysle predlo-
ženého návrhu. 

uznesenie č. 263 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2015 o poskytovaní jednorazo-
vej dávky v hmotnej núdzi 
v zmysle predloženého návrhu. 

uznesenie č. 264 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2008 o Zásadách hospodáre-
nia s bytovým fondom vo vlast-
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níctve mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

uznesenie č. 265 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 9/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 11/2014 trhový 
poriadok pre určené príležitostné 
trhy konané na území mesta 
Trenčín so schváleným pozme-
ňovacím návrhom. 

uznesenie č. 266 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 4/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 12/2013 o pod-
mienkach zriaďovania 
a sprevádzkovania terás na úze-
mí mesta Trenčín. 

uznesenie č. 267 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   založenie oblastnej organizácie 

cestovného ruchu „Trenčín 
a okolie“, 

   vstup Mesta Trenčín ako zakla-
dajúceho člena do oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu 
„Trenčín a okolie“. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
21. októbra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 
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uznesenie č. 271 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   uzavretie zmluvy s Tatra bankou, 

a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 
Bratislava 1 na prijatie splátko-
vého úveru s výškou úveru 
1.800.000 eur. 

uznesenie č. 298 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   parkovaciu politiku Mesta Tren-

čín v zmysle predloženého do-
kumentu „Parkovacia politika 
Mesta Trenčín“. 

uznesenie č. 299 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   1. novelizáciu Zásad pre vytvá-

ranie a pre činnosť poslaneckých 
klubov poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne v zmysle 
predloženého návrhu, 

   2. novelizáciu Štatútu mesta 
Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
18. novembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 331 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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   určuje 
   Mgr. Richardovi Rybníčkovi, 

primátorovi mesta Trenčín, pod-
ľa zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení ne-
skorších predpisov plat vo výške 
4107,00 eur mesačne. 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kona-

ného dňa  
16. decembra 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 336 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Programový rozpočet Mesta 

Trenčín na rok 2016 v zmysle 
schválených pozmeňovacích ná-
vrhov. 

uznesenie č. 338 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zmeny a doplnky č. 2 k Územ-

nému plánu mesta Trenčín – 
Terminál – Grafická a Textová 
časť, vrátane záväznej časti, 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 
10ú2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 1ú2015 
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o Územnom pláne mesta Tren-
čín. 

uznesenie č. 357 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 11/2015, kto-
rým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Tren-
čín č. 16/2008, ktorým sa určuje 
miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta Trenčín v zmysle predložené-
ho návrhu. 

uznesenie č. 358 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 

13/2015 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagá-
tov počas volebnej kampane na 
území mesta Trenčín v zmysle 
predloženého návrhu. 

uznesenie č. 359 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
14/2013 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za KO 
a DSO v zmysle schváleného 
pozmeňovacieho návrhu. 

uznesenie č. 360 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
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   Všeobecne záväzné nariadenie č. 
12/2015 o určovaní cien za pre-
nájom hnuteľného a nehnuteľné-
ho majetku vo vlastníctve Mesta 
Trenčín v zmysle schváleného 
pozmeňujúceho návrhu. 
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Verejno–spoločenský život 
 
Prvým Trenčanom narodeným v roku 2015 je Jakub Men-

del. Narodil sa 1. januára 2015 v trenčianskej Fakultnej ne-
mocnici Veronike Mendelovej z Trenčína. Na svet sa vypýtal 

v prvý deň roka o 11 hodine 
20 minúte. Vážil 3620 gra-
mov a meral 50 centimetrov. 
Je druhým synom manželov 
Mendelových. Na bračeka sa 
doma teší Martinko, ktorý 
v apríli oslávi štyri roky. 

Na Gynekologicko-pô-
rodnícku kliniku Fa-
kultnej nemocnice 
v Trenčíne prišiel no-
vého občana Trenčína 
pozdraviť v piatok 2. 
januára 2015 aj primá-
tor mesta Mgr. Ri-
chard Rybníček. So 
želaním spokojného a 
radostného života priniesol chlapčekovi zlatú retiazku a Pa-
mätný list. Ako povedal prednosta a primár kliniky MUDr. 
Peter Kaščák, PhD., silvestrovská noc na pôrodnici bola, na 
rozdiel od okolitého sveta, veľmi pokojná. „Ráno o deviatej 
sme mali jeden pôrod a potom prázdnu pôrodnú sálu takmer 
do polnoci. Po polnoci sa narodili dve deti za sebou a do rána 
sa už nerodilo.“ Ako dodal, v dennej službe sa potom 1. janu-
ára 2015 narodilo až osem detí.  

www.trencin.sk 02.01.2015 
pomocná evidencia 001/01/2015 
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Vzácneho jubilea 100 rokov sa dožil významný trenčiansky 
lekár MUDr. Viliam Točík. Narodil sa 18. januára 1915 
v Krásne nad Kysucou.  Vyštudoval  Lekársku fakultu Uni-

verzity Komen-
ského a vzápätí sa 
ako lekár ocitol na 
východnom fron-
te. Po skončení  
druhej svetovej 
vojny získaval 
vedomosti a skú-

senosti 
z otorinola-

ryngológie (ORL) 
na fakultnej klinike v Bratislave. Keď 1.2.1949 vzniklo 
v trenčianskej nemocnici ORL  oddelenie, MUDr. Viliam To-
čík sa stal jeho primárom. Viedol ho až do roku 1980. 
     K 100. narodeninám mu prišli 15. januára 2015 zablahože-
lať primátor Mgr. Richard Rybníček a jeho najbližší spolu-
pracovníci – MUDr. Milan Chalupník, ktorý po ňom prevzal 
funkciu primára a vy-
konával ju až do roku 
1994, MUDr. Miro-
slav Pavlík, ktorý bol 
ďalším primárom odde-
lenia a v súčasnosti je 
prednostom ORL klini-
ky, MUDr. Jozef Pia-
ček, bývalý zástupca 
primára, MUDr. Ján 
Večeřa, súčasný primár ORL oddelenia, MUDr. Jozef Baláž, 
bývalý okresný logopéd a MUDr. Peter Prekop.  V srdečnej 
atmosfére si zaspomínali na spoločne prežité roky.  Gratulan-

Jubilant MUDr. Viliam Točík 

Jubilantovi blahoželá primátor Richard Rybníček, 
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tov potešilo, že jubilant si stále udržiava výbornú pamäť 
a záujem o súčasné dianie.  

Obdiv k tomu, čo v živote dokázal, mu tlmočil 
v blahoprajnom liste aj predseda Slovenskej spoločnosti pre 
otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Doc. MUDr. 

Pavel Doležal, 
CSc. List prečítal 
MUDr. Milan 
Chalupník. Je 
v ňom vyjadrené 
poďakovanie za 
vybudovanie ú-
spešného oddele-
nia a vyškolenie 
ďalších odborní-
kov:  „Bolo to 31 

rokov práce pre našich pacientov s chorobami ucha, nosa 
a hrdla, odpracovaného času, študovania odbornej literatúry, 
návštev kongresov a kurzov – to sú tie momenty, za ktoré vám 
patrí vďaka nás všetkých.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 024/1/2015 

 
 
V Trenčíne sa počas tejto zimy rapídne zvýšil počet bez-

domovcov mladších ako 30 rokov. Podľa Pavla Juríčka 
z Maltézskeho rádu využíva momentálne služby nocľahárne 
na Nešporovej ulici asi 25 bezdomovcov, z nich 15 je mlad-
ších ako 30 rokov. Nechýbajú ani 18-roční mladí ľudia bez 
strechy nad hlavou.  

„Tých mladých je tento rok naozaj veľa, oveľa viac, ako 
ich bývalo v minulých rokoch. Každý prípad je individuálny, 
či už sú to problémy v rodinách, strata zamestnania, alkoho-



37 
 

lizmus, drogy. Situácia nie je dobrá, do jej riešenia by sa mal 
zapojiť štát i obce,“ skonštatoval Pavol Juríček s tým, že rie-
šením by bolo vytvorenie denného stacionára, ktorý 
v Trenčíne chýba. 

Ako dodal, problémom je fakt, že nocľaháreň je 
v prevádzke len do apríla. Keď bezdomovcov prestanú prijí-

mať, roztratia sa 
a čím dlhšie sú 
vonku, tým ťažšie 
sa budú resociali-
zovať a vracať na-
späť do nocľahár-
ne. „Hľadáme im 
prácu či brigádu. 
Pri trojzmennej 
prevádzke sa však 
napríklad po noč-
nej službe nemajú 

kde vyspať, takže niekedy je problémom im prácu zohnať,“ 
doplnil Pavol Juríček.  

Podľa zamestnankyne nocľahárne Alžbety Švancarovej sa 
mladí bezdomovci správajú slušne. Do zariadenia ich nepri-
jmú pod vplyvom alkoholu, kontrolujú im tašky, zabezpečia 
osprchovanie, oholenie, ostrihanie a teplú večeru. „Nemáme 
s nimi problémy, dostanú čistú posteľnú bielizeň, hygienické 
potreby. Bežný človek ich na ulici nespozná, sú čistí, oholení, 
slušne oblečení,“ dodala Alžbeta Švancarová. Zdôraznila, že 
najesť dajú aj bezdomovcom, ktorí prídu pod vplyvom alkoho-
lu, i keď prenocovať im opitým nedovolia.  

Hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová pripomenula, že 
veľa mladých bezdomovcov nie je z Trenčína, ale prichádzajú 
do krajského mesta z okolia. „Mesto sa snaží situáciu 
s bezdomovcami, ale aj s ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi, riešiť. 



38 
 

V bývalej budove Dukly Trenčín na Štefánikovej ulici by sme 
chceli zriadiť krízové centrum. V priestoroch bývali športovci, 
samozrejme, že nejaké úpravy sa tam budú musieť urobiť. 
Rokujeme s vlastníkom budovy a veríme, že krízové centrum 
čoskoro otvoríme,“ priblížila Erika Ságová. 

Trend nárastu počtu mladých ľudí bez domova vnímajú 
podľa Sandry Tordovej z občianskeho združenia Proti prúdu 
aj v Bratislave a inde na Slovensku. „Asi tretina predajcov ča-
sopisu Nota bene sú odchovanci detských domovov. Ľudia, 
ktorí odchádzajú z detských domovov a štartujú do života, to 
majú veľmi ťažké. Keď sa ocitnú v problémoch, chýba im 
oporná sociálna sieť a veľmi často končia na ulici,“ objasnila 
Sandra Tordová s tým, že ide o veľký problém. 

www.teraz.sk 09.01.2015 
pomocná evidencia 008/1/2015 
 
Výstavisko v Brne v roku 2015 pripravilo už tradičný me-

dzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch  RE-
GIONTOUR 2015, ktorý sa začal vo štvrtok 15. januára 
a končil nedeľou 18. januára 2015. Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK) prijal pozvanie do stánku 
partnerského Juhomoravského kraja. 
Svoj výstavný priestor využil v sekcii 
viacerých partnerských regiónov, kde 
sa prezentoval prostredníctvom propa-
gačných materiálov o kraji a predstavil 
významné turistické destinácie zame-
rané na kúpeľníctvo a ubytovanie, ale 
napríklad aj myjavské tradície.  Na vý-

stavisku  v Brne návštevníkov previedla Trenčianskym samo-
správnym krajom až do nedele 18.1.2015 PhDr. Eva Frý-
valdská z Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov 
Úradu TSK. 

Krst publikácie 
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V prvý deň výstavy bola zaujímavou prezentácia novej gas-
tronomickej publikácie, na ktorej sa spoločne podieľali štyri 
české kraje. Tlačovej konferencie, na ktorej bola dobrým ví-
nom pokrstená brožúra „Gastronomie a folklór Moravy a 
Slezska“,  sa osobne zúčastnili štyria hajtmani  Stanislav Mi-
šák zo Zlínskeho kraja (partnerský región TSK),  Michal Ha-
šek  z Juhomoravského kraja (partnerský región TSK),  Miro-
slav Novák z Moravskosliezskeho kraja  a Jiří  Rozbořil z 
Olomouckého kraja.  Zlínsky hajtman  Stanislav Mišák na tla-
čovej konferencii povedal: „My sa vzájomne podporujeme, 
nakoľko  spoločná propagácia je lacnejšia, má širší záber. 
Návštevníci nerozlišujú či idú do Juhomoravského, Zlínskeho, 
Olomouckého alebo Moravskosliezskeho kraja. Idú na Mora-
vu, ktorá im má čo ponúknuť.“ 

Trenčiansky samosprávny kraj ide s dobou a taktiež dáva 
do popredia svoju regionálnu gastronómiu a tradície. Ako už 
minulý rok ohlasoval trenčiansky  župan Ing. Jaroslav Baška, 
kraj pripravuje regionálnu kuchárku a aj na samotnej výstave 
v Brne REGIONTOUR 2015 sa TSK prezentoval kalendármi  
pod názvom „Trenčiansky  samosprávny kraj, kraj tisícich 
chutí“. 

Výstava REGIONTOUR 2015 v Brne je rozlohou veľmi 
podobná výstave ITF Slovakiatour, ktorá sa pravidelne koná 
v januári v Bratislave. Tento rok TSK nebude mať na výstavi-
sku v Bratislave samostatný výstavný stánok. V roku 2015 
plánuje v oblasti výstavníctva samostatný výstavný stánok iba 
na regionálnej výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 
Trenčín, ktorá sa bude konať v máji 2015. O tom, na ktorých 
výstavách sa Trenčiansky samosprávny kraj zúčastní ako vy-
stavovateľ v roku 2016, napovie viac nová Koncepcia cestov-
ného ruchu TSK, ktorá  sa v tomto období pripravuje. 

www.tsk.sk 18.01.2015 
pomocná evidencia 030/1/2015 
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Na miestnych daniach a poplatkoch vybrali v minulom ro-
ku v Trenčíne 7,823 milióna eur. Najväčšiu sumu daní tvorila 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný sta-
vebný odpad. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v mi-
nulom roku vybrali na dani z nehnuteľností takmer 5,4 milióna 
eur, na poplatkoch za odpady 2,25 milióna eur, na dani za psa 
56 tisíc eur, dani za užívanie verejného priestranstva takmer 
80 tisíc eur a dani za ubytovanie vyše 41 tisíc eur. 

Podľa Eriky Ságovej Trenčín nemá žiadne špecifiká pri 
sadzbe daní v jednotlivých mestských častiach. Jedinou vý-
nimkou je daň za využívanie verejného priestranstva, ktorá je 
rozdielna podľa jednotlivých pásiem v meste. 

Podobne ako v iných mestách, aj v Trenčíne schválila sa-
mospráva zľavy na daniach, mesto ich podľa hovorkyne zo-
hľadňuje automaticky. Mesto ako správca dane znižuje o 50 
percent daň z nehnuteľností vlastníkom pozemkov nad 70 ro-
kov za podmienky, že pozemky slúžia výhradne pre ich osob-
nú potrebu. Rovnako je to pri stavbách a bytoch vo vlastníctve 
ľudí nad 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, a pri ne-
bytových priestoroch a garážach, ak slúžia pre motorové vo-
zidlo na ich dopravu, priblížila Erika Ságová. 

Za psov chovaných v rodinných domoch zaplatia Trenčania 
ročne 12 eur, pri psoch chovaných v ostatných nehnuteľnos-
tiach na území mesta je ročná sadzba dane za psa 30 eur. 
Oslobodenie od dane za psa je možné v prípade, ak ide o zá-
chranárskeho psa so špeciálnym výcvikom alebo psa, ktorého 
si vezme daňovník z karanténnej stanice v Trenčíne. Mesto 
Trenčín ako správca dane môže znížiť daň o 50 percent u da-
ňovníkov starších ako 70 rokov. 
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Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad sú pre 
osoby využívajúce množstvový zber diferencované podľa veľ-
kosti zberných nádob a frekvencie vývozu odpadu od 56,96 až 
do 1961,63 eura ročne. Osoby, ktoré množstvový zber nevyu-
žívajú, zaplatia za odvoz odpadu viac ako 31,7 eura ročne. 
Zľavu vo výške šesť eur majú občania v hmotnej núdzi, zdra-
votne ťažko postihnutí a bezvládni občania. Poplatok za odpad 
neplatia tí Trenčania, ktorí preukážu, že sa viac ako 90 dní v 
roku zdržiavajú mimo mesta. 

www.teraz.sk 24.01.2015 
     pomocná evidencia 057/1/2015 
 

Známy hokejista Marián Hossa sa pustil stavať vo veľ-
kom. Len pred pár týždňami rozbehol stavbu vlastného hniez-

dočka na mieste bý-
valej Tisovej vily, 
ktorú zrovnal so 
zemou. Mnohých 
Trenčanov to pobú-
rilo. 

Okrem toho už 
však vo veľkom 
bagruje aj na inom 
mieste, priamo pri 

Váhu. Tu bude stáť Hossov golfový areál. Stavia napriek pro-
testom aktivistov, ktorí sa s ním pre ihrisko súdia. Golfový 
areál pri Váhu sa nepáči rybárom, environmentalistom 
a ornitológom, ktorí sa obrátili na súd. Okresný súd však žalo-
bu zamietol. „Skončené to zatiaľ nie je. Podali sme odvolanie 
a vec je už na krajskom súde,“ povedal aktivista Anton Beták. 
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 „Je to kus prírody v centre mesta! Po výstavbe golfového 
areálu sem budú mať prístup len tí, ktorí si za to budú môcť 
dovoliť zaplatiť, 
a takých nebude 
veľa,“ zdôrazňuje 
Anton Beták. 
Niekoľkohektáro-
vý areál pri Váhu 
však už brázdia 
bagre. „Staviame 
golf, Hossu som 
tu zatiaľ nevidel,“ 
povedal jeden 
z robotníkov. Miesto, kde bude stáť golfový areál, už brázdia 
bagre, stromy a zeleň z neho zmizla. 

Hokejista má na stavbu všetky povolenia. „Podanie odvo-
lania proti rozhodnutiu okresného súdu nemá na to žiadny 
vplyv,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová. 
Oslovili sme aj Mariána Hossu, ktorý po Miroslavovi Kubi-
sovi, predsedovi predstavenstva firmy Hoss Corp, odkázal, že 
momentálne sa k výstavbe golfového areálu nevyjadrí. 

www.cas.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 061/1/2015 

 
Nový železničný most v Trenčíne nebudú môcť využívať 

chodci ani cyklisti. Mesto plánuje na toto využitie odkúpiť sta-
rý železničný most, z ktorého by mohol vzniknúť kolonádny 
cyklomost.  

Stavbu nového železničného mosta by mali dokončiť vo 
februári 2016. Už teraz je však jasné, že sa pri jeho výstavbe 
nepočítalo s priestorom pre chodcov a cyklistov.  

Potvrdili to aj Železnice SR. „Na moste zhotoviteľ vybudu-
je len revízny chodník šírky približne 80 centimetrov, ktorý 
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bude slúžiť pre prevádzkové potreby Železníc SR. Železnice 
ani v blízkosti mosta v súvislosti so stavbou nebudujú priestor 

pre chodcov a 
cyklistov,“ pove-
dala Dana Šin-
ková, zástupkyňa 
riaditeľky odboru 
komunikácie z 
Generálneho ria-
diteľstva Želez-
níc SR. Pre chod-
cov a cyklistov 
by mohol slúžiť 

starý železničný most. O jeho osude však ešte nik nerozhodol.  
 „Registrovali sme snahu mesta Trenčín o jeho využitie, o 

čom už prebehli a budú prebiehať rokovania medzi zástupcami 
mesta Trenčín a zástupcami Železnicami SR. Vzhľadom na 
postup stavebných prác priamo v meste je predmetom rokova-
ní aj otázka využiteľnosti mosta a revitalizácia územia po pô-
vodnej železničnej trati,“ povedala Dana Šinková. Podľa nej 
sa úprava starého mosta nerieši ani v súvislosti s celkovou 
modernizáciou železničnej trate.  

 „Starý most, vyjmúc lávku pre peších, ostáva vo vlastníc-
tve železníc aj po odklone železničnej dopravy na nový most, 
až do doby, kým sa nerozhodne o jeho ďalšom využití,“ doda-
la Dana Šinková. Samotná lávka pre peších je teda vo vlastníc-
tve mesta Trenčín. To sa o budúcnosť starého železničného 
mosta zaujíma.  

„Most bude predmetom rokovaní so Železnicami SR s cie-
ľom dostať ho do vlastníctva mesta a spraviť z neho kolonád-
ny cyklomost,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  

www.sme.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 088/1/2015 
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Trenčianska radnica bude prvýkrát od novembrovej revolú-
cie fungovať bez mestskej rady. Poslanci mestského zastupi-
teľstva rozhodli o jej zrušení, pretože ju považujú za nepot-

rebnú. Podľa od-
borníkov je to síce 
zákonný, ale ne-
štandardný krok. 

Návrh na zruše-
nie, resp. nezriade-
nie mestskej rady v 
Trenčíne predložil 
v utorok 20. janu-
ára na rokovaní 
mestského zastupi-
teľstva trenčiansky 

primátor Mgr. Richard Rybníček. Argumentuje, že mestská 
rada je v súčasnosti prebytočný orgán, ktorý stojí príliš veľa 
času, energie a financií. Po komunálnych voľbách v novembri 
2014 sa významne zmenili pomery v zastupiteľstve, z ktorého 
sa vlastne vytratili politické strany. Štyri pätiny súčasných 
poslancov kandidovali ako nezávislí. 

„V tejto chvíli je to zbytočný medzistupeň. Jej zrušenie pri-
nesie celkovú úsporu za štyri roky asi 20 tisíc eur. Dohodli 
sme sa, že ako primátor budem komunikovať vždy so všetký-
mi poslancami, veci sa budú riešiť na výboroch mestských 
častí a na komisiách, kde sme otvorení verejnosti,“ dodal Mgr. 
Richard Rybníček. O tom, ako mesto využije ušetrené peniaze, 
jeho predstavitelia zatiaľ nerozhodli.  

www.pravda.sk 23.01.2015 
pomocná evidencia 069/1/2015 
 

Primátor Mgr. Richard Rybníček a jeho zástupca Mgr. Ján Forgáč. 
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Mesto Trenčín bude v tomto roku hospodáriť 
s vyrovnaným rozpočtom. Príjmy i výdavky sú plánované vo 
výške 36,6 milióna eur. Rozpočet schválili na zasadnutí pos-
lanci mestského zastupiteľstva v utorok 20. januára.  

Podľa primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka zá-
kladnou filozofiou rozpočtu je aj naďalej znižovanie celkové-
ho zadlženia mesta. „Mesto Trenčín za štyri roky znížilo svoj 
celkový dlh o 52 percent z 39,7 milióna eur koncom roku 
2010 na 19,2 milióna ku koncu roku 2014. Napriek poklesu 
celkového dlhu je mesto stále veľmi zadlžené. Dlhová služba 
definovaná zákonom je ku koncu minulého roka vo výške asi 
53 percent bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka,“ skonštatoval trenčiansky primátor. 

Ako dodal, tento rok bude mesto svoj dlh naďalej znižovať, 
predpokladaná výška dlhu na konci roka by mala podľa neho 
byť o dva milióny eur menšia ako koncom roku 2014. Mesto 
plánuje na tento rok niekoľko investičných akcií, na pokrytie 
ktorých si chcú zobrať úver vo výške 2,6 milióna eur. „V roz-
počte na strane výdavkov zároveň figuruje splatenie záväzkov 
vo výške 4,8 milióna eur,“ doplnil Mgr. Richard Rybníček.  

Príjmy mesta sú rozpočtované na 33,02 milióna eur (32,67 
milióna eur bežné, 350 tisíc eur kapitálové príjmy). Bežné vý-
davky počítajú so sumou 29,55 milióna eur, kapitálové 
s čiastkou 5,14 milióna eur. Príjmové finančné operácie počí-
tajú s 2,6-miliónovým úverom, milión eur tvorí prevod hospo-
dárskeho výsledku z minulého roku. So sumou 1,922 milióna 
eur počíta rozpočet na splácanie bankových úverov. 

www.teraz.sk 20.01.2015 
pomocná evidencia 047/1/2015 
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Mestská polícia má prístroj, s pomocou ktorého môžu jej 
inšpektori zachrániť ľudský život. Automatizovaný externý 
defibrilátor jej koncom minulého roka venovala trenčianska 

spoločnosť Aura Tra-
de. 

Na Slovensku boli 
za ostatné obdobie za-
chránení vďaka ma-
lému, no nenahradi-
teľnému prístroju traja 
ľudia s náhlou zásta-
vou srdca. Mestskí 
policajti absolvovali 

školenie a defibrilátor umiestnili do jedného zo svojich slu-
žobných vozidiel. Označené je čitateľným piktogramom.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 099/1/2015 
 
Dňa 2. februára 2015 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK) Ing. Jaroslav Baška a primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček podpísali memorandum 
o spolupráci na príprave a implementácii „Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja“  (RIÚS 
TK), v rámci ktorej samostatnú časť tvorí „Integrovaná 
územná stratégia pre udržateľný mestský rozvoj funkčného 
územia mesta Trenčín“ (IUS-UMR). RIÚS TK je 
východiskový strategický dokument pre implementáciu 
finančných prostriedkov z eurofondov cez Integrovaný 
regionálny operačný program (IROP) na regionálnej úrovni 
s dopadom na miestnu úroveň. TSK sa tak stal ďalším krajom 
v poradí, ktorý pristúpil k podpisu zmluvného vzťahu v tejto 
oblasti.  

Zelený piktogram na skle vozidla. 
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Partneri memoranda, TSK a mesto Trenčín, sa zaviazali 
v súlade s princípom partnerstva vypracovať spoločný 
strategický dokument RIUS TK, ktorý bude obsahovať strate-
gické ciele 
kraja do roku 
2020 a spô-
sob ich do-
siahnutia za 
pomoci euro-
fondov. 

Partneri 
memoranda 
sa ďalej za-
viazali vytvo-
riť spoločnú 
Radu partnerstva pre RIUS TK, t. j. zoskupenie sociál-
noekonomických partnerov kraja so schvaľovacími 
kompetenciami v oblasti schvaľovania RIUS TK 
a projektových zámerov. Pri jej hlasovaní budú postupovať 
tak, aby rešpektovali svoje vzájomné potreby, ktoré vyplynú 
z analýz spracovaných v odborných poradných skupinách pre 
RIÚS TK a IUS-UMR. Súčasťou memoranda je rozdelenie 
finančných prostriedkov medzi funkčné územie mesta Trenčín 
v rámci IUS- UMR a zvyšným územím TSK a spolupráca na 
implementácii RIUS TK. TSK vytvorí podmienky pre 
administratívno-technické zabezpečenie implementácie RIUS 
a IUS-UMR, prostredníctvom spolupráce sprostredkovateľ-
ských orgánov.  

V rámci IROP  budú podporené integrované projekty 
zamerané na riešenie dopravných, sociálnych, zdravotníckych, 
školských, kultúrno-kreatívnych a environmentálnych výziev, 
ktoré budú mať vplyv na územie Trenčianskeho kraja, a teda 
aj mestské funkčné územie mesta Trenčín. Finančné 

Primátor Richard Rybníček a predseda TSK Jaroslav Baška pri podpise memoranda. 
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prostriedky z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, budú 
môcť byť použité napríklad na: 

- rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. Triedy 
- rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 

cyklistických komunikácií 
- investície do budov a materiálno-technického 

vybavenia budov poskytujúcich sociálne služby na 
komunitnej báze 

- podporu zdravotníckej infraštruktúry vytvorením 
integrovaných centier zdravotnej starostlivosti 

- podporu investícií do budov a materiálno-
technologického vybavenia materských, základných 
a stredných odborných škôl 

- investície do sektora vodného hospodárstva 
budovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd 

- budovanie zelených plôch v mestách a regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk 

Podľa slov predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku Úrad TSK 
má už aj konkrétne 
predstavy, na kto-
rých pracoval celý 
minulý rok: „Vý-
sledkom je zásob-
ník projektov, ktorý 
schválilo zastupi-
teľstvo ešte v no-
vembri, ako pred-
voj rozpočtu na 
tento rok, aby nám 

to sedelo aj s finančným krytím. V oblasti dopravnej infra-
štruktúry je to rekonštrukcia cesty II. triedy z Považskej Bys-
trice do Púchova.“ Ako uviedol trenčiansky župan, v zásob-
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níku je aj rekonštrukcia ďalších ciest, napr. z Nového Mesta 
nad Váhom na Starú Turú a na Myjavu a cesta z Veľkých 
Uheriec cez Skýcov do Nitrianskeho kraja.  
Ďalšími konkrétnymi projektmi je takmer 100 km dlhá 

Vážska cyklotrasa, ktorá by mala ísť popri Váhu a deinštitu-
cionalizácia niektorých sociálnych zariadení, napr. Centra so-
ciálnych služieb v Adamovských Kochanovciach. Ing. Jaro-
slav Baška dodal, že v oblasti stredného školstva ide asi naj-
väčší balík, ktorý pôjde na podporu stredných odborných škôl 
a duálny systém vzdelávania – spoluprácu medzi zamestnáva-
teľmi, školou a TSK. Ako ďalej uviedol: „Samozrejme, nejaké 
finančné prostriedky pôjdu aj do autobusov Slovenskej auto-
busovej dopravy (SAD), konkrétne SAD Trenčín a SAD Prie-
vidza. No a spoločne s jednotlivými mestami tam, kde sú veľ-
ké stanice, to znamená, kde je železničná aj autobusová stani-
ca, chceme budovať prestupné centrá, aby sme to takýmto 
spôsobom vedeli finančne vykryť a zabezpečiť cestujúcim 
väčší komfort,“ povedal trenčiansky župan.  

Mesto Trenčín má tiež pripravené konkrétne projekty. Pri-
mátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček by chcel finanč-
né prostriedky z eurofondov využiť napríklad na kultiváciu 
a celkovú zmenu starého železničného mosta na tzv. prome-
nádny most, ktorý by mal spájať západnú časť mesta 
s centrom mesta. Podľa jeho slov sú veľmi dôležité aj cyklo-
trasy a prepájanie dopravy medzi jednotlivými obcami.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 112/1/2015 
 
Trenčiansky hrad, dominanta Trenčína i celého Považia, 

strážiaca pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú ob-
lasť s Pobaltím a severnou Európou. 

Takto by sa dal charakterizovať hrad v čase svojho vzniku 
v 11. storočí, ktorý sa v ďalších storočiach stal sídlom pohra-
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ničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes 
sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priesto-
ry a viaceré expozície Trenčianskeho múzea. 

Z komplexného hľadiska je Trenčiansky hrad rozsiahla his-
torická budova, ktorá zahŕňa množstvo objektov. Niektoré 

z nich sú v dobrom 
stave aj napriek sto-
ročiam, no iné zača-
li podliehať pove-
ternostným pod-
mienkam. Boli do-
slova v havarijnom 
stave a nutne potre-

bovali zrekonštruovať. V súčasnosti sú už niektoré opravené, 
konkrétne ide o opravy striech na Jeremiášovej a Letnej veži. 
Do objektov zatekalo, preto bola situácia naliehavá. 
Ďalší problém nastal so stenou s tromi renesančnými ok-

nami v Ilešháziovskom paláci na východnej strane hradného 
areálu. Okná mali prelomené kamenné profily, ktoré nesú 
nadmurovku záklenkov okenných otvorov. V tomto prípade 
hrozilo, že popraskané preklady padnú na Štefánikovu ulicu. 
Práce na odstránení tohto zlého stavu sa začali a naďalej po-
kračujú. „V jarných mesiacov bude na tomto objekte potrebné 
pokračovať v statickom zabezpečení muriva,“ hovorí Peter 
Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea. 

„Tretí problematický objekt na Trenčianskom hrade, ktorý 
mal problém so statikou, bola hospodárska budova. Nachádza 
sa tu správa hradu spolu s predajňou suvenírov. Táto statická 
porucha bola natoľko závažná, že hrozilo jej zrútenie. Začiat-
kom decembra však bol objekt zabezpečený,“ dodáva Peter 
Martinisko. 
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V súčasnosti zrútenie nehrozí žiadnemu z objektov Tren-
čianskeho hradu. Prípadné vzniknuté problémy sa budú oka-
mžite riešiť a odstraňovať. 

www.nasenovinky.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 146/1/2015 
 
Husté sneženie v dopoludňajších hodinách v piatok 30. ja-

nuára 2015 spôsobilo dopravné problémy nielen 
v Trenčianskom kraji. Prednosta Okresného úradu v Trenčíne, 
Ing. Štefan Bohúň, vyhlásil mimoriadnu situáciu a o pomoc 
požiadal krízový štáb, ktorého členom je aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ing. Jaroslav Baška. 
Viaceré z cestných komunikácií sa počas pár hodín stali nepre-
jazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov.  

Na riešení kalamitnej situácie spolupracovali všetky prí-
slušné zložky. Polícia mala nasadených 150 ľudí a 77 vozidiel, 

z Hasičského a zá-
chranného zboru 
SR pomáhalo 50 
hasičov a 15 vozi-
diel. Správa ciest 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
(SC TSK) na cesty 
vyslala 65 sypačov, 
11 nakladačov a 25 

zazmluvnených traktorov s radlicou. V teréne sa pohybovalo 
viac ako 110 pracovníkov SC TSK. Ozbrojené sily SR poskyt-
li vozidlo AV 15 na pomoc zakliesneným kamiónom na ceste 
I/50. Na úseku diaľnice D1 jazdilo 12 sypačov.   

Pri štandardných podmienkach výkonu zimnej údržby 
v Trenčianskom kraji (komplexnom posýpaní 1 800 kilomet-
rov ciest v jeho správe), sa bežne za jeden deň spotrebuje 
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priemerne 752 ton posypového materiálu. V priebehu kalamit-
ného piatku sa spotrebovalo až štvornásobne viac posypového 
materiálu, teda 3124,76 ton.  

V sobotu 31. januára 2015 sa na cestách situácia o niečo 
upokojila, cestmajstri však stále mali plné ruky práce. Oproti 
piatku kleslo množstvo spotrebovaného posypového materiálu 
na 1047,99 ton..  

Husté sneženie sa podpísalo aj pod dopravnú nehodu, ktorá 
sa odohrala na železničnom priecestí v obci Svinná. Dvaja 
zranení cestujúci 
boli prevezení do 
Fakultnej nemocni-
ce v Trenčíne. Tak-
mer šesťdesiatke 
zvyšných cestu-
júcich vlakom po-
skytla priestory 
Obecného úradu 
v Svinnej starostka 
obce. Pomoc cestujúcim na ich ďalšej ceste poskytla SAD 
Trenčín, a. s. Chladnú hlavu si v krízovej situácii dokázali za-
chovať príslušníci Policajného zboru SR, ktorí predviedli bez-
chybnú spoluprácu s dispečingom SAD Trenčín. Generálny 
riaditeľ SAD Trenčín Juraj Popluhár bez váhania rozhodol 
o okamžitej pomoci pre uviaznutých cestujúcich partnerského 
železničného dopravcu.  

Vďaka operatívnej komunikácii a efektívnemu riešeniu sa 
cestujúci dočkali dopravného prostriedku, ktorý ich šťastne 
dopravil domov. Vodič autobusu so ŠPZ TN-395DA Ján Mu-
cha k svojim cestujúcim pribral aj tých, ktorí u starostky 
vo Svinnej čakali na náhradnú dopravu. Päť minút pred se-
demnástou hodinou tak aj s cestujúcimi vyrazil smerom k ich  
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pôvodnému cieľu - železničnej stanici Chynorany. V pohodlí 
autobusu SAD Trenčín boli už o 1,5 hodiny na mieste určenia.  

Spiatočná cesta vodičovi Jánovi Muchovi, ktorý pomohol, 
trvala až sedem hodín. Bez pochýb mu preto patrí veľké po-
ďakovanie za ochotne poskytnutú pomocnú ruku. Svojou po-
mocou cestujúcim v núdzi ukázal, že vodiči autobusov 
a pracovníci železníc sú spojencami, ktorí sa starajú 
o pohodlie a bezpečnosť cestujúcich.  

Trenčiansky samosprávny kraj 06.02.2015 
pomocná evidencia 147/1/2015 
 
V sobotu 7. februára 2015 o 22,00 h sa skončilo hlasovanie 

v ôsmom referende od vzniku samostatnej Slovenskej republi-
ky. Podľa výsledkov je referendum neplatné. Zúčastnilo sa na 
ňom len  21,41 percenta ľudí. Na úspešné hlasovanie by ich 
musela byť viac ako polovica. 

Podľa iniciátora referenda je však tento výsledok úplne v 
poriadku. „Toto re-
ferendum dopadlo 
tak, že 90 percent 
zúčastnených ľudí 
hovorí áno rodine, 
áno otcovi a ma-
me. Tie pocity sú 
úžasné, pretože je 
to veľký ús-
pech,“ povedal je-

den z hlavných  predstaviteľov Aliancie za rodinu Anton 
Chromík, ktorého teší aj počet zúčastnených ľudí na referen-
de. 

 Komisia dostala len niekoľko podnetov, napríklad na bil-
bordy pri hlasovacích miestnostiach či nepresné zoznamy ob-
čanov oprávnených hlasovať. Približne 4,4 milióna občanov 

Anton Chromík 
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mohlo v sobotu v 4 942 hlasovacích miestnostiach prísť k re-
ferendovým urnám od 07,00 h do 22,00 h a vyjadriť sa k trom 
otázkam. 

Referendum by bolo platné, len ak sa na ňom zúčastní viac 
ako 50 percent oprávnených občanov.  
Štatistický úrad po skončení hlasovania uverejňoval prie-

bežné neoficiálne výsledky hlasovania. Prvé neoficiálne vý-
sledky sa objavili medzi 22,30 h a 23,00 h a posledné nadrá-
nom pred 02,00 h.  

 Toto boli otázky v referende 2015: 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať 

žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mu-
žom a jednou ženou? 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovna-
kého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova? 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí 
na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak 
ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučova-
nia?  

Ako hlasovali kraje: 
1. Prešovský: 32,31 percenta 
2. Žilinský kraj: 29,87 percent 
3. Trenčiansky kraj: 21,83 percenta 
4. Košický kraj: 19,08 percenta 
5. Bratislavský kraj: 16,95 percenta, 
6. Trnavský kraj 16,71 percenta 
7. Nitriansky kraj:16,65 percenta 
8. Banskobystrický kraj :15,84 percenta 
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Z piatich obvodov pre hlasovanie v referende 
v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji 
(TSK) bola najvy-
ššia účasť v obvode 
Považská Bystrica, 
ktorý zastrešuje Po-
važskobystrický 
a Púchovský okres. 
Dosiahla 27,63 per-
centa. Vyplýva to z predbežných výsledkov referenda, ktoré 
zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). 

Druhá najvyššia účasť v referende bola v obvode Trenčín 
(okresy Trenčín a Ilava), kde dosiahla 24,23 percenta. Nasle-
dovali obvody Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad 
Bebravou) – 21,96 percenta, Prievidza (okresy Prievidza 
a Partizánske) – 18,90 percenta. Najnižšia účasť v referende 
v TSK bola v obvode Nové Mesto nad Váhom (okresy Nové 
mesto nad Váhom a Myjava), kde prišlo k urnám iba 16,20 
percenta voličov. 

Spomedzi deviatich okresných miest v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji bola najvyššia účasť v referende v Ilave, 
kde prišlo k urnám 27,21 percenta voličov. Nasledovali mestá 
Považská Bystrica (25,52 percenta), Púchov (20,54 percenta), 
Trenčín (19,34 percenta), Bánovce nad Bebravou (18,02 per-
centa), Nové Mesto nad Váhom (16,90 percenta), Partizánske 
(16,68 percenta) a Prievidza (14,39 percenta). Najnižšia refe-
rendová účasť spomedzi okresných miest v TSK bola 
v Myjave, kde prišlo k urnám iba 8,70 voličov.  

Z 18 mestských sídiel v Trenčianskom samosprávnom kraji 
bola najvyššia účasť v Nemšovej (32,86 percenta).  

www.hnonline.sk 08.02.2015 
pomocná evidencia 158/1/2015  

Bilbord s pápežom Františkom. 
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V minulom roku vybralo mesto Trenčín na dani za ubyto-

vanie o vyše 2 tisíc eur viac ako v roku 2013. Návštevnosť 
tamojšieho informačného centra sa však znížila. Informovala 

o tom hovorkyňa 
Trenčína Erika Ságo-
vá. 

Jediným merateľ-
ným údajom, ktorý 
súvisí s cestovným ru-
chom, je podľa nej iba 
návštevnosť kultúrno-
informačného centra 
(KIC). Reálne fyzické 

návštevy KIC predstavujú ročne okolo 20 tisíc turistov. Ten-
denciou je mierny pokles. Kým v roku 2013 využilo služby 
KIC v Trenčíne 21 120 návštevníkov, v minulom roku ich bo-
lo 20 842. Nepriamo úmerne s fyzickými návštevami KIC ras-
tie využívanie elektronických informácií (web, maily, sociálne 
siete). „Najčastejšie turisti žiadajú informácie o hrade a ostat-
ných pamiatkach, vyberajú si informačné materiály, suveníry a 
hľadajú ubytovanie. Okrem lokálnych turistických miest naj-
častejšie návštevníci žiadajú informácie o hradoch, výletoch 
do okolia, cyklotrasách a možnostiach kúpania,“ skonštatovala 
Erika Ságová s tým, že najnezvyčajnejšie - i keď pomerne čas-
té - sú otázky, aké stromy obkolesujú historické Mierové ná-
mestie. Ide o brestovec západný, doplnila. 

Napriek poklesu počtu návštevníkov KIC paradoxne vzrás-
tol počet turistov, ktorí sa ubytovali v Trenčíne. Svedčí o tom 
väčší výber dane za ubytovanie. Kým v roku 2013 vybrali na 
dani za ubytovanie 39 329 eur, vlani to bolo 41 516 eur.  

www.sme.sk 16.02.2015 
pomocná evidencia 212/1/2015 

Pohľad na rímsky nápis z hotela Elizabeth. 
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Nová letná plaváreň v Trenčíne bude definitívne bez vody 

aj tento rok. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 
25. februára to 
oznámil primátor 
Richard Rybní-
ček. Pôvodná let-
ná plaváreň padla 
na úkor moderni-
zácie železničnej 
trate. Novú ešte 
bývalé vedenie 
postavilo v roku 
2010 v rekreač-

nom areáli Ostrov, ale bez prívodu vody.  
Na dotiahnutie inžinierskych sieti je nevyhnutná rekon-

štrukcia mosta, ktorý na Ostrov vedie. Podľa aktuálneho vy-
jadrenia železníc je v omnoho horšom stave, ako sa predpo-
kladalo a namiesto dvoch mesiacov bude jeho prestavba trvať 
sedem mesiacov. Preto je jasné, že aj keby mesto sprevádzko-
valo samotnú plaváreň, potrebné siete nie je možné do leta na 
ňu dotiahnuť.  

„Chcem sa ospravedlniť obyvateľom mesta za nesprávne 
informácie, ktoré som vlani poskytol. Ako mesto sme si všet-
ky povinnosti splnili. Opäť sa však ukázalo, že niektoré veci 
sa nedajú ovplyvniť. V rámci modernizácie železnice v meste 
to zažívame ako na bežiacom páse,” povedal pred poslancami 
Mgr. Richard Rybníček. Viceprimátor mesta Ing. Ján Forgáč 
ho doplnil, že termín spustenia novej letnej plavárne vychá-
dzal zo zmluvy, ktorú podpísali so ŽSR. „Termín bol zmluvne 
deklarovaný. Samozrejme žiadna zmluva nemôže zmeniť rea-
litu a okolnosti, ktoré sú objektívne.” 

Nová plaváreň zarástla burinou. 
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V Trenčíne sa tretí rok za stovky miliónov eur modernizuje 
železničná trať. Najvážnejším zásahom je úprava profilu trate 
a vybudovanie nového železničného mosta, ktorý umožní vla-
kom používať rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Pre vyrov-
nanie trate v meste sa museli presídliť rodiny z 30 domov, v 
ceste stála aj takmer 80-ročná pôvodná plaváreň, ktorú zbúrali 
koncom roka 2013. Železnice ju od mesta kúpili ešte v roku 
2006 za 4,3 milióna eur. 

Bývalé vedenie mesta sa rozhodlo novú plaváreň postaviť o 
niekoľko sto metrov ďalej v rekreačnej zóne Ostrov pri Váhu. 
Dobudovali ju pred komunálnymi voľbami v roku 2010. Nové 
vedenie mesta následne zistilo, že k nej nevedie voda ani ka-
nalizácia. Vtedy nastupujúci primátor Richard Rybníček stav-
bu nazval „potemkinovskou dedinou” a absolútnym manažér-
skym zlyhaním jeho predchodcu. V roku 2013 sa mestu poda-
rilo vyrokovať, že železnice v rámci modernizácie trate v mes-
te zaplatia navyše tzv. Malú stavbu za 7,8 milióna eur, pričom 
väčšinu investujú na dotiahnutie sietí a rozšírenie a nutnú re-
konštrukciu mosta na Ostrov. Samotná plaváreň mesto dopo-
siaľ stála vyše sedem miliónov eur.  

„Ak sa nevyskytnú na stavbe ďalšie nepredvídateľné sku-
točnosti, predpokladaný čas výstavby je naplánovaný na se-
dem mesiacov,” potvrdila hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíko-
vá. Mesto ešte pred týmto zistením vyčlenilo 160 tisíc eur na 
potrebné úpravy na chátrajúcej plavárni na jej spustenie. 

www.hnonline.sk 25.02.2015 
pomocná evidencia 249/1/2015 
 
Major vo výslužbe Ján Pafčuga oslávil 100. narodeniny. 

Narodil sa 17. februára 1915 v Trstenej. V októbri roku 1937 
bol povolaný do základnej vojenskej služby a uniformu 
nevyzliekol až do roku 1972, kedy odišiel do dôchodku, teda 
po štyridsiatich rokoch.  
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Po vypuknutí SNP bol niekoľko týždňov väznený 
nemeckou armádou. 
V aktívnej vojenskej 
službe pôsobil na 
rôznych funkciách v 
Čechách a na Sloven-
sku. Od roku 1949 
žije v Trenčíne. Je 
ženatý, s manželkou 
vychovali tri deti. Pri 
príležitosti významné-
ho životného jubilea 
sa s oslávencom v 
Posádkovom klube 

OS SR zišli priatelia z Klubu vojenských veteránov, aby mu 
zablahoželali. Zároveň mu predseda klubu Peter Forgách 
odovzdal pamätný list.  

Ku gratuláciám sa pripojil aj prezident Zväzu vojakov SR 
Tomáš Švec a čulému oslávencovi zaželal dobré zdravie, 
pohodu v rodine a odovzdal mu darček.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 275/1/2015 
 
Tvorivá dielnička veľkonočných medovníkov so zlatou 

majsterkou sveta Bc. Máriou Muráriko-
vou sa uskutočnila v sobotu 7. marca 
v Kultúrnom stredisku Stred na Dlhých 
Honoch v Trenčíne. 

Deti, ale aj deti od 12 rokov v sprievode 
rodičov sa naučili správne vyrobiť polevu, 

dozvedeli sa o trikoch na zdobenie a načerpali inšpiráciu. Už 
napečené voňavé medovníčky priniesla skúsená lektorka Bc. 
Mária Muráriková.  
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Medovnikárskemu remeslu sa venuje 32 rokov. Jej práca je 
v typickom sloven-
skom tradičnom štýle 
a je charakteristická 
čistým ľudovým or-
namentom. Pravidel-
ne sa zúčastňuje na 
gastronomických sú-
ťažiach. 

Táto majsterka ľu-
dovo-umeleckej tvor-
by získala striebornú medailu na Culinary World Cupe 2014 
v Luxemburgu, zlatú medailu na kuchárskej olympiáde IKA 
2013 v nemeckom Erfurte a ďalšiu zlatú medailu na Danubius 
Gastro 2011 v Bratislave. 

www.tnos.sk 07.03.2015 
pomocná evidencia 332/1/2015 

 
Ozvali sa inštitúcie aj občania, ktorí chcú myšlienke zria-

denej knižnice pre seniorov pomôcť a postupne ju rozšíriť aj 
na ďalšie domovy dôchodcov.  

S myšlienkou knižnice prišli samotní klienti zariadenia pre 
seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a vedenie domova im 
vyšlo v ústrety. Zariadenie malo klubovňu, ktorá nebola príliš 
využívaná, tú prebudovali na knižnicu. Otvorili ju pred tromi 
týždňami a spočiatku mala dvetisíc zväzkov. Kníh však stále 
pribúda a bývalá klubovňa už bude primalá, v zariadení sa 
obzerajú po iných priestoroch. Stovky kníh darovali občania aj 
inštitúcie z regiónu, keď sa o iniciatíve seniorov dočítali v 
denníku Pravda. 
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 „Tento záujem naštartovali informácie v médiách 
o otvorení knižnice v našom zariadení pre seniorov. Nabralo 

to skutočne veľ-
mi vysoké ob-
rátky, pár dní po 
tom, čo bola 
správa uverej-
nená, ozvali sa 
nám zo sekreta-
riátu predsedu 

Trenčianskeho 
samosprávneho 

kraja a informo-
vali nás o možnostiach spolupráce s krajskou knižnicou. Po-
tom to už išlo veľmi rýchlo,“ vraví Mgr. Ladislav Pavlík, 
riaditeľ Sociálnych služieb mesta Trenčín, čo je organizácia, 
do ktorej patrí toto zariadenie pre seniorov. 

Ozvali sa aj súkromné osoby, zatiaľ päť ľudí, jeden z nich 
ponúkol napríklad 500 knižných titulov. A nielen z Trenčína, 
balíky kníh priniesol napríklad starosta obce Horná Súča Ju-
raj Ondračka. Ľudia to zrejme pocítili ako niečo, čo tu dote-
raz nebolo a ľuďom to chýba, čo zaplnilo jednu medzeru 
v službách pre seniorov. 

„Je to veľmi dobrý nápad a my ho chceme rozšíriť aj do 
iných miest v kraji, kde sú domovy dôchodcov. Jednou 
z kompetencií, ktoré samosprávny kraj má, je starostlivosť 
o starších ľudí. Táto aktivita podporuje a zvyšuje kvalitu sta-
rostlivosti o týchto ľudí v jednotlivých zariadeniach,“ povedal 
trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom troch 
knižníc. Najväčšia z nich je Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne. Tá v pondelok odovzdala seniorom svoj dar – 
stovku kníh a množstvo časopisov. Na vyskúšanie im požičia 

Mgr. Ladislav Pavlík a Daniela Ilkyvová po prestrihnutí pásky. 
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aj štyri audioknihy, zatiaľ romány a detektívky. Klienti zaria-
denia si vyskúšajú, či im takáto služba vyhovuje. 

Ak bude záujem, knižnica sľubuje, že im na výmenu poži-
čia aj ďalšie. Podľa 72-ročnej Daniely Ilkyvovej, klientky za-
riadenia pre seniorov, je tu veľa slabozrakých, ktorí nemôžu 
čítať pre problémy s očami, preto s radosťou privítajú audio-
knihy. Sú to vlastne zvukové nahrávky, z čitateľa sa stáva po-
slucháč. Staršie verzie sú na magnetofónových kazetách, nov-
šie na CD nosičoch. 

„Máme niekoľko stoviek audiokníh. Okrem toho spolupra-
cujeme aj s kniž-
nicou v Levoči, 
odtiaľ môžeme 
získať ďalšie au-
dioknihy. Bude-
me ich obmieňať 
a podľa záujmu 
klientov môže 
im poskytnúť 
žánre, o ktoré 
budú mať záu-
jem. Poskytneme im zoznam audiokníh, ktoré sa u nás nachá-
dzajú, aby si mohli vybrať. Takisto to platí aj o knihách 
v našom fonde,“ sľúbila Ing. Gabriela Krokvičková, riadi-
teľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. 

Knihy, časopisy, audioknihy aj ďalšie služby bude knižnica 
poskytovať seniorom zadarmo, nebude im účtovať žiadne po-
platky, a to ani v prípade, keby sa im nepodarilo niektoré za-
požičané knihy vrátiť. A v budúcnosti chce pre nich pripravo-
vať aj podujatia, ktoré inak knižnica organizuje vo vlastných 
priestoroch, napríklad besedy so spisovateľmi, prípadne pred-
nášky, podľa toho, o čo bude najväčší záujem. Klienti zariade-
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nia sú väčšinou ľudia, ktorým sa ťažšie chodí, nie vždy môžu 
ísť na podujatia v meste, tak podujatia prídu za nimi. 

„Neuveriteľne ma to prekvapilo, bola som šokovaná, keď 
som zistila, aký ohlas naša knižnica mala. Nechcela som tomu 
veriť. Potešil ma záujem zvonku, ale aj od ľudí, čo bývajú 
v tomto zariadení. Za tri týždne od jej otvorenia sa čitateľmi 
našej knižnice stalo 20 percent klientov. A ľudia prichádzajú 
s ďalšími návrhmi, ako rozšíriť činnosť knižnice, napríklad 
prednášanie vlastnej tvorby. A musím povedať, že niektorí 
klienti sú skutočne talentovaní autori,“ dodala Daniela Ilkyvo-
vá, ktorá sa podujala na prácu knihovníčky v tejto neštandard-
nej knižnici. 

www.pravda.sk 17.03.2015 
pomocná evidencia 383/1/2015 
 
Už 23. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu Be-

auty Forum Slovakia pripravilo výstavisko Expo Center Tren-
čín v dňoch 19. – 
21. marca 2015. 
Toto podujatie 
venované kráse 
zastrešuje všetky 
oblasti kozmetic-
kého priemyslu. 

Tradične po-
núka nechtovým 
dizajnérkam, ma-
nikérkam, kozme-
tičkám, vizážist-
kám, kaderníč-
kam a pedikérkam širokú škálu kvalitných značiek, medzi kto-
rými sa každoročne objavujú aj novinky vstupujúce na sloven-
ský trh. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo na celkovej plo-



64 
 

che 5150 metrov štvorcových 92 vystavovateľov zo Sloven-
ska, Českej republiky, Rakúska, Poľska a Spojených arab-
ských emirátov. 

Veľtrh ponúka odbornej verejnosti aj atraktívny sprievodný 
program. Tohtoročnou novinkou bola súťaž VlasyVizáž Cup 
pre kaderníkov, zameraná na premenu modelky – inšpiratívnu 
a kreatívnu prácu vychádzajúcu z trendov. Pre nechtové dizaj-
nérky a manikérky boli pripravené odborné súťaže - Majstrov-
stvá SR v Nail Designe a Majstrovstvá SR v NailArt Trophy 
na tému „Mýtická bytosť a jej príbeh“.  

Už neodmysliteľným sprievodným podujatím sú Majstrov-
stvá SR v make-upe. Ich tohtoročná téma bola „Zlaté 20-te ro-
ky“. Úlohou súťažiacich bolo inšpirovať sa avantgardným ži-
votným štýlom búrlivých 20-tych rokov, v ktorých nezabud-
nuteľnú stopu zanechala Joséphine Bakerová a nemé filmy 
s Charlie Chaplinom a Marlene Dietrichovou.  

Predĺžiť a zahustiť riasy modelky nastavením 3D rias bolo 
úlohou pre tých, ktorí sa prihlásili na Majstrovstvá SR v predl-

žovaní rias. Sú-
časťou sprie-
vodného prog-
ramu bol aj 11. 
ročník Maj-
strovstiev SR 
v maľovaní na 
telo Body Art na 
tému „Svet po-
čítačov – IT 
World“. Víťazi 

všetkých majstrovstiev Slovenska na veľtrhu postúpili na me-
dzinárodné majstrovstvá v Mníchove, kde si porovnajú svoje 
schopnosti s profesionálmi z ostatných európskych krajín. 
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Uskutočnil sa aj Podologický deň a v jeho rámci 10. ročník 
odbornej podologickej súťaže Beaty Foot Slovakia a odborné 
workshopy.  

Majstrovstvá SR v predlžovaní rias: 
Ak Vám príroda nenadelila krásne riasy, nezúfajte - dá sa 

tomu pomôcť. Presvedčilo sa o tom aj 9 modeliek počas tohto-
ročných Majstrovstiev SR v predlžovaní rias. Úlohou súťažia-
cich bolo počas 1,5 hodinového pracovného času vytvoriť na 
oboch viečkach modelky krásne a prirodzené riasy. Odborná 
porota hodnotila prirodzenosť aplikácie, vhodný výber rias, 
kvalitu nalepenia a celkový dojem. 

Výsledné umiestnenie: 
1. miesto:  Erika Zelenková 
2. miesto:  Ivana Kollárová 
3. miesto:  Erika Michalcová 

Majstrovstvá SR v maľovaní na telo:  
Tohto ročníka Body Artu sa zúčastnilo celkove 12 súťažia-

cich. V ich prácach dominovala modrá a strieborná farba.  
Výsledné umiestnenie: 

1. miesto:  Veronika Bokorová 
2. miesto:  Tibor Vrtík                 
3. miesto:  Helena Jordana Skuhrovcová 

Prvý ročník súťaže VlasyVizáž CUP 2015: 
Do prvého ročníka súťaže prihlásilo svoje práce formou fo-

todokumentácie 13 kaderníkov. Z nich odborná porota vybrala 
finálovú osmičku.  

Výsledné umiestnenie: 
1. miesto: Izabela Trutzová (kaderníčka vizážistka) 
2. miesto: Katarína Mitošinková (kaderníčka) 
                 Ľubomíra Nedorostová (vizážistka) 
3. miesto: Iveta Smejová (kaderníčka) 
                 Edona Benovicsová (vizážistka) 
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Spoločnosť HairCare Professionals udelila zvláštnu cenu za 
farbu a styling Jakubovi Michelčíkovi. Hotel Most slávy 
z Trenčianskych Teplíc venoval do súťaže Cenu divákov, kto-
rú získala Slávka Pápayová. 
     Beauty  Foot Slovakia 2015:  

Tento rok sa prvýkrát súťažilo v dvoch kategóriách – mok-
rá a suchá pedikúra.  Do súťaže sa mohli prihlásiť aj pedikér-
ky, ktoré vo svojich salónoch ponúkajú kombinovanú pedikú-
ru. Ak prístroj súťažiaca použila len na dobrúsenie - súťažila v 
kategórií mokrá pedikúra a pokiaľ prístroj používala na väčši-
nu pedikérskych úkonov - dobrúsenie päty i úprava nechtov 
bola zaradená v kategórií suchá pedikúra.  

Výsledné umiestnenie: 
Kategória Mokrá pedikúra: 
1. miesto: Marianna Kováčová 
2. miesto: Alena Mlyneková 
3. miesto: Erika Tóthová 
Kategória Suchá pedikúra 
1. miesto: Ingrid Klubalová 
2. miesto: Monika Trnovská 
3. miesto: Zuzana Šišáková 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v NailArt Trophy: 
Výsledné umiestnenie: 

1. miesto: Lenka Fedušová 
2. miesto: Loreta Kecskemétyová 
3. miesto: Michaela Kalmárová 

Majstrovstiev SR v NailArt Trophy a Nail Designe: 
Výsledné umiestnenie: 

Kategória: Profesionál, modelovanie s tipom: 
1. miesto: Monika Vernerová 
2. miesto: Lenka Maňuchová 
3. miesto: Anna Kovalčíková 
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Kategória: Profesionál, modelovanie bez tipu: 
1. miesto: Katarína Filová 
2. miesto: Zuzana Goliat Farkašová 
3. miesto: Petronela Kasardová 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 407/1/2015 

 
Kronikár mesta Trenčín Mgr. Jozef Čery sa od apríla 2015 
môže naplno venovať svojim záľubám. Novým mestským 
kronikárom je novinár PhDr. Pavol Seriš.  

Keď Jozef Čery ešte ako mladý učiteľ chémie a telocviku 
v Soblahove pomáhal deťom s písaním kroniky, pravdepo-

dobne netušil, 
že sa raz stane 

celoslovensky 
uznávaným kro-
nikárom. A ne-
vedel to zrejme 
ani v auguste 
1972, keď ako 
30-ročný začal 
pracovať na od-
bore školstva 

vtedajšieho miestneho národného výboru. Kronikár mesta ho 
požiadal, aby mu pomohol nájsť za seba náhradu.  

Boli to však iba spolupracovníci z rôznych pracovísk. 
Zhromažďovanie údajov tak bolo dosť prácne a zložité. Asi po 
roku sa Jozef Čery rozhodol partnerom poďakovať a do písa-
nia kroniky sa pustil sám.  

Jozef Čery sa stal priekopníkom tvorby kroník na Sloven-
sku s využitím modernej techniky. Vypracoval si vlastnú me-
todiku a osnovu kroniky, svoje skúsenosti odovzdával kroni-
károm na školeniach. Medzi slovenskými kronikármi je jed-

Jozef Čery, nad ním nový kronikár Pavol Seriš. 
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notkou už od roku 1999, kedy v treťom ročníku súťaže Slo-
venská kronika za svoju priekopnícku prácu na kronike mesta 
Trenčín získal prvé miesto. Dovtedy všetci písali len ručne, 
Jozef Čery prišiel ako prvý s digitalizovanou kronikou. No-
vinkou, ktorú do písania kroník zaviedol, bolo vkladanie foto-
grafií do textu. 

Prvú cenu získal v súťaži slovenských kroník aj v roku 
2005 za Kroniku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. V roku 
2009 získal v tejto súťaži za Kroniku mesta Trenčín Čestné 
uznanie. Za Kroniku mesta Trenčín z roku 2011 ho ocenili pr-
vým miestom. Prvá priečka ho čakala aj na vyhodnotení celo-
slovenskej súťaže kroník za rok 2013. Mesto Trenčín získalo 
vďaka Jozefovi Čerymu hlavnú cenu aj 26. novembra 2014 v 
Martine v kategórii Kronika krajského a okresného mesta.  

Dnes sa zdá až neuveriteľné, že kedysi informácie najskôr 
zapisoval na papieriky, 
triedil na kôpky podľa 
oblastí a potom prepi-
soval na písacom stro-
ji. Vyrobil niekoľko 
kópií, aby ich mohli 
skontrolovať stranícke 
orgány a ďalšie komi-
sie. Záznamy potom 
zapisoval ručne doku-
mentačným atramen-
tom do veľkej knihy. 

„Všetkými tými 
rokmi prešiel Jožko 

Čery poctivo a čestne. Patrí mu naša vďaka, uznanie a rešpekt. 
Svojou prácou zanechal veľmi cenný sumár všetkých pozoru-
hodných udalostí v našom meste pre všetky ďalšie generácie 
Trenčanov,“ povedal na marcovom zasadnutí mestského za-

Dojatie a kvety od primátora Richarda Rybníčka. 
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stupiteľstva primátor mesta Richard Rybníček, keď mu pri 
príležitosti odchodu do dôchodku ďakoval. Za dlhoročnú prá-
cu pre mesto a tvorbu mestskej kroniky mu odovzdal ďakovný 
list a požiadal ho o podpis do pamätnej knihy mesta Trenčín. 
Na prelome mesiacov odovzdal Jozef Čery kronikársku štafetu 
svojmu nástupcovi, novinárovi Pavlovi Serišovi.  

Jožko, veľa zdravia a životného elánu. Ďakujeme za spolu-
prácu, dobré rady, za vtip a humor. Tešíme sa na ďalšie spo-
ločné stretnutia.   

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 477/1/2015 
 
Jozef Čery sa na niekoľko dní stal mediálnou hviezdou. 

Zaslúžene. Často oceňovaný priekopník tvorby kroník na Slo-
vensku odovzdával štafetu po 43 rokoch zaznamenávania his-
tórie svojho mes-
ta. Noviny, tele-
vízie i rádiá ho 
zavalili otázkami, 
dolovali z neho 
rôzne naj..., zau-
jímavosti, pikant-
né zážitky 
a historky. Volám 
sa Pavol Seriš 
a som nástupcom 
Jozefa Čeryho na 
poste kronikára mesta Trenčín. V závere marca som ho požia-
dal o rozlúčkový rozhovor.  

Chcem sa s tebou porozprávať ako s kronikárom číslo 
jeden na Slovensku. Keď ma pri nástupe na pozíciu kroni-
kára predstavovali pracovníkom na mestskom úrade, za-

Jozef Čery s kronikou v kancelárii primátora. 
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znela aj otázka: Na čo sa vlastne robí kronika, číta to vô-
bec niekto? Čo by si na takúto otázku odpovedal? 

„Je to hlúposť. Najmä mladí ľudia sa zaujímajú o históriu, 
píšu diplomové a iné práce. O tom, že kronika nie je mŕtvola, 
svedčí aj návštevnosť na webovej stránke mesta, kde sa kroni-
ky v elektronickej forme nachádzajú  - je to okolo 9 tisíc náv-
štev za rok. Predvlani, keď kronika Trenčína získala cenu, bol 

o ňu enormný záujem.“ 
Čo musí urobiť člo-

vek, ktorý sa chce do-
stať ku kronike a čer-
pať z nej informácie? 

„Môže si ju pozrieť na 
webovej stránke, kde sa 
kroniky od roku 2003 
nachádzajú. Ak sa chce 
dostať k starším roční-
kom, musí ísť do tren-
čianskej pobočky Štátne-

ho archívu na Kožušníckej ulici. Tam ich možno študovať 
prezenčne, kronika nesmie opustiť priestory archívu.“ 

Kronikárstvo na Slovensku stále nemá potrebný legisla-
tívny rámec. Komplikovalo ti to prácu? 

„Ide o určenie pravidiel v odmeňovaní, inde až taký prob-
lém nevidím. Práva a povinnosti kronikára sú už dané. Veľa 
pre to urobil muzeológ RNDr. Ladislav Jasenák. Kronikár by 
mal byť univerzálnou osobnosťou, ktorá vie vybrať 
a spracovať to podstatné z jednotlivých oblastí aktuálneho ži-
vota vrátane zaujímavých detailov.“ 

Spolupracujú, stretávajú sa slovenskí kronikári? 
„Spájajú nás stretnutia v Martine. Aj Trenčianske osvetové 

stredisko každý rok organizuje stretnutie kronikárov z obcí 
nášho kraja. Žiaľ, zúčastňuje sa ho asi desať až pätnásť kroni-
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károv, čo je vzhľadom na počet obcí málo. Na podujatí vždy 
prednáša odborník z tejto oblasti vrátane historikov, beseduje 
sa, vymieňajú sa skúsenosti. Aj ja som chodil prednášať, na-
príklad do Prievidze, do Nového Mesta nad Váhom, aj doma 
v Trenčíne. Dôležité je zaznamenávať informácie okamžite, 
hoci len na papierik, lebo život je veľmi hektický a premenli-
vý, udalosti sa striedajú a údaje sa rýchlo vytrácajú z pamäti.“ 

Viaceré obce sa pričlenili k Trenčínu. Ako to ovplyvnilo 
tvorbu kroník v týchto sídlach? 

V bývalých obciach - Kubrá, Kubrica, Opatová, Zlatovce, 
Záblatie, keď tam ešte boli bývalé národné výbory, pôsobili  aj 
obecní kronikári. Keď sa tieto obce pričlenili k Trenčínu, kro-
nikárstvo tam postupne zaniklo. Vnímam to ako našu chybu, 
že sme tomu nezabránili. Všetko zostalo na mne. Niekedy je 
dosť ťažké  získavať priebežne informácie o živote a podu-
jatiach v týchto miestnych častiach.“ 

Zázračná vec pre kronikára je z pohľadu získavania in-
formácií nástup internetu... 

„To je pravda. Človek aj predtým vždy rozmýšľal, ako si 
prácu zlepšiť, uľahčiť. Kedysi som si všetko písal na malé pa-
pieriky. Mal som škatuľu s priehradkami podľa jednotlivých 
tematických oblastí. Priznám sa, že sa mi škatuľa aj prevrhla, 
znova som všetko triedil... Počítač som začal využívať od roku 
1991. Neskôr som začal zalamovať fotografie do textu. To bol 
pokrok, lebo som nebol spokojný s tým, že  fotografie sú zalo-
žené niekde inde ako textová časť. Potom sme objavili font, 
ktorý pripomínal písané písmo. To bol ďalší veľký krok 
vpred.“  

Sú aj iní kronikári na Slovensku, ktorí sú na „dlhú 
trať“, ktorí sa dlhé roky venujú tejto práci? 

„Viem o jednom kronikárovi z obce pri Považskej Bystrici, 
ktorý túto prácu robí o dva-tri roky dlhšie ako ja. Kronikári 
väčšinou vydržia dlho. Nikto sa na takúto prácu nehrnie. Ide-
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álne je to pre dôchodcov, ktorí si takto privyrobia alebo prilep-
šia k inému zárobku. To finančné ohodnotenie je nízke.“ 

Robil si kronikára vyše štyri desaťročia. Skús sa zamys-
lieť – ako by si charakterizoval tie jednotlivé dekády svo-
jimi očami?  

„Kronikárska robota od začiatku zostala len na mňa, bol 
som solitér. Žiadny predseda národného výboru alebo neskôr 
primátor ma neusmerňoval. Vytvoril som si vlastný koncept, 
ako by to malo vyzerať. Spočiatku som to robil provizórne, 
aby nezostalo nejaké vákuum, lebo od roku 1945 až do roku 
1972 sa kronika robila. Vstúpil som na neprebádanú pôdu, ve-
del som, že tá práca musí mať nejaké pravidlá. Niekto mi po-
radil, že banskobystrický kronikár Andrej Gregorčok Igovän 
vydal knižku. Podarilo sa mi ju zohnať. Autor tam opisuje 
spôsob, ako k tvorbe kroniky pristupuje. Neskôr sa všeobecne 
prebudil záujem o kronikárstvo, začalo sa hovoriť o metodike, 
o mapovaní jednotlivých oblastí života, aj sám som sa snažil 
prísť s novými nápadmi. Ďakujem rodine, že mala pochopenie 
pre túto prácu, pretože som ju vykonával len doma, popri svo-
jej hlavnej pracovnej činnosti. Na druhej strane mi moji nad-
riadení tolerovali, ak som sa v pracovnom čase potreboval zú-
častniť na nejakom podujatí.“ 

Kedy si sa vlastne stal kronikárom „na plný úväzok“? 
Keď si odišiel do dôchodku? 

„Nie. Do dôchodku som odišiel v roku 2002, ale dostal som 
ponuku spolupracovať na mestských novinách Info. Prijal som 
ju. Kronikárom na plný úväzok som sa stal v roku 2004.“ 

Najväčším prelomom bol určite rok 1989. Veľa vecí sa 
zmenilo. Ako to ovplyvnilo prácu kronikára? 
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„V mojom živote sa nezmenilo nič. Obdivoval som v tom 
období odolnosť 
a uvážlivosť vte-
dajšieho predsedu 
Mestského ná-
rodného výboru 
v Trenčíne Štefa-
na Reháka. Revo-
lúcia vyplavila aj 
rôznych prospe-
chárov, falošných 
disidentov, ktorí 

si na úrade podávali kľučky. Chcelo to pevné nervy. Štefan 
Rehák to ustál so cťou. Trenčania ho opäť zvolili na čelo mes-
ta, hoci najmä KDH malo pri voľbách veľké ambície. Štefan 
Rehák nastúpil do úradu už v roku 1977 a za jeho éry sa na-
príklad vybudovalo veľké sídlisko Juh, potom Kvetná... Bol to 
veľmi rozumný a rozhľadený človek. Revolúcia nikoho ne-
zmenila charakterovo ani mentálne. Väčšina vedúcich a od-
borných pracovníkov zostala na úrade aj po nežnej revolúcii.“ 

Má kronikár nejaký iný, špecifický pohľad na mesto 
v porovnaní s bežným občanom? Predsa len sleduješ vývoj 
mesta dôkladnejšie, intímnejšie... 

„Je fakt, že človek získava a vníma množstvo informácií, 
ktoré sa k väčšine občanov nedostanú. Nazdávam sa, že kroni-
kár vie lepšie predvídať smerovanie, ďalší vývoj.“ 

Získaval si ceny za najlepšie kroniky na Slovensku. Čo 
hodnotitelia v Národnom osvetovom ústave na nich najviac 
oceňovali? 

„V prvom rade to bola grafická úroveň, spracovanie. 
V iných kronikách chýbali fotografie alebo obsahovali  také 
malé fotografie, že miniaturizáciou strácali informačnú hodno-
tu. Niektoré boli zviazané iba hrebeňovou väzbou. Hodnotite-

S Jozefom Čerym sa rozlúčili aj najbližší spolupracovníci. 
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lia oceňujú na našej  kronike aj font Shelley Allegro, ktorý 
pripomína písané písmo. Inak prakticky všetky hodnotené 
kroniky obsahovali viac alebo menej všetky náležitosti, ktoré 
určuje metodika. Samozrejme sa hodnotí aj obsahová úroveň, 
pokrytie jednotlivých oblastí, štruktúra textu.“ 

Ako sa podľa tvojho názoru bude ďalej kronikárstvo 
vyvíjať? Samozrejme okrem využívania ďalších technic-
kých noviniek... 

„Do revolúcie mi v obsahovej štruktúre chýbal náboženský 
a duchovný život. Ten som potom zaradil a zaiste by si zaslú-
žil pozornosť aj v iných kronikách. Azda by bolo vhodné viac 
využívať a zaznamenávať štatistické informácie. Nerobí sa sú-
hrnné vyhodnotenie života mesta vo všetkých oblastiach, na-
príklad ekonomika sa zachytáva iba jednotlivými informácia-
mi.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 520/1/2015 
 
Krajské mesto Trenčín bude mať dve nové materské škôl-

ky. Poslanci uplynulý týždeň schválil zaradenie dvoch týchto 
zariadení do siete materských škôl od 1. septembra tohto roku. 

 „Ide o Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície na Olbrachto-
vej ulici a Cirkevnú materskú školu sv. Andreja, Svorada 
a Benedikta na Braneckého ulici,“ informovala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. 

Prvá menovaná škôlka ponúkne od 1. septembra 2015 prie-
story pre 48 detí a štyri učiteľky. Zariadenie na Braneckého 
ulici poskytne dve triedy pre 40 detí, ale až od 1. septembra 
2016. Mesto plánuje ďalej hľadať priestorové možnosti pre 
deti. 

„Evidujeme 68 detí, ktoré neboli prijaté do konkrétnej 
škôlky, napriek tomu, že podmienky na prijatie spĺňali. Pre 31 
detí však zostali voľné miesta v piatich okrajových škôlkach, 
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a to na uliciach Niva, Opatovská, Pri parku, Považská 
a Kubranská,“ povedala Erika Ságová. Mesto sa podľa jej slov 
snaží o zvýšenie kapacity materských škôl aj prostredníctvom 
projektu RIUS. 

„Už v minulom roku sme rozšírili ich kapacitu otvorením 
dvoch nových tried v Materskej škole Na dolinách a jednej 
triedy v Materskej škole Kubranská,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 23.03.2015 
pomocná evidencia 415/1/2015 
 
Na výjazdovom rokovaní v Trenčíne v stredu 25. marca 

vláda SR rozhodla o podpore viac ako 13 miliónov eur pre 
Trenčiansky kraj. Informoval o tom premiér Robert Fico. 

„Je to suma, ktorá sa vo veľmi krátkom čase objaví v tomto 
regióne v podobe rôznych mechanizmov a projektov,“ ozná-

mil. Zdôraznil, že sa 
tak stane aj napriek 
tomu, že sociálna 
a životná úroveň oby-
vateľov kraja dosahu-
je priemer alebo až 
nadpriemer Sloven-
ska. 

Celková suma na 
pomoc Trenčianske-

mu kraju sa rozloží medzi viacerých ministrov, ktorí vyčlenia 
prostriedky vo vlastných rozpočtových kapitolách. Minister 
financií Peter Kažimír uistil, že sa tak bude diať iba v rámci 
schváleného štátneho rozpočtu na tento rok. „Myslím si, že to 
budú veľmi dobre minuté peniaze,“ uviedol Peter Kažimír. 

Vítanie Roberta Fica, vpravo Jaroslav Baška. 



76 
 

Hostiteľom vlády bol predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška 
(Smer-SD). Ten 
uviedol, že aj na-
priek nízkej ne-

zamestnanosti, 
ktorá je pod celo-
slovenským prie-
merom, je v kraji 
veľké množstvo 
mladých neza-
mestnaných vo 

veku do 29 rokov. Práve z tohto dôvodu vláda zvýšila sumu na 
podporu vytvárania pracovných miest pre nich z pôvodne uva-
žovaných 2,8 milióna eur až na 4,3 milióna eur. Peniaze vy-
člení minister práce Ján Richter. 

„Môže to trochu zmeniť tú štruktúru mladých nezamestna-
ných ľudí, ktorí síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale 
v odboroch, kde nevedia nájsť uplatnenie,“ zhrnul očakávanie 
vlády Robert Fico. Aj v Trenčianskom kraji totiž prevažuje 
nesúlad vzdelania ľudí s potrebami praxe. 

Z rozpočtovej kapitoly ministra financií vláda vyčlenila 2,2 
milióna pre jednotlivé samosprávy v kraji. Fico zdôraznil, že 
si dali záležať, aby podporené projekty „mali svoj význam“. 
Vybraní pritom boli podľa neho nielen starostovia a primátori 
za vládnu stranu Smer-SD. 

Ako príklad menoval Prievidzu, kde je primátorkou Kata-
rína Macháčková (Sieť). Druhé najväčšie mesto v kraji do-
stane 60 tisíc eur na rekonštrukciu mestskej športovej haly. 
Najviac, až polovicu z prostriedkov ministerstva financií získa 
Trenčiansky samosprávny kraj. Viac ako milión eur poputuje 
na opravu cestného mosta v Považskej Bystrici 

Robert Fico na tlačovej konferencii. 
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a rekonštrukciu troch stredných škôl a troch nemocníc, ktoré 
má TSK v správe.  

Oproti pôvodnému návrhu dnes ministri rozhodli, že 
z rozpočtu ministerstva zdravotníctva vyčlenia 1,17 milióna 
eur pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne, konkrétne jej rádio-
diagnostické oddelenie. Žiadne prostriedky naopak nezískala 
samotná samospráva krajského mesta. Primátora Trenčína Ri-
charda Rybníčka vláda neprizvala na svoje zasadnutie, mal 
byť však prítomný na následnom obede s ministrami. 

Robert Fico zdôraznil, že sa teší na rozhovor s Richardom 
Rybníčkom pri spoločnom obede a doplnil, že spolu pôjdu 
otvoriť nový cestný most v Trenčíne. „Objem prostriedkov pre 
mesto Trenčín je taký, že nikto ho nemôže považovať za za-
nedbateľný,“ dodal premiér. 

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 442/1/2015 
 
 
Trenčiansky primátor Richard Rybníček (nezávislý) ozna-

čil svoju neúčasť na výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne za 
gól do vlastnej brány. Premiér Robert Fico (Smer-SD) však 
podľa neho nie za toto rozhodnutie zodpovedný. 

„Myslím si, že v tom premiér prsty nemal, že to nebol jeho 
problém. To bol skôr problém tých, ktorí to organizovali a tí 
sa rozhodli ma pozvať asi až na obed. Treba sa spýtať toho, 
kto to organizoval a nepredpokladám, že to bol úrad vlády,“ 
domnieva sa. 

„My sme sa dohodli s pánom primátorom, že ho budeme 
hostiť na obede spoločne s vládou a potom pôjdeme otvoriť 
dlho očakávaný diaľničný most tu v Trenčíne,“ vysvetlil ne-
prizvanie Rybníčka na zasadnutie ministrov predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Samotný 
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premiér uviedol, že sa teší na stretnutie s primátorom na pra-
covnom obede. 

Vláda dnes rozhodla o uvoľnení 2,2 milióna eur pre samo-
správy v kraji, Trenčín z týchto peňazí nezískal nič. Richard 
Rybníček povedal, že so šéfom kabinetu sa na obede rozpráva-
li o rekonštrukcii 
miestneho Zimného 
štadióna Pavla De-
mitru a Robert Fico 
mu na tento účel 
prisľúbil milión eur. 
Premiér na tlačovej 
konferencii infor-
moval, že tému re-
konštrukcie štadióna 
na rokovaní vlády otvoril Jaroslav Baška. „Momentálne nee-
xistuje žiadny oficiálny plán modernizácie alebo rekonštrukcie 
zimných štadiónov na Slovensku, skôr sa snažíme reagovať 
tam, kde už je situácia neúnosná,“ priblížil. Ako dodal, jeho 
vláda každý rok podporí sumou milión eur buď výstavbu jed-
ného malého zimného štadióna, alebo rekonštrukciu niektoré-
ho z existujúcich. Riešenie pre Trenčín vidí v presunutí finan-
cií vyčlenených pre Piešťany, ktoré zatiaľ neboli minuté. Túto 
možnosť chce podľa jeho slov vláda preskúmať. 

S ministrom kultúry Marekom Maďaričom prebral Ri-
chard Rybníček možnosti čerpania eurofondov na kreatívny 
priemysel v meste, so šéfom rezortu vnútra Robertom Kali-
ňákom hovorili o podpore miestnych dobrovoľných hasič-
ských zborov. „Využil som všetky príležitosti na to, aby som 
sa porozprával s jednotlivými členmi vlády o problémoch, kto-
ré máme v meste, a myslím si, že sa mi niektoré veci aj poda-
rilo vyriešiť,“ zdôraznil. 
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„Sklamaný by som bol vtedy, keby mi povedali, že nič ne-
dostaneme, ale máme rozrobené reálne veci, ktoré prídu do 
Trenčína, takže sklamaný nie som. Som trpezlivý," uzavrel 
Richard Rybníček.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 443/1/2015 
 
Pásku počas slávnostného otvorenia  nového cestného mos-

ta v Trenčíne spoločne prestrihli v v stredu 25. marca minister 
dopravy SR Ján Počiatek, vedúci zastúpenia EÚ v SR Dušan 
Chrenek, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ja-
roslav Baška, primátor Trenčína Richard Rybníček, zástup-
ca spoločnosti Strabag Juraj Bacmaňák, generálny riaditeľ 
Slovenskej správy ciest Roman Žembera a generálny riaditeľ 
spoločnosti Strabag Branislav Lukáč. Most by mal prispieť k  
zlepšeniu dopravnej situácie v Trenčíne.  

„Myslím si, že je to veľmi významná udalosť najmä pre 
Trenčanov, hoci ten most bude slúžiť aj tranzitujúcim cestujú-
cim. Tento most určite výrazným spôsobom ovplyvní dnes už 
pomerne komplikovanú dopravnú situáciu v meste. Podľa 
všetkých prepočtov by mal odľahčiť najmä existujúci most, 
ktorý je už dávno za hranicou svojej kapacity,“ uviedol Ján 
Počiatek. 

Spustenie mosta do prevádzky by malo podľa neho pomôcť 
nielen znížiť nehodovosť na kritických úsekoch starého mosta, 
ale tiež výrazne znížiť počet pravidelných kolón v meste. 
„Keď už občania na ten most tak dlho čakali, dúfam, že im 
bude veľmi dlho slúžiť bez nejakých závažných nehôd,“ do-
dal. 
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Primátor mesta Richard Rybníček označil Trenčín spolu s 
Prešovom za 
krajské mestá s 

najkomplikova-
nejšou dopravou. 
„Som naozaj rád, 
že vlády SR a 
Európska únia 
spojili sily a vy-
budovali tento 
významný do-
pravný uzol v 
Trenčíne, ktorý 

nám nesmierne pomôže,“ zdôraznil. Od štátu sa mestu podari-
lo získať dodatočné peniaze na napojenie cesty na Zlatovskú 
ulicu, ktoré pôvodne v pláne nebolo. 

Richard Rybníček upozornil, že nový most by mal znížiť 
prepravu cez ten súčasný z približne 22 tisíc  áut denne na po-
lovicu. „Som presvedčený o tom, že sa nám aspoň trochu uľa-
ví, aj keď na to, aby sme vyriešili dopravu v tomto meste, nás 
čaká ešte veľmi dlhá cesta,“ povedal. 

„Pevne verím, že v najbližšej budúcnosti bude táto stavba 
pokračovať tzv. juhovýchodným obchvatom mesta Trenčín a 
toto berieme len ako prvú etapu celého obchvatu,“ avizoval 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Výstavba mosta sa začala v septembri 2011 a pre Sloven-
skú správu ciest ho zhotovila firma Strabag. Celkové náklady 
dosiahli 37 miliónov eur, pričom 85 % z tejto sumy išlo z eu-
rofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Most je dlhý 2,45 ki-
lometra a prístupný je aj pre peších a cyklistov.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 446/1/2015 
 

Zľava B. Lukáč, R. Žembera, J. Bacmaňák, R. Rybníček, J. Baška, D. Chrenek, J. Počiatek. 
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Nový cestný most v Trenčíne pre dopravu otvorili 26. 
marca 2015. Stavba dlhá 2450 metrov vyšla na 37 miliónov 
eur. Jeho súčasťou sú tri mostné objekty a šesť križovatiek. 
Unikátny je mnohým, aj svojím príbehom. 

Podľa ministra dopravy Jána Počiatka je druhý cestný 
most v Trenčíne postavený v najmodernejšom štandarde. 
Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) je to jedna z najväčších 
investícií v jej histórii. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie 
ZIPP-Strabag, medzi subdodávateľmi boli aj trenčianske 
firmy.  

Most je zložený z dvoch častí – železobetónovej a klasickej 
oceľovej. Podľa stavbárov je to na Slovensku asi prvá takáto 

konštrukcia, zložená 
z dvoch rôznych ma-
teriálov. Podľa primá-
tora mesta je otvo-
renie mosta historic-
kým momentom, kto-
rému predchádzali 
nielen dlhé roky 
čakania. „Vo finále 
celého projektu urobil 
veľký kus práce môj 

zástupca Ján Forgáč, ktorý ešte ako vedúci stavebného útvaru 
prísnym okom dohliadal na celý proces okolo výstavby 
a snažil sa za mesto vyjednať čo najplynulejší postup prác tak, 
aby bol most pre Trenčanov otvorený prisľúbenom termíne,“ 
pochválil svojho zástupcu Richard Rybníček. 

2003 - prvé oznámenie o začatí príprav na druhý cestný 
most. 

2004 – mesto investuje do príprav 1,5 milióna eur. 
2005 – minister dopravy Pavol Prokopovič sľubuje začia-

tok stavby o rok.    
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2007 – most je súčasťou vládou schválených Priorít budo-
vania ciest I. triedy na roky 2007 - 2010. Ministerstvo dopravy 
chce začať stavbu v decembri.  

2008 – stavebné povolenie na most je v platnosti. Minister 
dopravy Ľubomír Vážny predpokladá začiatok výstavby v 
októbri. 

2009 – Trenčania podpisujú petíciu za urýchlenie začatia 
stavby a adresujú ju 
premiérovi Róbertovi 
Ficovi (za necelý me-
siac podpísalo vyše 
25-tisíc ľudí). 

– štát chcel stavbu 
financovať z peňazí 
Európskej únie, no 
nepožiadal o ne. Mi-
nisterstvo chcelo žia-

dosť poslať v septembri. Výstavba mala začať v prvej polovici 
roka 2010.  

2010 – minister dopravy Ján Figeľ oznamuje, že súťaž je 
pripravená a most sa bude stavať. 

- Úrad pre verejné obstarávanie ruší tender na 
výstavbu mosta. Štát vraj v súťaži pochybil. 

2011 - Memorandum o spolupráci na stavbe mosta podpi-
suje minister dopravy Ján Figeľ, riaditeľ Slovenskej správy 
ciest Pavol Pavlásek, predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček a primátor Trenčína Richard Rybníček.  

September 2011 – poklepanie základného kameňa. 
Marec 2012 – začiatok stavebných prác. 
Jún 2012 – práce stoja, podľa ministerstva dopravy tu ras-

tie úplne iný most, ako bol vysúťažený, zodpovednosť si pre-
hadzuje bývalé a súčasné vedenie ministerstva a SSC. Časť 
mostného diela mala byť pôvodne oceľová a stavajú betónovú. 
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Október 2013 – v projekte chýba spojenie mosta so Zlato-
vskou ulicou. Vinná sa necíti ani SSC, ani bývalé vedenie 
mesta.  

Apríl 2014 – oceľové mostné časti sa spájajú nad kanálom 
s použitím unikátnej technológie, ktorú na Slovensku používa-
jú po prvýkrát. Oceľové časti posúvajú po teflónových plat-
niach po milimetroch. Na mazanie používajú špeciálne mydlo. 

Jún 2014 – začínajú práce na pripojení Zlatovskej ulice, 
mesto tu investuje takmer 240 tisíc eur, zvyšok štát. 

Marec 2015 – most prechádza zaťažkávacou skúškou so 
šestnástimi 20-tonovými Tatrovkami a môže byť otvorený. 

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 729/1/2015 
 
Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti 

využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. 
triedy. K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí 
okrem rozvoja turizmu, zlepšenia kvality ovzdušia a podpory 
zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových ka-
tegórií aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy 
k motorizovanej doprave.  

Hlavnou témou štvrtkového stretnutia zástupcov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) s primátormi a starostami 
miest a obcí v TSK a zainteresovaných inštitúcií preto bolo 
predstavenie optimálneho variantu vedenia Vážskej cyklotrasy 
na území TSK. Pracovné stretnutie bolo zrealizované v rámci 
projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, podporeného 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom projektu je Región 
Biele Karpaty.  

Stretnutia sa zúčastnil predseda TSK Jaroslav Baška, cyk-
lokoordinátor TSK Matej Tinka a vedúci Odboru dopravy 
TSK Jaroslav Pleva. Chýbať nemohol spracovatelia štúdie 
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Vážskej cyklotrasy Stanislav Chmelo a Igor Ševčík, projek-
tová manažérka Regiónu Biele Karpaty Dagmar Lišková, 
členovia projektovej rady TSK, zástupcovia odštepného závo-
du Piešťany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
(SVP), zástupkyne Slovenského pozemkového fondu (SPF), či 
vedúci Odboru výstavby a bytovej politiky na Okresnom úra-
de v Trenčíne Milan Petrík. Okrem obecných a mestských 
samospráv TSK bol zastúpený aj Trnavský a Žilinský samo-
správny kraj vrátane dotknutých obcí a miest z týchto krajov. 

„Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po 
ochranných hrádzach starého koryta Váhu, tam, kde nie sú 
ochranné hrádze, tam povedie po vedľajších cestách, ktoré sú 
k dispozícii. Cyklotrasa sa začína na hranici so Žilinským kra-
jom a končí v Hornej Strede na hranici s Trnavským samo-
správnym krajom,“ upresnil v príhovore  Jaroslav Baška. 
„Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň spájať 34 katastrov 
miest a  obcí na území TSK. Z toho najväčšie mestá sú Nové 
Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová, 
Púchov, Považská Bystrica, Ilava a ďalšie obce  na Považí,“ 
vysvetlil Matej Tinka. 

Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom 
Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky svojimi uzne-
seniami. „Nikdy nebola takáto podpora zo strany vlády tomuto 
projektu v minulosti, takže si myslím, že teraz je tá správna 
doba a správny čas túto Vážsku cyklotrasu dať z papiera do 
formy realizačného projektu,“ dodal župan. 

Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť 
základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa 
budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické tra-
sy. „Naša obec Opatovce už v roku 2014 dala vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu časti tejto cyklotrasy v úseku od Opa-
toviec do Trenčína. Pre občanov našej obce bude mať vybu-
dovanie tejto cyklotrasy veľký význam z hľadiska dopravy, 
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zamestnania, ale aj pre voľnočasové využitie. Obci to prinesie 
väčší počet návštevníkov, to znamená rozvoj turizmu a podpo-
ru domácich podnikateľov,“ povedala starostka obce Opatovce 
Jana Horňáková. 

V súčasnosti je dôležité vypracovanie Štúdie Vážskej cyk-
lotrasy, spolupráca TSK ako zastrešovateľa projektu s obcami 
a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom 
v Trenčíne a Policajným zborom SR. Termín vypracovania 
štúdie, ktorá ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený 
na máj 2015. Ďalším krokom by malo byť následné podpísa-
nie memoranda o spolupráci medzi TSK a mestskými 
i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vy-
rovnania pozemkov, po ktorých by mala trasa viesť.  Súčasne 
s týmto krokom sa budú realizovať ďalšie stupne projektovej 
dokumentácie, aby bol projekt Vážskej cyklotrasy pripravený 
na realizáciu. 

www.tsk.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 489/1/2015 
 
Od 1. apríla 2015 je novým dochádza prevádzkovateľom 

mestského verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizá-
cie. Mesto ukončilo zmluvu o prevádzke so spoločnosťou 
Siemens. Novým prevádzkovateľom sa stáva Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.  

www.trencin.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 527/1/2015 
 
Je nazad a čaká ju liečebná kúra. Výletná loď Kolinea, kto-

rá v minulosti jazdila v Trenčíne po Váhu, je po 25 rokoch na-
späť na Slovensku.  

Päťdesiatročného veterána teraz čaká rozsiahla oprava v 
Svinnej pri Trenčíne. Už v lete ju chcú spustiť na Váh. Pre vy-
novenú loď už má nový majiteľ aj iné meno - bude sa volať 
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Rozmarín. Loď si už zažila všeličo. Roky sa plavila po Váhu 
pri Trenčíne, v roku 1991 odišla do Piešťan, potom putovala 

do českého Kolína, 
kde bola až dote-
raz.  

Nazad na Slo-
vensko ju priviezol 
špeciálny ťahač. 
„Loď má 27 met-
rov na dĺžku, viac 
ako päť metrov je 

šírka, vyše štyri metre výška a jej hmotnosť je 22 ton. Viezli 
sme ju z Týnce nad Labem do Svinnej. Úskalia boli pri Jihla-
ve, kde nám zavreli most, museli sme hľadať inú trasu, tú sme 
našli, aj keď sme na nej trošku demontovali značky a zrezali 
loďou stromy, ale prešli sme,“ smeje sa Zdeněk Novák  z 
prepravnej firmy.  

„Nakladali sme ju v utorok ráno. Cesta prebiehala pomerne 
dobre, loď našťastie ne-
bola príliš vysoká. Cestu 
sme mali zmapovanú a 
pripravenú. Toto je už 
siedma loď, čo sme pre-
pravovali. Neviezli sme 
dlhšie, ale vyššie lode,“ 
povedal šofér ťahača 
Luděk Vlk. 
Ľudia, ktorí ju kúpili, idú teraz Kolineu rekonštruovať. 

„Vždy sa našiel nadšenec, ktorý ju chcel prevádzkovať. Dnes 
je v žalostnom stave. Prejde kompletnou rekonštrukciou, keď-
že je to už veterán, tak komplet od odpieskovania, nového ná-
teru, cez elektrinu, motor, až po nový interiér bude všetko vy-

Šofér ťahača Luděk Vlk. 
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menené a opravené,“ povedal zástupca investora Tomáš Krú-
pa.  

Loď pre 80 osôb  môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 12 
kilometrov za hodinu. Po Váhu v Trenčíne sa plavila od roku 
1978 do roku 1991. V tom roku ju predali do Piešťan. V roku 
2007 putovala do Kolína v Česku. Po rekonštrukcii približne 
1. júla tohto roku bude parkovať na Váhu, v časti Ostrov. Bu-
de v nej kaviareň. Pravidelne bude premávať od elektrárne po 
stavidlá podľa záujmu obyvateľov mesta a turistov. 

www.cas.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 531/1/2015 
 
Práce na úseku novej železničnej trate medzi novobudova-

ným podjazdom na Vlárskej ulici a Váhom pokročili. Preto 
bolo nevyhnutné Čierny mostek na Žabinského ulici 16. marca 
natrvalo uzavrieť. Obchádzkové trasy pre všetky vozidlá sú 
vedené dopravným značením na železničné priecestie na 
Hlavnej ulici v Zlatovciach. 

Na križovatke ulíc Bratislavská a Hlavná riadi dopravu 
cestná svetelná signalizácia, pričom Bavlnárska ulica zostáva 

uzavretá. Dopra-
va v tejto križo-
vatke sa vrátila 
do pôvodného re-
žimu. Bratislav-
ská ulica je opäť 
hlavnou cestou 
v priamom smere 
a z Hlavnej ulice 
sa opäť stala ved-
ľajšia cesta. 

Upozorňujeme na zmenu prednosti v jazde v križovatke 
ulíc Vlárska a Istebnícka. Hlavný smer vedie z Vlárskej od 
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Zamaroviec na Istebnícku a ďalej na na Hrabovku a ostatné 
smery sú vedľajšie. Na Majerskej ulici sa v križovatke s Isteb-
níckou zrušil zákaz ľavého odbočenia v smere na Hrabovku.  

Uzavretiu Čierneho mosteka sa nedalo vyhnúť. Jeho zruše-
nie bolo dané pokračovaním výstavby podjazdu na Vlárskej 
ulici. Uzavretý s konečnou platnosťou mal byť už na konci ja-
nuára. Mesto Trenčín to však podmienilo niekoľkými doprav-
nými riešeniami, ktorých realizácia trvala zhotoviteľovi do po-
lovice marca. Z dôvodu minimalizovania dopravných problé-
mov vybudoval na križovatke ulíc Bratislavská a Hlavná sve-
telnú signalizáciu.  

Najmä počas prvých dvoch dní bola dopravná situácia 
v Zámostí v dô-
sledku uzavretia 
Čierneho mosteka 
kritická a vyžado-
vala si aj prítom-
nosť dopravných 
policajtov. Sema-
fory neboli opti-
málne nastavené, 
no po prvých vý-
sledkoch merania 
zhotoviteľ doladil signalizáciu tak, aby dochádzalo k čo naj-
lepšiemu vyprázdňovaniu celej Hlavnej ulice.  

Vodiči osobných áut môžu použiť alternatívnu obchádzku 
cez ulicu Na vinohrady a výjazd na diaľnicu D1 pri Stredisku 
správy a údržby diaľnic. Vodiči sa tak môžu vyhnúť zavretým 
závorám na Hlavnej ulici. Výjazd a zjazd z diaľnice je povo-
lený vo všetkých smeroch. Vodiči však musia mať zakúpené 
platné diaľničné známky. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 463/1/2015 
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo 18.marca. Poslanci volili 

hlavného kontrolóra a rozhodli o osude bývalého futbalového 
ihriska v Biskupiciach. 

O pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín sa uchádzali 
štyria kandidáti. Poslanci mali možnosť v tajnej voľbe podpo-
riť Máriu Chorvátovú, Alojza Ježíka, Pavla Soldána alebo 
Libušu Zigovú. Výrazne nadpolovičný počet hlasov získala 
Libuša Zigová, ktorá tak bude plynule pokračovať v práci 
hlavnej kontrolórky ďalších šesť rokov.  

Poslanci trojpätinovou väčšinou odsúhlasili zmenu funk-
čného využitia trávnatej plochy – bývalého futbalového ihris-
ka v Biskupiciach. Vyhoveli tak viacnásobnej žiadosti vlastní-
ka. Pozemok totiž nepatrí mestu. Bývalý mestský národný vý-
bor ihrisko previedol v roku 1974 na TJ Letecké opravovne 
Trenčín, tie ho predali TJ Bratislava, o.z.  

„Majitelia tam ihrisko prevádzkovať nechcú. Iba ak im bu-
deme platiť nájom tisíc eur mesačne. Tieto výdavky mesta 
som pred štyrmi rokmi zastavil. Je to totiž nehorázne,“ pove-
dal primátor Richard Rybníček.  

„Od roku 2009 ponúkame mestu finančnú participáciu na 
vybudovanie iného športoviska pre Trenčanov. Naša ponuka 
ďalej platí,“ vyhlásil predseda TJ Bratislava Ján Morávek. Na 
bývalom ihrisku sa usadili bezdomovci.  

„Dvakrát sme mali vykradnutú škôlku. Musíme sa starať 
o bezpečnosť. Ihrisko je zanedbané, toto územie sa musí po-
sunúť dopredu,“ uviedol primátor. Vlastník pozemku chce 
v tejto lokalite stavať. Útvar hlavného architekta súhlasí len so 
zmiešanou zástavbou s bytovými domami a rodinnými doma-
mi, s maximálnou výškou 2 nadzemné podlažia + podkrovie.  

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 466/1/2015 
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Dôchodcovia sa na Sneme Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Trenčíne (OO JDS) zišli vo štvrtok 
9. apríla 2015 v priestoroch Kultúrneho strediska Dlhé Hony 
v Trenčíne.  

Na programe rokovania okresného snemu za účasti 98 prí-
tomných členov bolo celkovo 12 bodov. Medzi nimi okrem 

správ o činnosti 
a hospodárení or-
ganizácie aj návrh 
úloh na roky 2015 
– 2017 či voľba 
nových riadiacich 
orgánov OO JDS 
Trenčín. Novozvo-
lenou predsedníč-
kou OO JDS sa po 
rokovaní opäť stala 
na ďalšie tri roky 

Emília Plšková. Členov OO JDS Trenčín prítomnosťou pod-
porila predsedníčka Krajskej organizácie JDS Trenčín Anna 
Prokešová i čestný predseda OO JDS Trenčín Jozef Mikloš.   

Stretnutia členov OO JDS Trenčín sa zúčastnil aj trenčian-
sky župan Ing. Jaroslav Baška. „OO JDS má viac ako 3 tisíc 
členov v tridsiatich  základných organizáciách. Za posledné 4 
roky dokonca počet členov stúpol o viac ako 200, čo naozaj 
považujem za úctyhodné,“ vyzdvihol predseda TSK rozrasta-
júcu sa členskú základňu združenia a dodal: „TSK za rok 2014 
prispel na činnosť JDS čiastkou až 6250 eur prostredníctvom 
rôznych dotácií. Myslím si, že táto suma, ktorú sme rozdelili 
medzi organizácie JDS tu v kraji, padla na úrodnú pôdu, pre-
tože združenie organizuje množstvo veľmi dobrých aktivít.“ 
Župan spomenul najmä Akadémiu tretieho veku, 15. ročník 

Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov JDS 
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či celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov a drobných 
umeleckých predmetov, na ktorej OO JDS Trenčín reprezen-
tovala Trenčiansky kraj.  

OO JDS Trenčín vznikla v roku 1992 a aktívne pomáha pri 
príprave občanov na život v dôchodkovom veku a chráni ich 
práva. Sleduje tiež vývoj životnej úrovne dôchodcov  a posky-
tuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim 
členom. V neposlednom rade sa podieľa na organizovaní 
zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej 
a turistickej starostlivosti o dôchodcov a pomáha pri realizácii 
celoživotného vzdelávania či podpore kultúrno-spoločenských 
aktivít seniorov. 

www.tsk.sk 10.04.2015 
pomocná evidencia 589/1/2015 
 
Už nejaký čas si môžete zo skrinky na Mierovom námestí v 

Trenčíne požičiavať zadarmo knihy. Je voľne prístupná pre 
každého.  

Aj keď internet a televízia je často najväčším zdrojom in-
formácií, pre veľa ľudí sú knihy stále nenahraditeľné. Voľne 
prístupné skrinky s knihami chcú podporiť priamy kontakt 

medzi čitateľmi z ich oko-
lia. Vo svete skrinky po-
znajú už dlhšie, stále čas-
tejšie ich môžeme vidieť aj 
v slovenských mestách. 

Iniciatíva „Ďakujem, 
sused“ vymyslela verejné 
susedské knižnice v tvare 
vtáčích búdok. Ich hlav-

ným zámerom je, aby ľudia, ktorí žijú vedľa seba, nezabúdali 
spolu komunikovať a spoznávať sa. Knihy sú na to dobrým 
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dôvodom. Na stránke projektu ponúkajú presný návod, ako 
skrinku postaviť aj vo vašom okolí. 

V Trenčíne ju môžeme vidieť napríklad na sídlisku Juh.  
Knihy, ktoré už nevyužijete, ale majú čo povedať niekomu 
inému, môžete aj s recenziou alebo odkazom vložiť do skrin-
ky. Nájde si ich niekto ďalší. 

Takúto miniknižničku nájdete aj priamo na Mierovom ná-
mestí pred Malým princom. Skrinku na knihy tam umiestnili 
vlani na jeseň, odvtedy sa v nej už vystriedali podľa autora 
projektu Richarda Medala stovky kníh. 

„Ľudia reagujú spontánne, viac si berú, ako donesú. Ale už 
sa stalo, že nám dvaja Trenčania doniesli plnú banánovú ška-
tuľu kníh, ktoré do knižničky postupne dávame,“ povedal Ri-
chard Medal. Najväčší úspech majú podľa neho nové knihy, 
detské tituly a knihy od známych autorov. Menší záujem je 
napríklad o odborné knihy. 

„Ak máte aj vy doma knižky, ktorým by ste chceli dať dru-
hú šancu, doneste ich a dajte priamo do knižničky, alebo do 
kancelárie Centra environmentálnych aktivít na Mierovom 
námestí,“ vyzýva na záver Richard Medal. 

www.sme.sk 11.04.2015 
pomocná evidencia 595/1/2015 
 
V pondelok 13. apríla zazvonil na dispečingu trenčianskych 

hasičov telefón. Vrátnik zo 
Zimného štadióna Pavla Demit-
ru v Trenčíne nahlásil únik ne-
bezpečného čpavku z tlakovej 
nádrže. 

Našťastie išlo o súčasť cvi-
čenia, ktoré pripravilo Okresné 
riaditeľstvo hasičského zá-
chranného zboru v Trenčíne. O chvíľu ku štadiónu dorazili 
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húkajúce vozidlá a príslušníci hasičských staníc z Trenčína 
a Dubnice nad Váhom  koordinovane začali záchrannú akciu. 

Aké nebezpečenstvo by hrozilo v prípade havárie, ktorá bo-
la v scenári cvičenia? 

„Plánovaná situácia počítala s tým, že celý zásobník, teda 7 
ton čpavku, unikne do atmosféry,“ vysvetlil vedúci operačno-
technického oddelenia Okresného riaditeľstva hasičského zá-
chranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Pavol Koreň. „Veľmi 

záleží na tom, ktorým 
smerom fúka vietor, 
aké sú rozptylové 
podmienky. Nebez-
pečenstvo čpavku je 
v tom, že sa vytvorí 
mrak, ktorý je výbuš-
ný a jedovatý. Má ne-
gatívny vplyv na dý-
chanie, na pokožku 

a ďalšie orgány. Rozsah zamorenia závisí na tom, ako rýchlo 
čpavok uniká. My sme mali dobrý smer vetra, nevial na sídli-
sko Sihoť, ale unášal čpavkový mrak nad hladinu Váhu. Preto 
sme kropením, vodnou stenou izolovali bytové domy. Čpavok 
je riediteľný vodou a tak je relatívne ľahká jeho dekontaminá-
cia. A vodný roztok je sám osebe neškodný.“  

Pplk. Ing. Pavol Koreň priblížil aj ďalší priebeh cvičenia: 
„Veliteľ zásahu por. Ing. Martin Puna rozkázal hasičom ob-
liecť sa do protichemických oblekov. Jednou z úloh bolo nájsť 
postihnuté osoby, ktoré boli vnútri strojovne. A potom sa rieši-
lo provizórne zastavenie úniku čpavku. Toto bolo taktické cvi-
čenie, teda išlo o potvrdenie toho, či by náš zásah fungoval 
v prípade reálnej havárie. A to sme si potvrdili. Vyskytli sa aj 
nejaké drobné nedostatky, ktoré si rozoberieme. Presne na to 
cvičenia slúžia.“ 
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Strojník na zimnom štadióne Pavol Opatovský dodal: 
„Chladiace zariadenie je v dobrom stave, ale chladiace veže 
a kondenzátory potrebujú opravu, ktorá by sa mala vykonať 
počas leta. V prípade novej technológie priameho chladenia by 
tu boli iba 2 tony čpavku. Pracujem tu 28 rokov, nikdy neboli 
s týmto zariadením žiadne problémy. Čpavok je v lete usklad-
nený v pancierovej nádrži, všetko je uzavreté ventilmi, ktoré 
sa pravidelne kontrolujú. Strojník je na štadióne nonstop. 
Z môjho pohľadu je riziko minimálne.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 604/1/2015 

 
Zriadenie sociálneho centra pre ľudí v núdzi v budove Dukly 
na Štefánikovej ulici sa odkladá. Ministerstvo zmenilo zákon, 
primátor Trenčína hovorí o obštrukciách. 

Pred dvoma rokmi dostalo mesto ponuku od Vojenského 
športového centra Dukla Banská Bystrica na prevod budovy 
na Štefánikovej ulici. Nehnuteľnosť stále patrí vojakom, pre-

vod do vlastníctva mesta sa 
ani za dva roky nedokončil. 

Ministerstvo financií pri-
pravilo zákon, ktorý bezod-
platný prevod prebytočného 
majetku štátu na mestá a obce 
zastavil. 

„Zo stanoviska minister-
stva financií vyplýva, že v nedokončených bezodplatných pre-
vodoch majetku štátu obciam nie je možné pokračovať. 
V danom prípade ide o stanovisko ministerstva financií a my 
sme povinní to rešpektovať,“ povedala hovorkyňa ministerstva 
obrany, pod ktoré spadá aj Vojenské športové centrum Dukla, 
Martina Balleková. 
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Šéf Dukly Banská Bystrica Róbert Kurčík hovorí, že 
s presunom prebytočnej nehnuteľnosti na mesto už finišovali. 
Zákon však tento prevod stopol. 

„Záujem z našej strany stále trvá, snažíme sa o nejakú vý-
nimku, keďže proces prevodu majetku sme v podstate ukončili 
už minulý rok. Ak sa to ale nepodarí, budeme musieť absolvo-
vať celý proces podľa nového zákona,“ povedal Róbert Kur-
čík. To podľa neho môže trvať ďalších minimálne šesť mesia-
cov. 

Problémom, ktorý proces prevodu budovy do rúk mesta 
zdržiaval, je prístupová cesta. Tá totiž nepatrí Dukle. 

Mesto chcelo prístup riešiť vecným bremenom, štát však 
podľa vyjadrenia primátora Richarda Rybníčka robil ob-
štrukcie. 

„Dva roky sme riešili, či vecné bremeno bude odplatné, či 
bezodplatné a podobne. Ešte dokonca napísali, že nám tú bu-
dovu dajú, ale zároveň žiadajú, aby sme im odpustili daň 
z nehnuteľnosti za ich objekty v meste. To je nehoráznosť. 
Veď samotný štát žiada, aby samosprávy šetrili a ja mám štátu 
odpúšťať daň z nehnuteľnosti?“ pýta sa Richard Rybníček. So 
šéfom Dukly Róbertom Kurčíkom sa dlhšie nestretol. 

„V minulom roku so mnou dvakrát zrušil stretnutie, odvte-
dy sa mi neozval. Napokon sme dostali list, kde nám oznamu-
jú, že sa to celé, o čo sa tu snažíme dva roky, nedá, lebo budo-
va Dukly sa dáva do ponukového konania v zmysle nového 
zákona,“ dodal. 

Mesto sa však zriadenia sociálneho centra nevzdáva. Podľa 
Rybníčka je možné, že by takéto zariadenie mohlo vzniknúť 
v Hornom Orechovom. 

„Dozvedel som sa, že by nám štát mohol dať ponuku na 
prevedenie budovy bývalého Detského domova pre malole-
tých bez sprievodu v Hornom Orechovom. Zdá sa nám to ako 
vynikajúci priestor, pokiaľ nám ho štát dá za euro, určite to 
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prijmeme. Náš zámer vybudovať krízové centrum pre ľudí 
v núdzi, sociálne slabších a týrané matky s deťmi stále platí,“ 
uzavrel Richard Rybníček. 

Viac by privítala aj Jana Oleárniková z mimovládnej ľud-
skoprávnej organizácie Fenestra, ktorá sa zaoberá prevenciou 
a elimináciou násilia páchaného na ženách v párových vzťa-
hoch. 

„Takýchto centier pre ženy, ktoré zažívajú násilie, je stále 
veľmi málo, mali by byť minimálne v každom krajskom mes-
te. Sú potrebné, pretože týrané ženy potrebujú pomoc 
a podporu, bez nej nedokážu žiť v bezpečí,“ dodala Jana Ole-
árniková. 

www.sme.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 612/1/2015 
 
Každý rok približne v tom istom dátume smerujú kroky 

mnohých Trenčanov k Pamätníku umučených v lesoparku 
Brezina. V slávnostnom, no pokornom duchu si pripomínajú 

obetu tých, ktorí 
za slobodu mes-
ta a jeho obyva-
teľov položili 
svoj život.  

V utorok 14. 
apríla  ich spo-
mienky zaleteli 
až sedemdesiat 
rokov dozadu. 
Rok 2015 so se-

bou priniesol už 70. výročie od oslobodenia mesta Trenčín. 
Pod organizáciu osláv tohto okrúhleho historického výročia sa 
podpísalo Mesto Trenčín spolu s veliteľom posádky Trenčín, 
Miestnou organizáciou a Oblastným výborom Zväzu pro-
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tifašistických bojovníkov Trenčín a Jednotou dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne. 

V budove súčasnej Strednej zdravotníckej školy sídlilo ges-
tapo, v budove Krajského súdu a Štatistického úradu mučili 
partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. Ne-
mci, skôr než odišli, zničili dva mosty a v meste za sebou za-
nechali spúšť. Bodku za ich vyčíňaním urobili až sovietske 
a rumunské vojská s pomocou partizánov.  

„Rumunských vojakov padlo pri oslobodzovaní vtedajšieho 
Trenčianskeho okresu 1381 a sovietskych 1255. Z okresu za-
hynulo 171 občanov,“ v príhovore uviedol priamy účastník 
SNP plukovník vo výslužbe Pavol Liška. Takúto podobu 
Trenčína si historicky pripomenuli všetci prítomní pred Pa-
mätníkom umučených na Brezine, ktorý je mementom 69 
umučených obetí ako symbolu slobody a nádeje.  

„Na Slovensku zanechala nemecká armáda za pomoci prí-
slušníkov Hlinkovej gardy hrozné následky - 60 úplne a 142 
čiastočne vypálených obcí a 171 masových hrobov. Medzi 
nimi je aj naša trenčianska Brezina,“ dodal Pavol Liška. 

Okrem občanov mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, čle-
nov Zväzu protifa-
šistických bojovní-
kov Trenčín a pria-
mych účastníkov 
oslobodzovacích 
bojov spomienkový 
veniec k pamätníku 
symbolicky položil 
aj veľvyslanec Bie-
loruska Vladimír 
Serpikov, starší asistent a pridelenec obrany za Ruskú federá-
ciu Evgenij Karpuchov a zástupca veliteľa pozemných síl 

K účastníkom sa prihovoril aj primátor Richard Rybníček. 
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Ozbrojených síl SR brigádny generál Juraj Krištofovič. 
Vzdať úctu k Pamätníku umučených prišiel aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška s pri-
mátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom.  

Na mieste, kde sa zhromaždenie konalo, sa po skončení 2. 
svetovej vojny našlo sedem hromadných hrobov, ktoré ukrý-
vali až 69 obetí.  

www.tsk.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 613/1/2015 
 
Prostoreký duchom a úprimný srdcom – taký je večný vtip-

kár Lučáno, neodmysliteľná postavička 
Trenčína, ktorý čo na srdci, to na jazyku. Sr-
ší vtipom o ženách, no nielen o nich. Je to 
proste dobráčisko od kosti. 

Lučáno, vlastným menom Milan Baláž, 
je jednou z najznámejších postavičiek Tren-
čína v posledných 40-tich rokoch.  

„Ženy ma ľúbia, aj ja ich, no čo vám ešte 
poviem... nooo, ľudia ma majú radi...“ je ob-
vyklá veta tohto takpovediac maskota Trenčína, ktorý sa 7. ap-
ríla dožil jubilea – rovných 60 rokov. A pri tejto príležitosti 
mu bola vystrojená „Pompézna mafiánska oslava“, ako sa pat-
rí, v trenčianskom Piano clube v piatok 10. apríla, a to rovno 
s ohňostrojom!  

A nebol by to Lučáno, keby nepobavil celé hľadisko vtip-
nými hláškami. Gratulanti sa išli popučiť od smiechu. Podo-
stával dary od výmyslu sveta, nielen nafukovaciu Anču, ale aj 
tortu – Smetiarske auto, či bábku, ktorá akoby Lučánovi z oka 
vypadla a veľa ďalších. Oslávenec, ktorému od dojatia vyhŕkli 
slzy nad toľkými darmi a gratuláciami, každého vyobjímal 
a s úprimnosťou a priamosťou jemu vlastnou aj skromne po-
ďakoval. 
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„Za všetko ďakujem môjmu „tatkovi“, ktorý sa o mňa stará 
sedemnásť rokov,“ povedal Lučáno. Tatka nemal na mysli to-
ho svojho ozajstného, ale človeka, s ktorým vyrastali na jed-

nom dvore na Hodžovej 
ulici – Miloša Radosu, 
ktorý zorganizoval aj 
jeho oslavu.  

„Som veľmi dojatý 
z toho, ako ma majú 
ľudia radi. Vážim si to 
a všetkým ďakujem za 
dary,“ povedal Lučáno, 
ktorý prišiel na oslavu 

v mafiánskom obleku, klobúku a s paličkou. 
Na otázku, ako sa cíti ako čerstvý šesťdesiatnik, odpovedal:  
„Tak, ako by som mal päťdesiat. Cítim sa dobre, jesť mi 

chutí, nikto mi zatiaľ neubližuje a ja si to vážim.“  
Nie je celkom fit po zdravotnej stránke, no nesťažuje si. 

„Občas mám bolesti, keď prší alebo padá sneh.“  
Najviac sa mu vryl do pamäte film Lucky Luciano, ten bol 

aj základom jeho prezývky Lučáno. Často humorným spôso-
bom napodobňoval hlavného aktéra filmu Charlesa „Lucky“ 
Luciana, jedného z najobávanejších mafiánov histórie. 

Lučáno žije v skromných podmienkach, ale je so svojím ži-
votom spokojný. Snaží sa byť ku každému milý a nezaujíma 
ho, čo si kto o ňom myslí. Ku šťastiu mu stačí partia dobrých 
kamarátov. A tých má on v meste neúrekom. 

Trenčiansky Blesk, číslo 115, apríl 2015 
pomocná evidencia 620/1/2015 
 
 
Novým náčelníkom trenčianskej mestskej polície bude 43-

ročný profesionálny policajt Ivan Liptai. Jeho vymenovanie 
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do funkcie dnes na návrh primátora mesta Richarda Rybníč-
ka schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo. 

Ivan Liptai, ktorý je veliteľom Pohotovostnej motorizova-
nej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Tren-
číne, vystrieda vo funk-
cii doterajšieho náčel-
níka Stanislava Bera. 
Stanislav Bero sa funk-
cie náčelníka mestskej 
polície vzdal písomne 
ešte v marci. Dôvodom 
je nadobudnutie nároku 
na starobný dôchodok k 
30. aprílu. Doterajšieho náčelníka vymenovali do funkcie 21. 
januára 2009, ku koncu apríla skončí aj jeho pracovný pomer 
v trenčianskej mestskej polícii. 

Ivan Liptai je absolventom Strednej odbornej školy Poli-
cajného zboru a neskôr Fakulty hospodárskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracoval na Prezídiu Po-
licajného zboru a od roku 1997 na Krajskom riaditeľstve Poli-
cajného zboru v Trenčíne. Do funkcie náčelníka mestskej po-
lície v Trenčíne nastúpi 1. mája. 

www.sme.sk 22.04.2015 
pomocná evidencia 657/1/2015 
 
Bývalý dvojnásobný predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček zomrel po ťažkej chorobe 
v nedeľu 26. apríla  vo veku 65 rokov.  

Pavol Sedláček sa stal prvý raz predsedom kraja v roku 
2005 ako kandidát ĽS-HZDS. Predtým dvanásť rokov pôsobil 
ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Post v roku 2009 
obhájil za koalíciu ĽS-HZDS, Smer-SD. V roku 2013 ho vy-
striedal súčasný predseda Ing. Jaroslav Baška (Smer-SD). 

Nový náčelník mestskej polície Ivan Liptai. 
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www.sme.sk 27.04.2015 
pomocná evidencia 698/1/2015 
 
Aj keď sa stále hovorí o nedostatku ihrísk v meste, búrať 

budú ďalšie z nich. Ihrisko pri Družbe na Legionárskej ulici 
zbúrajú pre stavbu nového polyfunkčného objektu. Investor - 
spoločnosť E-RAN Property, však musí splniť stanovené 
podmienky. Tie zahŕňajú aj úplne nové detské ihrisko. 

„Podmienkou mesta je riešenie sadovníckych úprav a vy-
budovania nového detského 
ihriska na náklady investora. 
Podmienky sú súčasťou povo-
lení v zmysle zákona. Náhra-
du detského ihriska teda v pl-
nom rozsahu zabezpečuje in-
vestor, pričom novo-
vybudované detské ihrisko 

bude spĺňať aktuálne technické a bezpečnostné parametre,“ 
povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Nový objekt má obsahovať aj obytné priestory. „Ide o poly-
funkčný objekt so službami, administratívou a obytnými prie-
stormi. V ďalších podlažiach má byť aj podzemné parkova-
nie,“ dodáva Erika Ságová. 

E-RAN Property zrušenie ihriska nevníma ako ujmu de-
ťom, ihrisko je podľa nich zastarané a nespĺňa bezpečnostné 
normy. „Áno, viem si predstaviť, že kameň úrazu môže byť to 
ihrisko - tri hrdzavé rebríky, rozmlátená betónová plocha a 
dve steny. Popravde, ja by som tam svoje dieťa hrať nepustila 
a udivuje ma, že tam učiteľky zo škôlky 28. októbra vodia de-
ti. Ihrisko tam bude - podľa platných bezpečnostných noriem,“ 
hovorí Adriana Demjanovičová z E- RAN Property. 

www.sme.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 717/1/2015 
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Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie 

je ani s piatym mesiacom, ktorý sa považuje za čas lásky. Jed-
na zo starých ľudo-
vých múdrostí vraví, 
že dievča - aby po ce-
lý rok dostatok lásky 
malo - musí v prvý 
májový deň mládenec 
pobozkať pod roz-
kvitnutou čerešňou. V 
češtine máj - květen 
zase znamená, že 
všetko začína kvitnúť a je v rozpuku. A nielen kvety, stromy, 
ale i dievčence. 

Páry sa v piatok 1. mája 2015 bozkávali aj pod rozkvitnu-
tým stromom čerešne počas akcie Bozk pod hradnou čerešňou, 
ktorou otvorili turistickú sezónu na Trenčianskom hrade. 

Bozk je jedným z prejavov náklonnosti k ľuďom srdcu 
blízkym, ale aj fyzickým vyjadrením lásky a v prvý májový 
deň by ním mala byť obdarovaná každá žena. 

Podľa starých zvykov by mali muži pobozkať svoju milo-
vanú Aničku, Zuzičku či Janičku alebo inú nositeľku hocikto-
rého ženského mena z kalendára pod rozkvitnutou čerešňou. 
Tých je určite na Slovensku neúrekom, pretože počasie je ten-
to rok žičlivé. 

A pre tých, ktorí nevedia ako na to, ponúkame návod. Pod-
ľa historických prameňov bozk vznikol v starom Grécku. Le-
gendy tvrdia, že to bolo v období, keď bojovníci bývali často 
na dlhých výpravách a ich ženy si tak nezriedka spestrovali 
samotu holdovaním plodom boha vína Dionýza. Muži po ná-
vrate privoniavali k ústam svojich milovaných manželiek a 
mileniek, aby sa presvedčili, či moku nebolo aj navyše. Osvie-
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tený rímsky cisár Flavius Valerius Konštantín I. Veľký (275-
337) už o bozku hovoril, že je to ušľachtilá záruka predbežnej 
manželskej zmluvy. Doslova: „Pobozkal si ma, musíš si ma 
vziať“. 

Pre objatia a bozky našich prarodičov existoval návod, ako 
ich realizovať. V Dôverníkovi lásky zo začiatku minulého sto-

ročia je ponúkaný takýto 
postup: „Prvou zásadou je, 
že máš byť vyšší ako dáma, 
ktorú hodláš pobozkať. 
Vezmi jej pravú rúčku do 
svojej a jemne ju pritiahni k 
sebe. Súčasne zdvihni ľavú 
ruku cez jej pravé plece a 
spusť ju šikmo pod jej ľavé 

rameno. Potom si ju priviň na hruď. Vtedy zakloní hlavu do-
zadu. Stačí, ak sa trochu nakloníš dopredu, pritlačíš pery na jej 
pery a bozk bude hotový. Nepočínaj si však pritom hlučne, 
akoby si naháňal zlodeja, a nevrhni sa na dámu ako vyhladnu-
tý jastrab na prepeličku.“ 

Súčasná príprava na vyjadrenie náklonnosti nebýva taká 
dôkladná, na verejnosti je raz tolerovaná, inokedy zatracova-
ná. Svoje si hovoria aj vedci, ktorí spočítali bozky ako stratu 
času z nášho života a výskumníci opisovali rôzne druhy boz-
kov rôznych národov. Bozky sú letmé, vášnivé, priateľské a 
medzi najobľúbenejšie určite patria francúzske. Možno prvý 
májový deň si nájdu uplatnenie aj eskimácke obtretie si nosov, 
alebo zvyk Polynézanov vytrhávať si navzájom mihalnice či 
obočie. 

www.teraz.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 718/1/2015 
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Priestor pri Dome armády, ktorý vznikol po zasypaní jamy, 
zostáva nateraz prázdny. Mesto Trenčín sa stále súdi so spo-
ločnosťou, ktorá vlastnila pozemok a plánovala na tomto 
mieste výstavbu garáží a polyfunkčnej budovy. 

„Tento priestor zatiaľ nechávame, ako je. Mesto vedie súd-
ny spor proti spoločnosti Tatra Real Trade o určenie neexis-
tencie vecného bremena,“ povedala hovorkyňa Trenčína Eri-
ka Ságová. 

Mestu ide o to, aby v liste vlastníctva vymazali ťarchu 
v prospech spoločnosti Tatra Real Trade. „Ťarcha znamená 

pre mesto povinnosť 
strpieť na tom mieste 
výstavbu polyfunkčnej 
budovy. Kým nebude 
súdne konanie ukonče-
né, nemôžeme nič rie-
šiť,“ vysvetlila Erika 
Ságová. 

Podľa vyjadrenia 
primátora Mgr. Richarda Rybníčka z roku 2013 pre TASR 
sa na tomto mieste stavať nebude i napriek tomu, že nedávno 
schválený územný plán Trenčína počíta v tejto lokalite 
s výstavbou. 

„Územné plánovanie mesta Trenčín, ani žiadneho iného 
mesta, nie je nadradené nad právoplatné územné rozhodnutie. 
V čase pripomienkovania nového územného plánu a v čase je-
ho schvaľovania bolo v platnosti územné rozhodnutie, ktoré 
hovorilo, že sa na tomto mieste počíta s výstavbou. Právne to 
tam muselo byť, prakticky tam zostane park a časom sa to 
v územnom pláne zmení,“ ozrejmil Mgr. Richard Rybníček 
s tým, že ak na mieste jamy vznikne oddychová zóna, navždy 
tam aj zostane. 
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Mesto malo v pláne osloviť záhradných architektov, ktorí 
by mali urobiť návrh na využitie priestoru a zapojiť verejnosť, 
ktorá by mala tieto návrhy pripomienkovať. 

Podľa pôvodných plánov by tak malo vzniknúť nové ná-
mestie a oddychová zóna. Definitívne riešenie je však pre pre-
biehajúci súd v nedohľadne. 

Jama pri bývalom Dome armády v Trenčíne bola v centre 
mesta od roku 2008. Vznikla ešte za bývalého primátora Tren-
čína Branislava Cellera. Spoločnosť Tatra Real Trade pláno-
vala na tomto mieste postaviť podzemné garáže a na povrchu 
polyfunkčný objekt. 

Počas zemných prác objavili asi v dvojmetrovej hĺbke 
pravdepodobne predsunuté opevnenie hradu pochádzajúce zo 
17. storočia. Mesto investorovi vrátilo peniaze aj s úrokmi 

Ministerstvo kultúry vyhlásilo nález za národnú kultúrnu 
pamiatku. Tatra Real Trade od projektu odstúpil, avšak poža-
doval od mesta odškodné. Krajský súd tento nárok v celkovej 
výške 1,7 milióna eur a k tomu náležiaci 9-percentný ročný 
úrok z omeškania zamietol s odôvodnením, že Tatra Real Tra-
de nepreukázal, že mu bola mestom Trenčín spôsobená škoda 
v žalovanej výške.  

Krajský súd zaviazal mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra 
Real Trade sumu 225-tisíc eur – finančnú zábezpeku – 
s ročným úrokom z omeškania vo výške 9 percent z dôvodu, 
že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007, 
sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. 

Spolu tak mesto vyplatilo viac ako 330-tisíc eur. Mesto ja-
mu, roky hyzdiacu širšie centrum mesta, zasypalo na jeseň 
v roku 2012. 

www.sme.sk 04.05.2015 
pomocná evidencia 756/1/2015 
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V rámci podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s občian-
skym združením Fialka, mestom Trenčín, Liberty trade s.r.o., 
Slovenskými elektrárňami a.s. a Slovanetom začali osádzať 
cyklistické stojany.  

www.tsk.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 765/1/2015 
 
V trenčianskom Posádkovom dome v stredu 6. mája za 

účasti veliteľa pozemných síl brigádneho generála Ondřeja 
Novosada a ďalších hostí, medzi nimi aj veteránov odboja, 

slávnostne otvorili výsta-
vu 70. výročie ukončenia 
2. svetovej vojny. Výsta-
vu zorganizoval pod zá-
štitou ministra obrany SR 
trenčiansky Posádkový 
klub v spolupráci s Tren-
čianskym múzeom, Štát-
nym archívom a klubmi 

filatelistov, numizmatikov, historikov a vojenskej histórie pro-
tifašistického odboja posádkového klubu. 

Vedúci posádkového klubu Stanislav Martinák zdôraznil, 
že jednotlivé exponáty pripomínajú známe i menej známe ka-
pitoly druhej svetovej vojny. Dobovú atmosféru návštevníkom 
výstavy pripomínajú i listy vojakov  jednotlivých bojujúcich 
armád, zbrane a uniformy vojakov, ale aj ich vyznamenania. 
Osobitný dôraz výstava kladie na oslobodzovanie regiónu 
Trenčína v apríli 1945 sovietskou a rumunskou armádou, ako 
aj na škody, ktoré boje spôsobili. 

www.mosr.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 792/1/2015 
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Na Trenčianskom hrade pracujú aj nezamestnaní, ktorí 
upratujú nádvoria, čistia okolie hradieb a pripravujú národnú 
kultúrnu pamiatku na hlavnú turistickú sezónu. Od mája tu za-
čali nezamestnaní robiť aj sprievodcov a dozerajú na expozí-
cie. 

 „Máme ambície zamestnať takto desať sprievodcov. Ale 
máme aj iné projekty, ktoré sú zamerané skôr na manuálne 
práce. V princípe tu nájde uplatnenie každý nezamestnaný, 
ktorý bude chcieť. Vedeli by sme tu umiestniť asi 25 ľudí,“ 
vraví Tomáš Michalík, zástupca riaditeľa Trenčianskeho mú-
zea. 

Pri vytváraní pracovných príležitostí pre nezamestnaných 
Trenčianske múzeum spolupracuje s tunajším úradom práce. 
Pre múzeum je to spolupráca veľmi výhodná, pretože získa 
pracovníkov, ale nestojí ho to takmer nič, o mzdy sa stará 
úrad práce. 
Ľudia, ktorí sa zamestnajú na Trenčianskom hrade ako 

sprievodcovia, sú vyradení z evidencie nezamestnaných. Uza-
tvoria totiž riadny pracovný pomer na dobu určitú. Tá je podľa 
dohody medzi múzeom a úradom práce stanovená na štyri me-
siace, teda na hlavnú sezónu. Ak sa počas tohto času niektorí 
osvedčia, môžu tu zostať zamestnaní aj natrvalo. 

„Ak budú mať záujem o trvalé zamestnanie, táto možnosť 
tu je. Zatiaľ sa to nestalo, pretože tento projekt je úplne nový, 
s úradom práce sme ho zaviedli od 1. mája. Aj pre nás je to 
nová skúsenosť, ale verím, že sa nám títo ľudia osvedčia a sta-
nú sa našimi kmeňovými zamestnancami, pretože sprievodco-
via nám na hrade stále chýbajú,“ predpokladá Peter Pastier, 
kastelán Trenčianskeho hradu. 

Výberové konanie na sprievodcov robil úrad práce. Medzi 
požiadavkami je aj ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka, 
čo bol trochu problém. Zatiaľ vybrali sedem uchádzačov 
z radov nezamestnaných. 
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 „Určite ten počet doplníme. Už sme poslali ďalším uchá-
dzačom odporúčania do zamestnania, aby sa hlásili 
u zamestnávateľa. Platení budú od nás, cez úrad práce, a môžu 
dostať maximálne 512 eur mesačne. Tieto dohody sú financo-
vané z 15 percent zo štátneho rozpočtu a z 85 percent 
z Európskeho sociálneho fondu,“ spresnila Zdenka Tvrdá, 
riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. 
Ľudia, ktorí sa dostanú na túto pozíciu, by mali sprevádzať 

návštevníkov a starať sa o priamy kontakt s nimi. Dostali 
sprievodcovské texty, ktoré si musia naštudovať. So súčasný-
mi sprievodcami niekoľkokrát prejdú prehliadky, aby sa za-
školili a overili si, či sú schopní sprevádzať návštevníkov aj 
samostatne. Nie každý sa na túto prácu hodí. Okrem toho sa 
budú musieť doučiť aj ďalšie informácie, aby vedeli návštev-
níkom rozprávať o hrade aj o meste, aby im vedeli podať nie-
len základné informácie, ale aj zaujímavé detaily a odpovedať 
na ich otázky. 

Gabriela Huňová z Trenčína je jednou z tých, čo sa 
v týchto dňoch zoznamujú 
s pracovnými povinnosťami 
sprievodcu. Robila na recepcii 
v kúpeľoch, ale už viac ako dva 
a pol roka bola nezamestnaná. 
„Je to veľmi zaujímavá práca, 
pretože je o histórii. Je to prob-
lematika, ktorú treba najskôr 
riadne naštudovať, až potom je 
človek schopný sprevádzať náv-
števníkov a informovať ich. Som s touto prácou spokojná, po 
rokoch mám opäť kontakt s ľuďmi. Bola by som rada, keby mi 
ponúkli trvalý pracovný pomer,“ povedala Gabriela Huňová. 

Gabriela Huňová 
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Inou skupinou nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, sú 
poberatelia dávok 
v hmotnej núdzi. Tí sú 
povinní odpracovať 
32 hodín mesačne, ale stá-
le zostávajú v evidencii 
úradu práce a štát za nich 
platí zdravotné poistenie. 
Rovnako aj tí, ktorí sem 
prišli v rámci aktivačných 
prác a pracujú 20 hodín 

týždenne. Martin Čerešňa (29) z Trenčína pracoval ako in-
formačný technik, zapájal internetové prípojky a robil ich 
správcu. Keď firma zanikla, prišiel o prácu. „Som tu už trištvr-
te roka. Už som si našiel nové zamestnanie, čakám na podpis 
pracovnej zmluvy, nastúpiť by som mal koncom tohto mesia-
ca. Ale na hrad budem chodiť aj naďalej,“ dodal . 

www.pravda.sk 08.05.2015 
pomocná evidencia 797/1/2015 
 
Mestskí poslanci sa zišli 22. apríla na riadnom rokovaní 

mestského parlamentu.  
Odsúhlasili zmeny v rozpočte, ktoré vyplynuli napríklad aj 

z nových investičných akcií ako rozšírenie cintorína v Zlato-
vciach, priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdr-
kovský chodník, stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici pre 
rozšírenie jej kapacity o 12 až 15 miest a ďalšie. 

Rekonštruovať sa 27. apríla začal aj chodník pre chodcov 
na Karpatskej ulici v úseku pred areálom Hoss corp. Práce po-
trvajú dva týždne do 11. mája. Počas rekonštrukcie by mali 
byť vodiči pozorní vzhľadom na dočasne zúženú vozovku. Pre 
peších bude k dispozícii chodník na opačnej strane cesty. 

Martin Čerešňa 
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Financie určené v rozpočte pre kľúčové kultúrne podujatia 
(14 tisíc eur) budú rozdelené medzi osem subjektov. Projektu 
HALA 2015 poslanci odsúhlasili dve tisíc eur, na 8. Tanečný 
dom v Trenčíne 900 eur, projektu Hviezdy deťom 1200 eur, 
filmovému festivalu HoryZonty 3 tisíc eur, na projekt Marián-
sky koncert 1500 eur, na festival jedného herca Sám na javi-
sku 1600 eur, Trenčianskemu Septemberfestu 1700 eur a na 
projekt Múzy pod Hradom 2100 eur. 

Poslanci dali zelenú ďalšej súkromnej materskej škole. Od 
1. septembra 2015 bude sídliť s tromi triedami a kapacitou 38 
detí Na Zongorke č. 7292. Jej zriaďovateľom je nezisková or-
ganizácia Best Friends Kids Club n.o. 

V závere zasadnutia si poslanci vypočuli vystúpenia šty-
roch občanov - Zuzany Mišákovej z Mestského divadla 
Trenčín a architektov Igora Mrvu,  Milana Rožníka a Jána 
Cimru.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 726/1/2015 
 
 
 
 
Poslanec NR SR za KDH Marián Kvasnička zrejme ne-

stiahne svoj podpis spod nomi-
nácie Henriety Crkoňovej na 
post predsedu Najvyššieho kon-
trolného úradu (NKÚ). Vyplýva 
to z jeho stanoviska, v ktorom 
uvádza, že stratu miestenky v 
poslaneckom klube KDH berie 
ako fakt a s pokorou. 

Predstavitelia KDH mu totiž 
dali čas do stredy 13. mája  poludnia, aby svoj podpis stiahol, 
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inak bude vylúčený z klubu. „Nikdy som nebol zaslepený 
strachom o miesto na kandidátke. V živote verejného činiteľa 
často prichádzajú chvíle konfliktu medzi svedomím a disciplí-
nou. Rozhodol som sa s pocitom požehnania vypočuť hlas 
svedomia, srdca a zodpovednosti voči ľuďom, ktorí mi zverili 
mandát poslanca. Ten budem vykonávať naďalej, pretože o 
identitu kresťanského demokrata ma nemôže obrať nijaké roz-
hodnutie zhora,” odkázal. 

Na margo Henriety Crkoňovej zdôraznil, že bola v súvis-
losti s NKÚ oslovená ešte pred takmer troma rokmi, keď bola 
na rodičovskej dovolenke. „Poznali sme jej prácu kvestorky 
Univerzity Palackého v Olomouci a oceňovali jej profesionali-
tu a jej výsledky. Ako kandidátku sme ju ponúkli ešte dávno 
predtým, ako dostala ponuku pracovať v rezorte školstva. To, 
že ju ľudia ako bývalú kvestorku tak významnej univerzity z 
tohto prostredia poznali aj u nás na Slovensku, je len prirodze-
né,” myslí si Marián Kvasnička. 

Henrietu Crkoňovú označil za veľmi kvalifikovanú osobu. 
„Je na škodu, že my si šikovných a schopných ľudí automatic-
ky a hneď často nedôstojne kádrujeme. Musíme si uvedomiť, 
že táto funkcia presahuje jedno volebné obdobie, a preto musí 
byť vedená nezávislou osobou, ktorá nebude polarizovať spo-
ločnosť,” odkázal. 

Na margo kritiky, že sa podpísal aj pod spoločného kandi-
dáta opozície Maroša Žilinku, Kvasnička uviedol, že ako 
poslanec má na to plné právo. „Podobne to bolo v minulosti 
vyčítané Albertovi Einsteinovi, keď odporučil na rovnakú 
akademickú funkciu dvoch kandidátov. Povedal, že u každého 
vyzdvihol rôzne kvality. U mňa to bolo rovnaké. Pán Žilinka 
bol rozhodnutím KDH, ktoré som rešpektoval. Ale zdieľam 
názor, že pani Crkoňová je lepším kandidátom. Je načase, aby 
sme ďalej netraumatizovali spoločnosť a nechali v tomto úra-
de pracovať odborníka,” dodal. 
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Predsedníctvo a poslanecký klub KDH v sobotu 9. mája 
vyzvali Kvasničku, aby stiahol svoj podpis spod nominácie 
Henriety Crkoňovej. Ak to neurobí do poludnia 13. mája 
2015, bude vylúčený z poslaneckého klubu KDH. Následne 
predsedníctvo hnutia prijme ďalšie rozhodnutia. 

KDH sa od tohto kroku Kvasničku dištancovalo, pričom 
podľa hnutia poslanec o svojom zámere KDH vopred nein-
formoval. „KDH podporuje jediného kandidáta na funkciu 
predsedu NKÚ – prokurátora Maroša Žilinku, ktorý je zároveň 
spoločným kandidátom parlamentnej opozície,” uviedlo pred-
sedníctvo. 

„Vážime si zhodu dosiahnutú v parlamente na kvalifikova-
nom kandidátovi. Slovensko potrebuje účinnú kontrolu hospo-
dárenia s majetkom štátu a verejnými financiami, ktoré sú 
dnes zneužívané rozsiahlou korupciou, klientelizmom a čas-
tým predražovaním verejného obstarávania,” uviedla v stano-
visku hovorkyňa KDH Nataša Žembová. 

Podobne ako sa KDH zaoberalo Mariánom Kvasničkom, aj 
OĽaNO rieši svojho poslanca Štefana Kuffu, ktorý je druhým 
navrhovateľom Henriety Crkoňovej. Aj poslanci OĽaNO totiž 
pridali svoje podpisy pod nomináciu Žilinku. Aký bude ver-
dikt v prípade Kuffu, by malo byť známe čoskoro. 

www.konzervativnyvyber.sk 10.05.2015 
pomocná evidencia 799/1/2015 
 
Poslanec Marián Kvasnička vystupuje z klubu KDH a 

vzdáva sa členstva v predsedníctve hnutia. Dôvodom je jeho 
nominácia Henriety Crkoňovej do voľby predsedu Najvy-
ššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá sa podľa Mariána 
Kvasničku zvrhla na mediálnu kampaň voči KDH. 

„Rozhodol som sa nepridávať ďalšie zámienky na útok voči 
značke, ktorej som zasvätil 25 rokov svojho života. Kvôli 
upokojeniu pre všetkých nepríjemnej situácie vystupujem z 
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poslaneckého klubu KDH a zároveň sa vzdávam členstva v 
Predsedníctve KDH,“ oznamuje Marián Kvasnička vo svojom 

vyhlásení. 
V parlamente bude pôsobiť ako neza-

radený. Sľubuje, že mandát bude vyko-
návať v súlade s vlastným svedomím a 
najlepším vedomím v duchu ideálov 
kresťanskej demokracie. „K čomu ma 
splnomocnili moji voliči,“ uzatvára. 
Štefana Kuffu z klubu OĽaNO ne-

vylúčili, avšak jeho rozhodnutie označili 
ako uprednostnenie vlastného ega pred zodpovednosťou voči 
krajine. Okrem Žilinku a Crkoňovej kandiduje na post predse-
du NKÚ aj bývalý šéf SIS Karol Mitrík, ktorého nominoval 
predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Voľba bude 19. mája. Kan-
didáti sa poslancom predstavia v stredu 13. mája. 

www.teraz.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 814/1/2015 
 
 
Občianske združenie Fialka pripravilo pred dvoma rokmi 

projekt novej obojstrannej cyklotrasy z trenčianskeho sídliska 
Juh do centra mesta v dĺžke približne päť kilometrov. Minulý 
rok mesto vyčlenilo v rozpočte 5 tisíc eur na dopracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

 Podľa informácií z mesta sa tejto trase bude venovať naj-
bližšie zasadnutie cyklokomisie. „Vzhľadom k tomu, že sa 
menili technické predpisy, musel projektant prerábať doku-
mentáciu v niektorých sporných bodoch. Na verejnom za-
sadnutí cyklokomisie, ktorá bude 19. mája, bude projektant tú-
to dokumentáciu prezentovať,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. 
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Prehľad o tom, ako vyzerá projekt cyklotrasy, zatiaľ Ob-
čianske združenie Fialka nemá. „Neviem, sem tam niečo začu-
jem. Len dúfam, že sa to niekedy naozaj zrealizuje,“ hovorí 
Marián Rendek zo združenia Fialka. Podľa neho cyklistom 
v meste chýba celá infraštruktúra. „Prvý krok by bol prepojiť 
všetky mestské časti as-
poň jednou pohodlnou 
cyklotrasou, ktorá neko-
liduje s ťažkou dopra-
vou,“ povedal Marián 
Rendek. 

Cyklodoprava by 
podľa neho potrebovala 
pravidelné investície a 
vytýčenie, kde by cyk-
listi mohli naozaj bezpečne a segregovane jazdiť. „Myslím, že 
sa to zlepšuje a mesto je pozitívne naklonené. Iba to však ne-
stačí. Je potrebné konkrétne konať,“ dodal Marián  Rendek. 

Do celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli“ sa opäť 
zapojil aj Trenčín. Druhý ročník súťaže, ktorá má podporiť 
rozvoj nemotorovej dopravy, má výborný ohlas. V rámci celé-
ho Slovenska  zaznamenali organizátori až takmer dvojnásob-
ný nárast počtu účastníkov. V Trenčíne je zaregistrovaných 38 
tímov, minulý rok ich bolo 23. Osem tímov je z firmy Johnson 
Controls, Trenčiansky samosprávny kraj spolu s múzeom má 
päť tímov. Štyri tímy budú jazdiť za mesto Trenčín a firmu 
Vaillant.  

„Medzi ďalšie organizácie, ktoré sa do súťaže zapojili, patrí 
Trenčianska univerzita, Športové gymnázium Trenčín, Krajské 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a ďalší,“ poveda-
la Erika Ságová. Cyklistické tímy majú kuriózne názvy. Tím 
mesta sa volá Cyklostyl, ale nájdeme tu aj Trhačov asfaltu, 
Biko-šlapov, Rýchlych zelených králikov (Fast Green Rab-
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bits), Vyfučané dušičky, Horúce kolesá (Hot Wheels) či Divo-
ké embryá (Mad Embryos). 

Projekt má novú web stránku, na ktorej si evidenciu jázd do 
práce a z práce budú počas mája robiť samotní súťažiaci. Mô-
žu tiež vidieť, ako sa darí iným tímom v ich mes-
te, porovnávať sa s nimi a sledovať množstvo oxidu uhličité-
ho, ktoré sa podarilo jazdou na bicykli ušetriť.  

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšet-
kým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy, aby 
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy 
v meste. Organizátori chcú tiež motivovať zamestnávateľov, 
aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre za-
mestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, ale aj moti-
vovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatív-
nej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

www.sme.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 817/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v rámci zmeny progra-

mového rozpočtu na tento rok schválilo zvýšenie kapitálových 
výdavkov o 200 tisíc eur ako finančnú spoluúčasť mesta na 
rekonštrukcii Zimného štadióna Pavla Demitru. Zo štátneho 
rozpočtu mesto očakáva dotáciu vo výške milión eur. 

„Na konci minulého roku som sa stretol s pánom premié-
rom, hovoril som aj s predsedom Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a dostali sme prísľub, že by sme tie peniaze na re-
konštrukciu zimného štadióna mohli dostať. Čakal som, že 
peniaze dostaneme už na výjazdovom zasadnutí vlády v Tren-
číne a bolo pre mňa šokom, že diskusia sa o zimný štadión ani 
len neobtrela,“ skonštatoval primátor Trenčína Richard Ryb-
níček. 

Ako dodal, mesto by si nedovolilo vypísať súťaž bez prí-
sľubov od samotnej vlády. „Teraz mi bolo povedané, že tých 
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milión eur, ktoré mali ísť do Piešťan, sú viazané prostriedky, 
to znamená, že v tejto chvíli nám ich poskytnúť nevedia a je 
možné, že by nám ich mož-
no uvoľnili až začiatkom 
roka. My sme to chceli re-
konštruovať teraz, tak, aby 
Dukla Trenčín začala sezó-
nu na jeseň na novom ľa-
de,“ doplnil trenčiansky 
primátor. 

Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úra-
du vlády SR, táto téma bude predmetom diskusie predsedu 
vlády Roberta Fica na obede s hokejovými reprezentantmi a 
predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

www.sme.sk 14.05.2015 
pomocná evidencia 828/1/2015 
 
Chcete, aby Trenčín bol mestom módy a priemyslu, alebo 

centrom kultúry a turistického ruchu? Aj na takéto otázky má 
priniesť odpovede prieskum verejnej mienky, ktorý sa začal v 
meste. Jeho výsledky by mali byť potom záväzné pre plán 
rozvoja mesta na najbližších sedem rokov.  

Viacerí Trenčania sa zhodujú v tom, že mesto by sa malo 
viac orientovať na históriu a pre turistický ruch využívať ma-
jestátny hrad, ktorý sa týči nad mestom. 

Dvanásťstranové dotazníky začali vo štvrtok Trenčanom 
roznášať zamestnanci mestského úradu. Ľudia budú mať čas 
na ich vyplnenie, po čase začnú zamestnanci opäť chodiť po 
domácnostiach a vyplnené odnesú na radnicu. Trenčín má pri-
bližne 55-tisíc obyvateľov, náhodným výberom mesto vybralo 
dvetisíc domácností, ktoré sa zapoja do prieskumu. 

„Bola vygenerovaná náhodná skupina respondentov, je to 
prierez všetkými demografickými skupinami. Ak by bola ná-
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vratnosť len tisíc dotazníkov, tak to je 55 ľudí na jeden dotaz-
ník, čo je dostatočne silná reprezentatívna vzorka,“ povedala 
Renáta Kaščáková, špecialistka pre strategický rozvoj mesta. 

Plán rozvoja mesta, ktorého platnosť sa končí v tomto roku, 
bol vypracovaný v roku 2004. Mesto ho dalo vtedy vypraco-
vať externej firme a 
zaplatilo zaň približne 
66 tisíc eur. Nový 
plán bude hotový na 
jeseň, mesto ho vy-
pracuje vlastnými si-
lami a náklady odha-
duje na 20 tisíc eur. 

„Je to plán na ob-
dobie najbližších 
siedmich rokov, ale 
s výhľadom až do roku 2040. Jeho výnimočnosť je v tom, že 
ho mesto robí pod vlastnou gesciou v spolupráci s občanmi a 
expertmi. Som presvedčený, že vďaka nadefinovaniu, aké 
mesto v budúcnosti má byť, Trenčín bude v priebehu 10 až 
15 rokov najlepšie miesto pre život na Slovensku,“ zdôraznil 
trenčiansky primátor Richard Rybníček. 

Podľa Vladimíra Ondrejičku, odborného konzultanta 
z Centra excelentnosti pri Slovenskej technickej univerzite, je 
Trenčín prvým mestom na Slovensku, ktoré sa vybralo takým-
to smerom, prípravu plánu v spolupráci s verejnosťou v takom 
veľkom rozsahu doteraz nerobila žiadna samospráva na Slo-
vensku. Doterajšie plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
väčšinou robili samosprávy len formálne. Hlavnou motiváciou 
bolo čerpanie prostriedkov z európskych peňazí, plány teda 
boli umelo šité na to, aby spĺňali požiadavky, ktoré mali vypí-
sané jednotlivé operačné programy. 
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„Jednoznačne som za taký prístup, pri ktorom rozhoduje ši-
roká verejnosť. Na niektoré otázky je však dobré prizvať ex-
pertov. Pohľad zvonku je dobrý aj preto, že má väčší nadhľad. 
Ale nositeľmi hlavných myšlienok by mali byť ľudia, čo tu 
bývajú a poznajú konkrétne podmienky a problémy. Symbióza 
obyvateľov a expertov je to optimálne riešenie,“ povedala Eva 

Balážová, prezidentka 
Asociácie komunálnych 
ekonómov Slovenska. 

Oslovení obyvatelia 
a návštevníci mesta mali 
na budúcnosť Trenčína 
jednoznačný názor, me-
nej priemyslu a fabrík, 
viac sa sústrediť na kul-
túru a históriu, využiť 
majestátny hrad a ďalšie 

pamätihodnosti pre rozvoj turistického ruchu. Podľa Evy 
Chupáčovej treba, aby sem chodilo viac zahraničných hostí, 
ktorí by tu míňali svoje peniaze. Orientovať sa na priemysel a 
čakať na zahraničných investorov nie je podľa jej názoru dob-
rá cesta, už tu prišli a ľuďom dali len minimálne mzdy, nebola 
to žiadna výhra. 

„Trenčín by sa mal rozvíjať tak, aby tu bolo viac priestoru 
pre deti, to tu chýba. Určite tu treba viac zelene a parčíkov. 
Menej priemyslu a viac cestovného ruchu, tak by som si pred-
stavovala ďalší rozvoj Trenčína, taký hrad, ako je tu, má má-
loktoré mesto. Nie nákupné centrá, nie továrne,“ povedala svoj 
názor mladá mamička Romana Dudáčková. 

„Treba sa orientovať na kultúru a históriu, priemyselné cen-
trá nech si robia inde, tam, kde už začali a kde sa im darí. Čo 
je lepšie, robiť osem hodín vo fabrike za 400 eur, alebo 
v službách, kde sa na niekoho trochu usmejem, slušne sa 

Pohľad z mestskej veže. 
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k hosťovi správam, a zarobím dvojnásobne viac? Podľa mňa 
jednoznačne vyhrávajú služby, aj keď je to možno na psychiku 
ťažšia robota, ale určite zaujímavejšia,“ dodal Marek Mate-
jovič z Trenčína. 

Plán rozvoja mesta (predtým plán hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja) má charakter strednodobého rozvojového do-
kumentu na päť až sedem rokov. Má byť nositeľom rozvojovej 
politiky mesta, predstáv jeho vedenia a obyvateľov o ďalšom 
smerovaní. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja. 
Vypracovaním tohto plánu mesto či obec plnia jeden zo zá-
kladných princípov regionálnej politiky EÚ. 

www.pravda.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 831/1/2015 
 
Primátor mesta Richard Rybníček schválil na základe od-

poručenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku pri 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozdelenie dotácie na ak-
tivity v oblasti sociálnych vecí. 

Príspevky neštátnym subjektom z grantového programu sú 
rozdelené nasledovne: KC Aktivity o.z. 150 eur, Slovenský 
zväz telesne postihnutých 250 eur, Slovenský zväz sluchovo 
postihnutých 250 eur, Organizácia postihnutých chronickými 
chorobami 300 eur, Zväz diabetikov 600 eur, Materské cen-
trum Srdiečko 450 eur. Spolu bolo takto rozdelených 2 tisíc 
eur. 

www.trencin.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 834/1/2015 
 
V dňoch 15. až 16. mája sa uskutočnila v areáli výstaviska 

Expo Center Trenčín výstava cestovného ruchu regiónov Re-
gion Tour Expo spoločne s tretím ročníkom celoslovenskej 
cukrárskej výstavy a Jarmokom remesiel. 
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Podtitul výstavy „Spoznajte čaro blízkych regiónov“ napo-
vedá, že sa toto podujatie sústredilo na cestovný ruch najmä 
Slovenska, Českej republiky a v tomto roku sa v Trenčíne od-
prezentovali aj zástupcovia Maďarska, Poľska, Ukrajiny, 
Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.  

Dobrodružný výlet alebo príjemná rodinná dovolenka, to 
všetko ponúka Slovensko ako dovolenková destinácia.  

Pre návštevníkov bol pripravený aj zaujímavý sprievodný 
program, ktorého súčasťou bol finálový večer prvého ročníka 
súťaže ženskej krásy MISS ACADEMY Trenčín 2015. 

Výstava „Torty a svet pečenia“ je určená nielen pre profe-
sionálnych cukrárov, ale aj pre amatérov, ktorí sa môžu niečo 

nové priučiť. Ná-
vštevníci majú príleži-
tosť vidieť ukážky 
klasického a moder-
ného zdobenia tort, 
ukážky správneho po-
užívania základných 
surovín a prísad pre 
výrobu cukrárskych 
výrobkov a technoló-
giu ich prípravy, vrá-

tane ich dokončovania a zdobenia. V rámci sprievodného 
programu výstavy boli tento rok pripravené špeciality ako 
praktické ukážky Mieczysława Chojnowskeho (Majster sveta 
v cukrárstve, Wiesbaden 2001) „Dezerty v pohároch – Shoty“. 
Viacnásobne ocenení odborníci Tomi Reida (úradujúci maj-
ster ČR) a Kateřina Podaná prišli medzi návštevníkov uká-
zať ich zručnosť pri použití airbrushu na torty. „Moderné a 
rautové dezerty“ predviedol na výstave Michal Baniar. 

Prvá dáma slovenského cukrárstva Jožka Zaukolcová v 
Trenčíne ukázala prípravu smotanových, ovocných a čokolá-

Originálne torty pútali pozornosť návštevníkov. 
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dových dezertov a predviedla návštevníkom prípravu a zdobe-
nie medovníčkov s možnosťou zapojiť sa priamo do činnosti.  

Na Jarmoku remesiel sa prezentovali remeslá, ktoré neod-
deliteľne patria k povahe Slovenska, ale aj Českej republiky. 
Okrem praktických ukážok remeselníkov návštevníkov poteši-
li aj tvorivé dielne, v rámci ktorých mali možnosť vyskúšať si 
niektoré remeselné práce, ako ručná tvorba šperkov, pletenie 
košíkov či rôzne ozdobné techniky, ale aj brašnárstvo, rezbár-
stvo, maľovanie keramiky a textilu.  

www.sme.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 838/1/2015 
 
Na trenčianskej výstave Region Tour Expo (15.-16. mája) 

sa návštevníci mohli zoznámiť s novou kuchárkou „Od frištiku 
k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja“, v ktorej 
nájdete výber tridsiatky špecialít zo všetkých deviatich okres-
ov TSK.  

Tridsať chutí z  kuchárky uviedli symbolicky do našich 
domácností počas slávnostného otvorenia stánku TSK aj zos-
tavovatelia kuchárky „sloven-
kou“, čo je tradičný názov cícera 
(poznáme aj pod názvom: slove-
nec, bagovka, čičer, bagoca, ale 
aj slovienka, slovienko, či slo-
viatko, v Čechách rímsky hrach). 
Slávnostné chvíle doplnil svojim 
hudobným vystúpením folklórny 
súbor Radosť. 

Poďakovanie za vznik ku-
chárky patrí riaditeľovi Ivanovi Kasárovi zo Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb v Púchove, učiteľkám odborných 
predmetov Márii Pažítkovej a Jane Mikulovej, ich spolupra-
covníkom a žiakom z tejto odbornej školy, ktorí časť z recep-
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tov zozbierali, aj ich vyskúšali a uvarili či naaranžovali foto-
grafovi. Za pomoc pri korektúre textov a doplnenie informácií 
o histórii gastronómie patrí poďakovanie Anne Zámečníkovej 
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického 
ulici v Trenčíne. O nádherné fotografie sa postaral fotograf 
Radovan Stoklasa.  

V kuchárke sú aj recepty od verejnosti, ktoré sa začali  
zbierať v roku 2014 na minulom ročníku výstavy Region Tour 
EXPO. Nazbierali sa aj rôzne kuchárky a preto nebolo ľahké 
urobiť užší výber. TSK má 18 miest a 258 obcí. Každé mesto 
alebo obec má určite ten svoj tradičný recept. Možno je táto 
kuchárka len prvým malým krôčikom k veľkej regionálnej ku-
chárke. 

Dobré tradičné jedlá patria aj do moderného spôsobu živo-
ta. Kuchárka je rozdelená na deväť okresov TSK, v každom 
okrese boli vybrané tri jedlá, polievka, hlavné jedlo a múčnik, 
nájdete v nej aj tri špeciality (pivo, medovina, pálenka). Re-
cepty sú pre štyroch stolovníkov, gazdinky v nej nájdu priestor 
aj na svoje poznámky a nové recepty. Kuchárku zostavilo Od-
delenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, 
vyšla v náklade 1000 ks, má 44 strán a je nepredajná. 

www.tsk.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 841/1/2015 
 
Zlepšenie kvality života a zabezpečovanie poskytovania ve-

rejných služieb je globálnym cieľom trenčianskej samosprávy 
pri príprave zásobníkov projektov na nové programové obdo-
bie. Dôraz pritom chcú klásť na vyvážený a udržateľný územ-
ný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť funk-
čného mestského územia mesta Trenčín. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej chce mesto 
z eurofondov pripraviť strategické dokumenty týkajúce sa do-
pravy v Trenčíne – spracovanie plánu udržateľnej mobility, 
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generelu dopravy a plánu dopravnej obslužnosti mesta Tren-
čín. Ďalším cieľom mesta v nasledujúcom programovom ob-
dobí je realizácia cyklistickej infraštruktúry s ohľadom na 
možné funkčné prepojenie plánovaných komunikácií v meste 
Trenčín na okolité obce tvoriace jeho funkčné územie 
a pripravovanú Vážsku cyklotrasu. 

Z eurofondov by v Trenčíne chceli financovať aj zriadenie 
denného centra pre seniorov, revitalizáciu nábrežia 
v centrálnej časti mesta, tvorbu Stratégie adaptability územia 
voči dosahom zmeny klímy a rozvoja ekosystémových služieb 
územia v meste, transformáciu funkcie pôvodného železničné-
ho mosta pre promenádne funkcie a ďalšie projekty najmä 
ekologického a environmentálneho charakteru. 

„Ide zatiaľ iba o návrhy mesta na využitie eurofondov, zá-
sobník projektov bude ešte predmetom schvaľovania v rámci 
regionálnej integrovanej územnej stratégie,“ uzavrela tren-
čianska hovorkyňa.  

www.teraz.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 844/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ušetril v minulom 

roku vďaka racionalizačným opatreniam a zmenám zmlúv 4,5 
milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2014, kto-
rý na svojom pondelkovom (18. mája) zasadnutí schválilo Za-
stupiteľstvo TSK. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku došlo k úspore 
vďaka racionalizačným opatreniam, zmenám vo verejnom ob-
starávaní, organizačnej štruktúre Úradu TSK, zmenou 
nevýhodných zmlúv, ale aj vyrokovaním výhodnejších 
podmienok s oboma prepravcami – SAD Trenčín a SAD 
Prievidza. 
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„Nie je to malá čiastka a uvítajú to najmä občania kraja. 
Veľa z ušetrených prostriedkov pôjde do školstva a na podpo-

ru zdravotníckych projektov. Na 
záverečný účet nadväzovala 
zmena rozpočtu. Až 3,3 milióna 
eur pôjde na stredné školy, tak-
mer pol milióna na spolufinanco-
vanie troch projektov z Operač-
ného programu Zdravotníctvo pre 
tri nemocnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ skonštatoval 
Jaroslav Baška. Ako dodal, do 
podkapitalizovaného stredného 

školstva v kraji schválili poslanci v rozpočte na rok 2015 viac 
ako dva milióny eur, tento rok sa k tomu pridalo 3,3 milióna 
eur a vláda SR schválila na svojom výjazdovom zasadnutí 
v Trenčíne ďalších viac ako 700 tisíc eur na tri stredné školy.  

„Spolu do stredného školstva ide v tomto roku historicky 
najviac financií – viac ako šesť miliónov eur. Mali by to pocí-
tiť študenti i pedagogický zbor, ktorým sa vytvoria oveľa lep-
šie podmienky na vzdelávanie ako doteraz,“ zdôraznil predse-
da TSK s tým, že ide o kapitálové výdavky a ich súčasťou je aj 
šesť multifunkčných ihrísk, ktoré sa vybudujú pri školách. 

www.teraz.sk 19.05.2015 
pomocná evidencia 870/1/2015 
 
V Trenčíne sa po prvýkrát uskutočnilo stretnutie honorár-

nych konzulov, ktorí zastupujú záujmy Slovenskej republiky 
a jej občanov v zahraničí. Viac ako 20 honorárnych konzulov 
z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, Pakis-
tanu, Rakúska,  Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talian-
ska a Spojených štátov amerických, sa stretlo v stredu 20. má-
ja v hoteli Elizabeth v Trenčíne.  
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Spolu s predstaviteľmi Úradu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja (TSK), zástupcami Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (SOPK), zástupcami Slovenskej agen-
túry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a jednotlivými 
podnikateľskými subjektmi diskutovali o investičnom a turis-
tickom potenciáli Trenčianskeho kraja. 

Hneď v úvode sa prítomným honorárnym konzulom priho-
voril Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu TSK. Predstavil náš región 
ako zaujímavú destináciu najmä z pohľadu zahraničných in-
vestícií. Eva Frývaldská z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť 
rozvoja cestovného ruchu sa v svojej prezentácii zamerala 
najmä na turistický potenciál Trenčianskeho kraja. 

Hlavným cieľom stretnutia bolo podľa slov Borisa Paule-
na, predsedu predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory 
SOPK, vytvorenie priestoru na bilaterálne rokovania podnika-
teľov z Trenčianskeho kraja a honorárnych konzulov, ktorí sú 
mnohokrát významnými obchodníkmi a podnikateľmi vo svo-
jich krajinách.  

„Investori tu dostali informáciu o možnosti investovať, 
možnosti začať pôsobiť a využívať potenciál tejto krajiny, 
predovšetkým potenciál vzdelanej a skúsenej pracovnej sily. 
Bola tu informácia o možnosti rozvíjať cestovný ruch. Získali 
tu aj informácie o produktoch, výrobkoch s pridanou hodnotou 
a výrobkoch, ktoré sú špičkové v oblasti vývoja,“ uviedol Bo-
ris Paulen. 

Stretnutie s honorárnymi konzulmi ocenil aj Andrej Pu-
ček, obchodný riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice, a.s. „Tí-
to honorárni konzuli nám dokážu pomôcť pri presadzovaní na-
šich ponúk vo svojich krajinách. Pre nás je to veľmi dôležitý 
krok. Rokovania budú samozrejme pokračovať, príde k podpi-
su zmluvy a nastane konkrétna spolupráca.“ 

www.tsk.sk 22.05.2015 
pomocná evidencia 898/1/2015 
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Trenčianske múzeum v Trenčíne sa z dôvodu sledovania 

moderných trendov v oblasti prezentácie a komunikácie roz-
hodlo vyhlásiť súťaž na vytvorenie nového 
loga a dizajn manuálu. Súťaž prebiehala od 
13. januára 2015 do 9. februára 2015.  

V priebehu tohto obdobia poslalo 61 na-
vrhovateľov spolu 137 návrhov. Základ-
nými kritériami hodnotenia boli jednodu-
chosť, zapamätateľnosť, nadčasovosť, uni-

verzálnosť a vhodnosť (originalita). Napriek množstvu doda-
ných návrhov sa hodnotiaca komisia rozhodla využiť právo 
uvedené v podmienkach súťaže a nevyhodnotiť žiadny 
z návrhov ako víťazný.  

Následne Trenčianske múzeum v Trenčíne oslovilo štyroch 
navrhovateľov, ktorých návrhy najviac vyhovovali zadaným 
kritériám. Tí boli požiadaní, aby najneskôr do 1. marca 2015 
predložili dopracovanie svojich návrhov.  

Výsledné logo a vypracovanie dizajn manuálu bolo napo-
kon zadané pánovi Matejovi Kukučkovi z Trenčína. Tento 
mladý trenčiansky fotograf a dizajnér na základe pripomienok 
múzea vypracoval nové logo, ktoré je moderné,  jednoduché a 
zapamätateľné.  

Vo svojom základe predstavuje Trenčiansky hrad ako do-
minantný objekt v správe Trenčianskeho múzea. Napriek tomu 
nenásilne poukazuje aj na jeho rôznorodosť a členitosť. Tú 
predstavuje deväť objektov, ktorými sú Župný dom, Katov 
dom, Karner sv. Michala v Trenčíne, ale aj Rodný dom Ľ. Štú-
ra a A. Dubčeka v Uhrovci, Kúria Ambrovec v Beckove, 
Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, Podjavorinské múzeum 
v Novom Meste nad Váhom a Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej 
v Bzinciach pod Javorinou. Každý objekt je charakterizovaný 
osobitnou farbou. Tvar kruhu znázorňuje harmóniu a šťastie. 
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Veríme, že nové logo sa stane súčasťou novej identity mú-
zea, podporí  obsah, teda značku a jej hodnoty. A spolu 
s ďalšími novinkami a činnosťami bude vytvárať pozitívnu 
predstavu o Trenčianskom múzeu v Trenčíne. 

www.tsk.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 918/1/2015 
 
V Trenčianskom kraji uzatvorilo vlani manželstvo 2 803 

párov. Priemerný vek ženícha bol 33,7 roka, nevesty do man-
želstva vstupovali v priemere ako 30,8-ročné. 

Manželstvo však uzatvorilo aj 24 mužov vo veku 65 a viac 
rokov a dvanásť neviest v rovnakom veku. Vyplýva to z in-
formácií Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne. 

Len päť ženíchov a dvadsať neviest malo menej ako 19 ro-
kov. Minulý rok bolo v Trenčianskom kraji skončených 1 371 
konaní o rozvode manželstva, dve tretiny z nich iniciovali že-
ny. V 1 240 prípadoch bolo manželstvo rozvedené, v 109 prí-
padoch bol návrh vzatý späť. Rozvedené manželstvá trvali v 
priemere 15,5 roka, každý piaty pár sa však rozviedol až po 25 
rokoch manželstva. Najčastejším dôvodom rozvodov bola 
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 930/1/2015 
 
Počet obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) klesol v minulom roku medziročne o 1161 osôb. Ku 
koncu roku 2014 žilo v TSK 591 233 obyvateľov, čo bolo 
10,9 percenta z celkového počtu obyvateľov Slovenska. In-
formoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš. 

„V uplynulom roku sa v kraji narodilo 5118 živých detí, 
o 278 menej ako v roku 2013. V rovnakom období zomrelo 
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5656 obyvateľov Trenčianskeho kraja, viac ako polovicu zo-
mretých (52,5 percenta) tvorili muži,“ priblížil Pavol Arpáš. 

Ako dodal, migračným pohybom TSK v minulom roku 
stratil až 623 obyvateľov (o 142 viac ako v roku 2013). Z kra-
ja sa vysťahovalo 3122 obyvateľov (z nich 418 odišlo 
do zahraničia), prisťahovalo sa 2499 obyvateľov. Až 21,6 per-
centa nových obyvateľov kraja sa prisťahovalo zo zahraničia. 
Najviac obyvateľov sa do TSK prisťahovalo zo Žilinského 
kraja, najviac sa vysťahovalo do Bratislavského kraja. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 931/1/2015 
 
Vo štvrtok 28. mája 2015 sa v bratislavskom hoteli Holiday 

Inn odovzdávali ceny 
významným osobnos-
tiam slovenskej archi-
tektúry, stavebníctva, 
biznisu a developmen-
tu. Na prestížnom pod-
ujatí  ASB GALA 2015 
odovzdali Špeciálnu ce-
nu roka 2015 projektu 

Trenčín si Ty. 
Po prvýkrát v deväťročnej histórii udeľovania ocenení ASB 

sa nominačná komisia rozhodla udeliť popri oceneniach pre 
osobnosť architektúry a stavebníctva, pre developera roka 
a stavebnú firmu roka aj Špeciálnu cenu v roku 2015, a to pro-
jektu Trenčín si Ty.  

„Chceme tým vyzdvihnúť výnimočnosť tohto projektu na 
Slovensku a medzinárodný ohlas, ktorý projekt získal najmä 
kvalitnou organizáciou, prípravou a priebehom,“ vyslovil sa 
Peter Halász, konateľ vydavateľstva JAGA, ktoré podujatie 
ASB GALA organizuje.  „Ďalej chceme oceniť prínos pre 

Cenu prevzali R. Rybníček, R. Kaščáková a M. Beďatš. 
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rozvoj mesta Trenčín a jeho obyvateľov a zároveň touto ces-
tou upozorniť odbornú a laickú verejnosť na nevyhnutnosť na-
stavenia procesov tvorby a rozvoja miest takým príkladným 
spôsobom, ako je to v prípade projektu Trenčín si Ty a jeho 
organizačného tímu.“ 

Cenu si prišli spoločne prevziať primátor mesta Richard 
Rybníček, hlavný architekt mesta Martin Beďatš 
a koordinátorka projektu Renata Kaščáková.  

Ako povedal primátor Richard Rybníček vo svojom prího-
vore, udelená cena je veľkou satisfakciou pre celý tím, ktorý 
na projekte pracuje už vyše štyroch rokov a postupne si získal 
renomé nielen doma, ale aj v zahraničí, čoho dôkazom bol vy-
soký medzinárodný záujem o zrealizovanú urbanistickú súťaž 
Trenčín-mesto na rieke.  

Kvalitnou prípravou strategických plánovacích dokumen-
tov chce podľa neho mesto pripraviť jasné a zrozumiteľné 
podmienky pre investorov, developerov či architektov, ktorí 
prejavia záujem vstúpiť so svojimi aktivitami do nášho mesta.  

„Som presvedčený, že vďaka projektu Trenčín si Ty sa na-
še mesto stane v horizonte desiatich až pätnástich rokov tým 
najkrajším miestom pre život na Slovensku“, uzavrel Richard 
Rybníček. 

Slávnostné odovzdávanie cien poctil v úvode svojou prí-
tomnosťou aj prezident Andrej Kiska. Vo svojom príhovore 
vyjadril radosť nad tým, že sa aj napriek často neprajným 
podmienkam na Slovensku nájde stále dostatok pozitívnych 
príkladov, u ktorých víťazí slušnosť a zodpovednosť . 

 www.trencin.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 935/1/2015 
 
Spoznať vlastné mesto prostredníctvom sprevádzaných 

prehliadok môžu teraz Trenčania každú prvú sobotu v mesiaci. 
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Prvá prechádzka mestom sa konala 16. mája a podľa organizá-
torov mala veľký úspech.  

Viac ako 120 ľudí sa prešlo mestom so sprievodkyňou a 
prezreli si najkrajšie pamätihodnosti. Nové diely histórie 
Trenčína prinesie projekt vždy prvú sobotu v mesiaci, najbliž-
šie to budú Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu (1. časť) - 
Matúš Čák v sobotu 6. júna. 

„V ďalších pokračovaniach spoznáte postupne tajomstvá 
Ilešháziovcov, Turzovcov, Forgáčovcov a ostatných panovní-
kov hradu, detaily zo životov Márie Urbasiówny Holoubkovej 
či Karola Pádivého.  

Nebudú chýbať ani jemne „rozpustilejšie" témy, ako naprí-
klad hostince, krčmy a kasína Trenčína. Prechádzky budú štar-
tovať vždy o 16.00 z námestia,“ informuje Kultúrno-
informačné centrum mesta Trenčín. 

Prvá prechádzka počas Noci múzeí a galérií bola zdarma, 
na ďalšie budete potrebovať vstupenku. 

www.sme.sk 30.05.2015 
pomocná evidencia 940/1/2015 
 
Pre každú mestskú časť boli v rozpočte na rok 2015 vyčle-

nené finančné prostriedky vo výške 75 tisíc eur. Na májovom 
zastupiteľstve poslanci zmenou rozpočtu navýšili túto sumu na 
155 tisíc eur. 

V každej zo štyroch mestských častí sa tak v tomto roku 
bude môcť pripraviť a v mnohých prípadoch i realizovať hneď 
niekoľko investičných akcií.  

V mestskej časti Stred pribudnú nové chodníky na ulici Pod 
Komárky a v Nozdrkovciach. Priechody pre chodcov na Le-
gionárskej ulici pri Perle, na Soblahovskej ulici pri cintoríne a 
na Piaristickej ulici pri poliklinike čaká rekonštrukcia. Opra-
vené budú aj schody na Cintorínskej a Novej ulici. V Čereš-
ňovom sade na Brezine mesto vybuduje altánok, vysadí nové 
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čerešne, upraví prístup do sadu. Poslanci odsúhlasili i peniaze 
na rekonštrukciu Domu smútku v Biskupiciach, chodníka na 
Námestí sv. Anny od bývalej tržnice ku krajskému súdu a ces-
ty na hrad od Matúšovej ulice až po predajňu lístkov. Ďalšie 
investície pôjdu do MŠ Soblahovská na úpravu splachovacích 
zariadení a do MŠ Stromová na rekonštrukciu umyvárne pre 
deti. 

Aj poslanci mestskej časti Sever zvážili, kam by mali ešte 
v tomto roku smerovať mestské investície. Zastupiteľstvo 
odobrilo vybudo-
vanie chodníka na 
ul. Gen. Viesta,  
rekonštrukciu stre-
chy ZŠ Kubranská, 
úpravu parkovania 
na Ulici I. Krasku, 
či digitalizáciu roz-
hlasu v Kubrej, re-
konštrukciu ulice 
Pod Sokolice alebo opravu povrchu hrádze v rozsahu 300 met-
rov štvorcových. Medzi väčšie investície bude patriť rekon-
štrukcia Opatovskej ulice od kruhového objazdu pri Radegaste 
po Sibírsku ulicu a nové dopravné značenie na Žilinskej ulici. 
Mestský parlament schválil aj 200 tisíc eur ako finančnú spo-
luúčasť mesta na rekonštrukcii Zimného štadióna P. Demitru. 
Mesto očakáva štátnu dotáciu vo výške milión eur na výmenu 
chladiarenských technológií a ľadovej plochy na rozmery 
IIHF. 

Mestská časť Juh bude mať súvisle opravenú Západnú uli-
cu, nový priechod pre chodcov v úseku mestskej komunikácie 
M. Bela, ktorý tvorí prístup do KC Aktivity z Halalovky. Re-
konštrukcia čaká i priestor pri vchode do ZŠ Novomeského. 

Rekonštrukcia Opatovskej ulice. 
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Zastupiteľstvo uvoľnilo zmenou rozpočtu peniaze aj na opravu 
a zateplenie strechy Domu smútku na Juhu.  

V mestskej časti Západ sa rozhodnutím poslancov rozšíri 
cintorín v Zlatovciach o približne 100 miest. Na Jahodovej 
ulici bude vybudovaná nová komunikácia a futbalové ihrisko 
v Záblatí bude mať novú trávnatú plochu. 

Vo všetkých mestských častiach mestské zastupiteľstvo 
schválilo i ďalšie menšie investície. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 953/1/2015 
 
Mesto Trenčín pripravuje strategický dokument, ktorý 

presne zadefinuje rozvoj mesta na najbližších 7 rokov. Tvorí 
ho v spolupráci s verejnosťou.  

Už príprava Plánu rozvoja mesta je unikátna. Nie je to ty-
pický príklad zadania externej firme, Mesto ho pripravuje pod 
vlastnou gesciou v spolupráci s expertmi a občanmi. Do dvoch 
tisíc náhodne vybratých domácností doručilo dotazníky.  

„Podľa názorov občanov budeme formovať rozvoj Trenčí-
na. Navyše, začína sa vážny konkurenčný boj medzi mestami 

o získanie nových 
obyvateľov, prípad-
ne o pokus návratu 
odídených ľudí. 
Musíme im vytvoriť 
podmienky na prácu 
a bývanie.  Preto aj 
veľa otázok súvisí 
s kvalitou života,“ 

hovorí primátor Richard Rybníček s tým, že celý dokument 
bude pod kontrolou verejnosti a žiadny politik ho nebude 
môcť len tak zmeniť. Plán rozvoja mesta bude previazaný 
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s územným plánom i s plánom rozvoja centrálnej mestskej zó-
ny. Jeho tvorba bude mať tri fázy.  

„Najskôr sme zbierali analytické dáta a štatistické čísla zo 
všetkých dostupných zdrojov. K nim sme pridali aj údaje z ve-
rejných diskusií projektu Trenčín si Ty. Vieme už dnes, ako 
Trenčania vnímajú svoje mesto, čo vo svojom meste chcú a čo 
nie, teraz si to chceme potvrdiť prieskumom,“ uviedla špecia-
listka pre strategický rozvoj mesta Renáta Kaščáková. 

 Práve prieskum názorov verejnosti a workshopy tvoria 
druhú fázu prípravy Plánu rozvoja mesta. Na záver dôjde k 
syntéze všetkých zozbieraných informácií s prihliadnutím na 
možné zmeny v budúcich rokoch.  

„Výhľad robíme až na 40 rokov, musíme byť pripravení re-
agovať na prípadné zmeny v legislatíve, iné územnosprávne 
členenie krajiny a podobne. Chceme mať viac scenárov,“ prí-
zvukuje hlavný architekt mesta Martin Beďatš.  

Jedinečnosť celého procesu ocenil Vladimír Ondrejička 
zo Spectra Centra excelencie pri STU:  

„Takto nepostupovala ešte žiadna samospráva na Sloven-
sku. Za mestami v zahraničí, ktoré obdivujeme, stojí kľúčové 
rozhodnutie, v akej pozícii chcú byť o 20 – 50 rokov. Primátor 
Trenčína je prvým politikom na Slovensku, ktorý zobral na 
seba riziko takého strategického rozhodnutia. Mesto Trenčín 
však má svoju ideu a presadzuje ju, rešpektujúc názor obyva-
teľov.“ 

V rámci Plánu rozvoja mesta Trenčín budú i nové prvky, 
ktoré prispejú ku kvalite života obyvateľov, napríklad ekosys-
témové služby, ale aj bezpečnosť. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 960/1/2015 
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Kto dáva komu viac, silnejší slabším alebo naopak? Členo-
via občianskeho združenia „Silnejší slabším“ o tom vedia svo-
je. Zdravotná sestra, učiteľka, žena v domácnosti, inštruktor 
lyžovania, družinárka, hudobník a architekt venujú svoj voľný 
čas pravidelne „slabším“.  

Na ich krúžkoch v Trenčíne, Chocholnej-Velčiciach a Ada-
movských Kochanovciach sa stretávajú deti a mladí ľudia 
z detských domovov, sociálnych zariadení a ich rovesníci 
z bežných rodín.  Do spolupráce zapájajú aj seniorov, ktorí 
učia deti šiť, vyšívať či štrikovať.   

„Dobrovoľníci z OZ vedú tvorivé dielne, divadelný, špor-
tový a hudobno-spevácky krúžok. Počas letných prázdnin or-
ganizujeme mládežnícke výmeny a tábory na Kykule,“ hovorí 
za OZ Emília Šprtlová a dodáva, že ide o obohacovanie sa 
navzájom, ako medzi deťmi z rôznych prostredí tak aj medzi 
generáciami.  

Najskôr boli neformálnou skupinou, ako OZ „Silnejší slab-
ším“ fungujú už 4 roky. V rámci projektu „Život nie je zebra“ 
prezentovali 12. mája v Detskom mestečku spoločnú prá-
cu mestečka a občianskeho združenia.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 965/1/2015 
 
Viac ako 6 tisíc porcií teplého jedla bolo od novembra 2014 

do marca 2015 vydaných v nocľahárni na Nešporovej ulici 
v Trenčíne.  

Informoval o tom riaditeľ Zboru dobrovoľníkov Trenčín, 
Maltézska pomoc Slovensko Pavol Juríček. Desiatky ľudí 
bez strechy nad hlavou mohli lepšie prežiť zimné mesiace 
vďaka pomoci dobrovoľníkov, jednotlivcov i celých rodín, 
ktoré prichádzali do nocľahárne navariť jedlo alebo inak po-
môcť. Vďaka patrí aj firmám, zástupcom všetkých cirkví 
a kresťanským zborom, majiteľom lekární a lekárom, majite-
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ľom pekární a reštaurácií. Tiež ľuďom, ktorí nosili oblečenie a 
obuv do sociálneho šatníka pod Juhom.  

Projekt Polievka pre bezdomovcov sa vo svojom druhom 
ročníku stretol s veľkým záujmom. V novembri 2015 vstúpi 
do tretieho ročníka a ponúkne možnosť opäť sa do tejto pro-
spešnej aktivity zapojiť.    

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 966/1/2015 
 
Počas Medzinárodného dňa detí Trenčianske múzeum v 

Trenčíne otvára dobový tábor na Trenčianskom hrade. Deti do 
pätnásť rokov budú mať vstup na hrad v tento deň zdarma. 

Tešiť sa môžete na historické interaktívne stanoviská ako 
napríklad streľba z luku alebo kuše, fotografovanie v stre-
dovekom brnení, kŕmenie sedemhlavého draka (priestor pre 
najmenších), hod vencom na meč, streľba z minirepliky kata-
pultu na terč, drevený minikolotoč a fotenie s dravými vtákmi. 
Každé dve hodiny budú prebiehať striedavo v amfiteátri dol-
ného hradu vystúpenia sokoliarov a scénka s derešom. Dobový 
tábor bude v priestore dolného hradu otvorený denne od 1.6. 
do 31.8. 2015. 

www.muzeumtn.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 984/1/2015 
 
Zástupcov Asociácie rakúskych modrých baretov vedenú 

generálom Güntherom Greindlom prijal v piatok 29. mája 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. Na prijatí sa zú-
častnili aj členovia UN Veteran Slovakia vedení jeho prezi-
dentom Ing. Štefanom Janglom, PhD., plk. v.v. Veliteľstvo 
Pozemných síl OS SR zastupoval jeho veliteľ brig. gen. Ing. 
Ondřej Novosad. V príhovore primátor pripomenul dlhoroč-
nú armádnu tradíciu v meste a ocenil prínos modrých baretov 
pre zachovanie bezpečnosti v mnohých regiónoch. 
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Volajú ich modré prilby alebo modré barety, je ich 120-
tisíc a aj v tomto okamihu sú roztrúsení v 16 zväčša nehostin-
ných oblastiach sveta, kde dohliadajú na bezpečnosť a príme-

rie. Príslušníci 
mierových mi-
sií Organizácie 
spojených ná-
rodov už po de-
siaty raz osla-
vujú svoj me-
dzinárodný deň 
– 29. máj. V 
tento deň aj 
smútia za tromi 

tisíckami modrých prilieb, ktoré sa zo služby domov už nevrá-
tili – len vlani zomrelo 112 mužov a žien z misií OSN.  

Prvý raz bol Medzinárodný deň príslušníkov mierových 
zborov OSN v roku 2003 na základe rezolúcie valného zhro-
maždenia tejto organizácie. Pre tento sviatok stanovili dátum 
29. máj ako pripomienku historicky prvého rozmiestnenia 
mierových síl pod modrou zástavou, ktoré bolo v roku 1948 na 
Blízkom východe po arabsko-izraelskom konflikte.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 985/1/2015 
 
Strecha na trenčianskej synagóge je deravá, do budovy te-

čie. Plán celkovej rekonštrukcie, ktorý mala židovská nábo-
ženská obec, padol. Schnutie môže trvať aj dva roky. 

Posledných desať rokov židovská obec postupne opravova-
la poškodené časti synagógy. Sanovali navlhnuté základy, 
čiastočne opravili strechu alebo časti elektrických rozvodov. 
Posledné tri roky pracujú na modlitebni. Čiastky, ktoré získali, 
zatiaľ nepokryli rekonštrukciu, ktorú by synagóga naozaj po-
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trebovala. Práce napredujú len pomaly, obnova je časovo aj 
finančne náročná. Z dlhodobého hľadiska plánovali celú syna-
gógu postupne zrekonštruovať. 

Pred dvoma týždňami sa stav strechy výrazne zhoršil. Jej 
stav označujú odborníci za havarijný. Počas dažďov cez stre-
chu zateká tak intenzívne, že všetky akcie, ktoré boli napláno-
vané, museli zrušiť. 

Po zhodnotení poškodenia a najnutnejších opráv odborník-
mi v priebehu minulého týždňa odhadli náklady. Potrebná su-
ma sa vyšplhala na 
približne 70-tisíc eur. 
Správkyňa synagógy 
plánuje osloviť so žia-
dosťou o pomoc minis-
terstvo kultúry, mesto 
aj samosprávu. 

Mesto o aktuálnom 
stave poškodenia ne-
vie, konkrétne infor-
mácie chýbajú. „Nepo-
známe detaily poškodenia a zatiaľ oficiálne nevieme o žiadnej 
verejnej zbierke, takže sme sa touto otázkou ani nezaoberali. 
Situácia nás mrzí, ale na druhej strane veríme, že židovskej 
náboženskej obci sa podarí získať peniaze z fondov na rekon-
štrukciu celej synagógy,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 
Ságová. 

Peniaze je ale nutné zohnať čo najskôr a vybavovanie fon-
dov zaberá veľa času.  

„Plán na rekonštrukciu, ktorý sme mali, nám havarijný stav 
strechy výrazne narušil. Peniaze na najnutnejšie opravy musí-
me zohnať čo najskôr, priestor chceme opraviť do zimy,” po-
vedala správkyňa synagógy Oľga Hodálová. 
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Víziou židovskej náboženskej obce je spraviť zo synagógy 
miesto na stretávanie a multikultúrny priestor pre koncerty, 
divadlá a výstavy, ktoré v priestoroch pravidelne organizujú. 

Jediný spôsob, akým môžu v rýchlosti získať peniaze, po-
kiaľ im nepomôžu spomínané inštitúcie, je finančnými prí-

spevkami od obča-
nov mesta. V naj-
bližšej dobe chcú 
preto spraviť verej-
nú zbierku. Dúfajú, 
že ľudia prejavia 
záujem o záchranu 
tejto výnimočnej 
budovy. 

V 80. rokoch 
prebehla celková rekonštrukcia. Budove skôr uškodila. Keď ju 
pri reštitúcií majetku získal naspäť Zväz židovských nábožen-
ských obcí, zistil, že poškodenie je oveľa väčšie, než predpo-
kladali. Podlahu zvýšili a úpravami vznikli na streche priehl-
biny, čo má doteraz vplyv na zlú akustiku priestorov. Farebné 
steny vyzdobené v štýle art deco pri rekonštrukcii pretreli bie-
lou farbou. Pokiaľ ich chcú obnoviť, nestačí ich zreštaurovať. 
Zo stien musia najprv dať dolu biely náter, a až potom opraviť 
samotné maľby. 

„Necitlivou rekonštrukciou nám pribudli ďalšie problémy 
do budúcnosti. Aj napriek tomu dúfame, že sa nám ju aj 
s pomocou ľudí podarí znova obnoviť,“ dodala Oľga Hodálo-
vá. 

Synagógu postavili v rokoch 1909 – 1912 podľa projektu 
berlínskeho architekta, pôvodom Trenčana Dr. Richarda 
Scheibnera. Slávnostne ju otvorili v septembri 1913. Počas 
druhej svetovej vojny ju znesvätili a zničili aj jej vnútorné za-
riadenie.  
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Povojnová oprava budovy prebehla v rokoch 1945 – 1948 
vďaka zbierke ľudí, ktorí prežili holokaust. Neskôr ju prebral 
štát, do polovice 70. rokov zriadil v budove sklad odevov. 
V tom období výrazne utrpela jej statika. 

www.sme.sk 01.06.2015 
pomocná evidencia 996/1/2015 
 
V Trenčíne pracuje od júna tohto roku na aktivačných prá-

cach pre mesto 218 ľudí. Z nich 59 pracuje podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi, sedem vykonáva menšie obecné 
služby a musia odpracovať minimálne 64 hodín mesačne. Ďal-
ších 150 občanov v hmotnej núdzi musí odpracovať mesačne 
32 hodín.  

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, 
uchádzači o zamestnanie v hmotnej núdzi pomáhajú pri čistení 
mesta, pri údržbe zelene, detských ihrísk, upratovaní a údržbe 
zelene v materských školách a kultúrnych centier.  

„Denne, vrátane víkendov, je zabezpečená prostredníctvom 
aktivačných prác formou menších obecných služieb prístup-
nosť mestskej veže. Od júna 2015 vykonávajú aktivačné práce 
formou dobrovoľníckej služby dvaja ľudia, ktorých úloha je 
pomoc pri koordinácii prác nezamestnaných v teréne,“ priblí-
žila Erika Ságová.  

Ako dodala, aktivační pracovníci vykonávajú pomocné 
práce pri údržbe verejnej zelene (nakladanie pokosenej trávy, 
pletie záhonov, obkášanie), pri údržbe detských ihrísk, športo-
vísk, areálov materských škôl, areálu centra seniorov a tiež 
pomocné administratívne práce pre mestský úrad, pomocné 
upratovacie práce v objektoch materských škôl, pomáhajú pri 
odstraňovaní nelegálnych skládok.  

„Občania v hmotnej núdzi sa podieľajú najmä na čistení ve-
rejných priestranstiev od odpadkov, starajú sa aj o čistotu le-
soparku Brezina, zametajú chodníky od posypu, čistia krajni-
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ce, čistia odvodňovacie rigoly, pomáhajú pri údržbe detských 
ihrísk a športovísk,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 

„Negatívom je pracovná morálka aktivačných pracovníkov, 
neochota pracovať na verejnosti, ich pocit, že nie sú zaplatení, 
nezriedka i vykonávanie aktivačnej činnosti pod vplyvom al-
koholu,“ uzavrela Erika Ságová.  

www.teraz.sk 02.06.2015 
pomocná evidencia 1001/1/2015 
 
V Trenčianskom  kraji  odovzdali obyvatelia od 1. decem-

bra 2014 do 31. mája tohto roka v rámci tretej zbraňovej am-
nestie spolu 214 nelegálne držaných strelných zbraní a 4469 
kusov streliva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová. 

Najviac odovzdaných zbraní evidujú na Okresnom riaditeľ-
stve Policajného zboru (OR PZ) Prievidza, kde obyvatelia 
odovzdali 73 zbraní. Nasledovali OR PZ Trenčín (68 zbraní), 
Nové Mesto nad Váhom (36), Považská Bystrica (24) a Parti-
zánske (13). 

Najväčšie množstvo streliva, 3060 kusov, odovzdali na OR 
PZ Trenčín, 1080 kusov na OR PZ Prievidza, 278 na OR PZ 
Nové Mesto nad Váhom a 50 v OR PZ Partizánske. 

Za prvých päť mesiacov zbraňovej amnestie odovzdali ob-
čania na útvaroch Policajného zboru na celom Slovensku 2293 
nelegálne držaných strelných zbraní a 28.241 kusov streliva.  

www.sme.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1008/1/2015 
 
Mesto Trenčín vychádza v ústrety milovníkom histórie. 

Tamojšie Kultúrno-informačné centrum odštartovalo projekt 
spoznávania dejín mesta prostredníctvom sprevádzaných pre-
hliadok. 
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Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, spre-
vádzané prehliadky sú pre Trenčanov i návštevníkov mesta 
pripravené vždy na prvú sobotu v mesiaci. Prvá tohtoročná 
májová prehliadka mala veľký úspech. Viac ako 120 ľudí sa 
prešlo so sprievodkyňou mestom, pričom si prezreli naše naj-
krajšie pamätihodnosti. 

V ďalších pokračovaniach spoznajú postupne tajomstvá 
Ilešháziovcov, Turzovcov, Forgáčovcov a ostatných panovní-
kov hradu, detaily zo životov Márie Urbasiówny Holoubkovej 
či Karola Pádivého. Nebudú však chýbať ani hostince, krčmy 
a kasína Trenčína, priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, v sobotu 6. júna sa začína prvou časťou veľká 
téma Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu. Hlavnou posta-
vou sprevádzanej prehliadky bude Matúš Čák. Prechádzky 
štartujú vždy o 16.00 h od Kultúrno-informačného centra na 
Mierovom námestí v Trenčíne. 

www.sme.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1009/1/2015 
 
Vrátiť ku knihám malých i dospelých je hlavným cieľom 

projektu Celé Slovensko 
číta deťom (CSČD). 
S myšlienkou prišlo ob-
čianske združenie s rovna-
kým názvom.  

Na Mierovom námestí 
v Trenčíne čítali vo štvrtok 
4. júna  asi stovke školá-
kom predstavitelia samo-

správ, spisovateľky, zabávač i prezidentka občianskeho zdru-
ženia CSČD. Primátor Trenčína Richard Rybníček prečítal 
príbeh svojej obľúbenej postavičky z detstva – Ferda mravca. 
„Vybral som si dielo Gulliverove cesty od Jonathana Swifta. 

O čítanie na Mierovom námestí bol veľký záujem. 
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Knižku mám požičanú z našej Verejnej knižnice Michala Re-
šetku. Je opotrebovaná, čo znamená, že ju asi prečítalo veľmi 
veľa detí,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška. 

Ako dodal, k jeho obľúbeným titulom v detstve patrili aj 
Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, avšak v súčas-
nosti sa skôr venuje pracovným dokumentom a úradným listi-
nám. Týždeň čítania deťom na Slovensku považuje za zaují-
mavý projekt, pretože nenásilne prezrádza, aké čarovné príbe-
hy sa v knihách skrývajú. 

„Zaujali nás podobné projekty, ktoré už naplno fungujú 
niekoľko rokov v Poľsku i Česku. Prekvapili nás čistotou zá-
meru, potrebou oslovenia najmladšej generácie, a tak trochu aj 
snahou podpichnúť rodičovské svedomie, koľko sme schopní, 
ochotní a disponovaní venovať našim deťom,“ priblížila koor-
dinátorka projektu Ivana Janáková. 

Okrem predsedu TSK školákom pod hradom Matúša Čáka 
čítali aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, spisova-

teľky Margita Ivanič-
ková a Silvia Havel-
ková, zabávač Tibor 
Hujdič a prezidentka 
občianskeho združenia 
CSČD Viera Kučero-
vá. V rámci sprievod-
ného programu vystú-
pili žiaci Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého. V Trenčíne  popoludní číta-
li rozprávky – nechýbal medzi nimi ani primátor Richard 
Rybníček s ďalším príbehom Ferda mravca - aj malým pacien-
tom vo fakultnej nemocnici.  

Primátor Richard Rybníček čítal aj malým pacientom vo fakultnej nemocnici. 
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Nad Týždňom čítania deťom v Slovenskej republike pre-
vzal záštitu prezident SR Andrej Kiska. Projekt je realizova-
ný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.  

Na organizácii podujatia sa podieľala aj Verejná knižnica 
M. Rešetku v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

www.teraz.sk 04.06.2014 
pomocná evidencia 1011/1/2015 
 
 
Trenčianske múzeum pripravilo na túto sezónu zmeny. 

Hlavným cieľom je priblíženie histórie súčasným návštevní-
kom. Súčasný tím pracovníkov Trenčianskeho múzea chce ná-
jsť kompromis medzi odbornou, ale pre návštevníkov atrak-
tívnou formou múzea. O tom, na čom konkrétne pracujú, po-
rozprávali spoločne nový riaditeľ Peter Martinisko (PM) a 
jeho zástupca, právnik a archeológ Tomáš Michalík (TM). 

Aký cieľ ste si stanovili pred ro-
kom pri nástupe? 

PM: „Už od 90. rokov klesá náv-
števnosť všetkých pamiatok nielen v 
Trenčíne, ale aj na našich pobočkách 
v okolí. Preto je hlavným cieľom vy-
lepšiť všetky pobočky múzea zlepšením expozícií a napríklad 
aj novým informačným systémom, ktorý, dúfame, zabezpečí 
vyššiu návštevnosť. Celkovo chceme múzeum spraviť prí-
stupnejšie.“ 
Čo konkrétne meníte? 
PM: „Minulý rok sme sprístupnili ďalší priestor na hrade - 

baštu, z ktorej je nový výhľad na mesto. Oprava nebola drahá, 
ale výsledok je, myslím, veľmi efektívny.“ 

TM: „Vďaka novému nastaveniu zmlúv ohľadne nájmov, 
licenčných zmlúv a väčšiemu dôrazu pri vyjednávaní podmie-

Peter Martinisko 
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nok spolupráce sme veľa ušetrili. Peniaze preto môžeme vyu-
žívať na dôležitejšie veci, ako je napríklad údržba našich ob-
jektov. Veľa noviniek dokončujeme k začiatku júna a predsta-
víme ich v júni a júli.“ 

Aké? 
TM: „Zmeny prebiehajú v Ľudovítovom paláci, kde vysta-

víme historický nábytok. Čoskoro otvoríme aj dlho očakávanú 
expozíciu v objekte kasární. Nové využitie vidíme tiež v prí-

pade Kaplnky pri hrad-
nej studni, ktorá pô-
vodne slúžila ako pre-
dajňa suvenírov. Toto 
leto z nej bude vchod 
do podzemia, kde inšta-
lujeme novú výstavu o 
drakoch hlavne pre de-
ti.“ 
Ľudia by radi na-

vštevovali nádvorie. Počas bežných dní a mimo prehliadok 
je ale uzavreté a spoplatnené. Plánujete to zmeniť? 

PM: „Vstupné na nádvorie chceme znížiť, aby bolo vždy 
lacnejšie než na prehliadky. Cez sezónu ľudom poskytneme na 
nádvorí aj určité služby, ktoré návštevníci oprávnene očakáva-
jú pri návšteve každej významnej pamiatky. Bezplatný vstup 
ale zabezpečiť nemôžeme.“ 

Z akého dôvodu? 
PM: „Pred pár rokmi sme to skúsili, a onedlho začali v are-

áli spávať a piť bezdomovci. Takisto by musel areál niekto 
strážiť kvôli bezpečnosti ľudí, na to zatiaľ nemáme peniaze.“ 

Aké novinky v expozíciách môžu ešte ľudia vidieť túto 
sezónu? 

PM: „Od júna otvárame novú expozíciu zameranú na Al-
žbetu Bátoriovú v Čachtickom kaštieli.“ 
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 TM: „V Župnom dome na Mierovom námestí sme obnovi-
li stálu expozíciu múzea, ktorá zahŕňa exponáty z oblasti prí-
rodných vied, histórie, archeológie a etnografie. Snažili sme sa 
ju zhutniť a spraviť ju zaujímavejšiu pre ľudí.“ 

Aké sú najhodnotnejšie predmety, ktoré múzeum vlast-
ní a vystavuje? 

PM: „V paláci Zápoľských na hrade a sčasti v Župnom 
dome je mimoriadna zbierka obrazov významného rodu Ileš-
háziovcov, ktorí panovali v 16. až 19. storočí.“ 

Plánujete ešte niečo ďalšie? 
PM: „V Župnom dome sme získali určitý priestor vďaka 

vyprázdneniu depozitov, z ktorého plánujeme spraviť pred-
náškovú miestnosť prístupnú pre všetkých.“ 

TM: „Po lete by sme radi zorganizovali niekoľko predná-
šok aj pre žiakov, ktoré budú nadväzovať na to, čo práve v 
škole preberajú. Prednášať budú naši historici a archeológovia. 
Žiaci by mali zažiť niečo úplne odlišné od toho, čo počujú 
bežne v škole. A prečo by nemohli mať hodiny dejepisu pria-
mo v našich priestoroch?“ 

Pripravujete aj prednášky pre verejnosť? 
TM: „Máme víziu pripraviť cyklus prednášok o najstarších 

dejinách Trenčína už od praveku. V okolí máme veľa vecí, o 
ktorých môžeme rozprávať.“ 

Ktoré napríklad? 
TM: „Jednou z nich je napríklad praveké pohrebisko, ktoré 

patrí k najväčším v strednej Európe. Je pod parkoviskom hy-
permarketu medzi Trenčínom a Trenčianskou Turnou ešte z 
doby bronzovej. Jeho súčasťou je približne 2 a pol tisíc hrobov 
z doby bronzovej.“ 
Čo by mali ľuďom prednášky priniesť? 
TM: „Chceme, aby ľudia vedeli, že aj v Trenčíne a jeho 

okolí žili v dávnej minulosti mamuty, údolím Váhu tiahli soby 
a na vhodných miestach na nich číhali lovci.“ 
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Má podľa vás informovanosť ľudí dosah aj na súčas-
nosť? 

TM: „Otvorenosť a zvyšovanie povedomia verejnosti po-
važujeme za možno nie najrýchlejší, ale určite najefektívnejší 
spôsob, ako ľudí oboznámiť s ich minulosťou, čím prispejú k 
aktívnej ochrane kultúrneho dedičstva.“ 

Zaujímajú sa Trenčania o svoju minulosť? 
TM: „Medzi obyvateľmi cítime záujem o tieto témy, dote-

raz im však nebola venovaná dostatočná pozornosť.“ 
Začiatkom roka ste robili súťaž na nové logo múzea, na 

čo ste návrhy použili? 
TM: „Vytvárame novú vizuálnu identitu múzea. Nové logo 

zjednotí všetky vstupenky, brožúry a všetko, čo návštevníci 
potrebujú. Tiež plánujeme vydať nové mapky s presným 
umiestnením a krátkym popisom pamiatok v meste.“ 

PM: „Logo začneme používať v najbližších dňoch. Ostatné 
veci chceme pripraviť a začať používať do konca roka.“ 

www.sme.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1015/1/2015 
 
Ľudia z Trenčína a blízkeho okolia nemajú v lete príliš na 

výber. Jednou z mála možností na kúpanie je prírodné jazero 
pri chate v Opatovej 
alebo termálne kúpali-
sko v Bánovciach nad 
Bebravou. 

Pri nedostatku mož-
ností na kúpanie sa prí-
ležitosti chytil majiteľ 
chaty v Opatovej Miloš 
Mička. „Minulý rok 
sme to tu celé prerobili, 

skultúrnili a ponúkli viac služieb. Postavili sme nové sedenia, 



147 
 

terasy aj na opaľovanie, šatne a dva nové bufety. Spravili sme 
tiež detské ihrisko, šmykľavky. Počas sezóny na ľudí dohliada 
aj plavčík,“ hovorí Miloš Mička. 

Minulý rok ale sezónu a veľké plány pokazilo počasie. 
„Návštevnosť je závislá od počasia, keď bol pekný víkend, 
mali sme tu v sobotu 1500 ľudí a v nedeľu 1200 návštevní-
kov.“ Do areálu sa vojde okolo dvetisíc ľudí. 

Túto sezónu plánujú otvoriť okolo 15. júna, dovtedy musia 
stihnúť vyčistiť jazero. 

Jazero minulý rok kompletne vyčistili, zoškriabali a natreli 
vápnom. „To isté plánujeme spraviť aj tento rok, pomoc nám 
prisľúbili hasiči z Trenčianskej Teplej. Voda je pramenistá, 
pitná, úplne zdravotne vyhovujúca. V sezóne tu máme každé 
dva týždne kontrolu z hygieny,“ povedal Miloš Mička. 

Najhlbšia časť jazera má tri a pol metra, v jazere je vyhra-
dená časť aj pre deti, ktorá je vysypaná malým dunajským štr-
kom. „Je to taký príjemný veľký vstup do jazera, aby sa tam 
nešmýkalo, má asi 50 metrov, takže miesta je dosť.“ 

Od 27. júna až do septembra sem bude chodiť trikrát denne 
mestská hromadná doprava z Trenčína. Pred letnou sezónou 
ešte plánujú vyriešiť aj komplikované parkovanie. Minulý rok 
občas odstavené autá prekážali autobusom, ktoré sa tu nemohli 
otáčať. Niektorí šoféri dokonca dostali od mestských policaj-
tov papuču. „Chceme ešte na túto sezónu stihnúť rozšírenie 
parkoviska do zadnej časti areálu, to by malo pomôcť.“ 

Vstupné zostane rovnaké ako minulý rok - 2,5 eura pre 
dospelých a 1,5 eura pre deti a dôchodcov. „Niektorí ľudia sa 
minulý rok čudovali, keď sme začali vyberať vstupné, no keď-
že jazero je súkromné a treba sa oň starať, čistiť, kosiť, je to 
úplne logické. Našu činnosť nikto nedotuje, navyše, všetko čo 
zarobíme, ide späť do rozvoja areálu,“ dodal Miloš Mička. 
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Veľkú chatu v areáli čaká rekonštrukcia. Preto bude počas 
leta zatvorená, pre tých, čo sa budú chcieť ubytovať, zostáva 
možnosť bývania v menších drevených chatkách. 

Obľúbené a pre Trenčanov nie veľmi vzdialené je aj ter-
málne kúpalisko Pažiť v Bánovciach nad Bebravou. Tí po mi-
nuloročnej slabej sezóne, ktorú spôsobilo chladné a daždivé 
leto, veria, že tento rok bude lepší. 

Tento rok plánujú otvoriť 6. júna, všetko ale závisí od po-
časia. Kapacita kúpaliska je 1700 ľudí, termálna voda má v 
bazénoch približne tridsať stupňov. 

www.sme.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1016/1/2015 
 
Novinár, krízový manažér a nezávislý komunálny politik. 

Zadlženú Slovenskú televíziu dostal pred desiatimi rokmi z 
červených čísel. Z Trenčína tesne pred bankrotom urobil za 
štyri roky mesto s dobrým finančným zdravím.  

Slovensko by rozdelil na šestnásť mestských regiónov so 
silnými právomocami. Zrušil by 
samosprávne kraje aj úrad prezi-
denta. Nevylučuje, že keď dokončí 
reformy v Trenčíne, tak vstúpi do 
veľkej politiky. Je presvedčený o 
tom, že správa vecí verejných v 
silných regiónoch je budúcnosťou 

Slovenska. Zhovárame sa s Richardom Rybníčkom. 
Prečo sa úspešný manažér rozhodne odísť z hlavného 

mesta do Trenčína a kandidovať na primátora?  
„Sme stará trenčianska rodina, v meste sme od roku 1895. 

Moji predkovia tu mali hodinárstvo, zlatníctvo a optiku. Otec 
bol novinár a v meste bol veľmi populárny a obľúbený. Keď v 
roku 2008 zomrel, pôsobil som v Prahe, potom som chvíľu 
podnikal. Vždy som sa zaujímal o verejný život a chcel som 
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vstúpiť do politiky. Keď sa blížili voľby v roku 2010, uvedo-
mil som si, že práve to je priestor ako do tej politiky vstúpiť – 
vrátiť sa domov.“  

Brali ste to ako manažérsku výzvu?  
„Ja som to vnímal ako pokus vniesť manažérske princípy 

do verejného politického priestoru a riadenia mesta. Na samo-
správe sa mi páčila jedna vec - primátor je šéf exekutívy, mô-
že riadiť a rozhodovať, sú za ním vidieť výsledky. Jeho pozí-
cia je po zvolení veľmi pevná a štyri roky sú obdobie, za ktoré 
sa dá niečo urobiť. Poslanec národnej rady, ktorý ak v tom ča-
se nie je vo vládnej koalícii, len sedí a je štatista.“  

Je fyzická blízkosť voličov v komunálnej politike moti-
vujúcim faktorom pri výkone funkcie?  

„Jednoznačne. Dnes musím povedať a myslím to so všet-
kou vážnosťou, že byť primátorom krajského mesta, ktoré 
prosperuje a má dobré výsledky, je ťažšia práca ako funkcia 
ministra. Kontakt s obyvateľom je každodenný. Musíte sa 
permanentne zodpovedať pri riešení konkrétnych problémov 
ľudí. Pre mnohých politikov v Bratislave, ministrov či poslan-
cov, sú záležitosti miest a obcí akoby ponižujúce, lebo majú 
pocit, že riešia zemeguľu alebo štát. Ja tvrdím, že štát dnes 
funguje predovšetkým vďaka mestám a obciam. Som presved-
čený o tom, že štát v tejto podobe je neefektívny, nesmierne 
nepraktický a skôr komplikuje ľuďom život ako im ho zľahču-
je...“  

V akom stave ste prebrali mesto v roku 2010? Aké boli 
jeho záväzky, dlhy, problémy?  

„Vždy som sa zamýšľal nad tým, prečo ma pán Boh pošle 
do situácie, ktorá je v danej chvíli asi neriešiteľná. Tak to bolo 
v Slovenskej televízii, keď som nastúpil ako riaditeľ, to isté 
bolo v meste Trenčín, keď som prevzal funkciu primátora. 
Mesto bolo pred ozajstným bankrotom. Malo dlh 40 miliónov 
eur, čo bolo 137 percent bežných príjmov predošlého roka. 
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Dlhy, ktoré mali byť splatené do jedného roka, boli 17,6 mi-
lióna a dlhy po lehote splatnosti boli v tom čase 3,2 milióna 
eur.“  
Čo ste urobili bezprostredne po prevzatí funkcie?  
„Po nástupe do funkcie som zaviedol veľmi striktný krízo-

vý režim. Trávil som dlhé dni a noci rozmýšľaním, či mesto 
zachránim alebo ho posuniem do nútenej správy. Zobral som 
všetky právomoci všetkým úradníkom v meste. Absolútne 
som centralizoval ria-
denie do svojich vlast-
ných rúk. Nechal som 
si v nákupných koší-
koch pozvážať do kan-
celárie všetky zmluvy, 
faktúry, doklady a naj-
al som si krízový ma-
nažment. Zabezpečil 
som právny, ekono-
mický a personálny audit. Všetko som niekoľko mesiacov 
analyzoval s tým, že nič nemohlo odísť z úradu bez odobrenia 
mojím podpisom. Nastala aj pitoreskná situácia. Posunul som 
dovnútra úradu informáciu, že pokiaľ dokumenty týkajúce sa 
mesta, ktoré mi dodali, nie sú všetky a zistím, že existujú aj 
iné, zamestnanci budú okamžite prepustení. Na základe tejto 
mojej výzvy sa mi v kancelárii objavilo ďalších 300 neevido-
vaných zmlúv. Mesto bolo dovtedy riadené politicky a nebolo 
riadené poctivo ani manažérsky ani koncepčne.“  

Ako ste tieto svoje rozhodnutia komunikovali s úrad-
níkmi a občanmi?  

„Najprv som sa zatvoril na tri mesiace, potom sme urobili 
audit a až s tým auditom sme predstúpili pred verejnosť. Po 
audite som sa rozhodol, že mesto nepošleme do nútenej sprá-
vy, ale že ho zachránime. Toto rozhodnutie však prinášalo 
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dramatické obete. V roku 2011 po audite sa v meste prestalo 
kosiť. Ľudia z okolitých miest sa chodili do Trenčína so psami 
fotiť a zabávali sa na tom, že sa im psi, ale aj malé deti stráca-
jú v tráve. Boli sme pod obrovskou mediálnou paľbou. Ľudia 
boli neuveriteľne nervózni, lebo dovtedy sa kosilo. Prestali 
sme prevádzkovať fontány, zrušili sme zimnú ľadovú plochu, 
prestali sme na vytipovaných bezpečnejších uliciach svietiť. 
Odmietol som dať hokejistom Dukly Trenčín peniaze. Dostal 
som sa do obrovského konfliktu s hokejovou komunitou. Vy-
čítali mi, že padne hokej v Trenčíne. Musel som dramaticky 
zosekať výdavky v meste a reforma bola prvý rok a pol ne-
smierne krutá.“ 

Mali ste ako nezávislý primátor podporu zastupiteľ-
stva? 

„Väčšina poslancov bola zo Smeru-SD. Ale boli sme v ta-
kej situácii, že akékoľvek iné rozhodnutia aj zo strany poslan-
cov by znamenali krach, nemali v tom čase inú možnosť ako 
spolupracovať. Ja som paradoxne s väčšinou poslancov Smeru 
urobil v komunálnej sfére z hľadiska znižovania dlhu najväč-
šiu reformu verejných financií na Slovensku. Nezvyšovali sme 
len dane a príjmy, ale zosekali sme aj výdavky, urobili sme 
naozajstnú reformu.“  

Aké boli jej piliere? 
„Po prvé, okamžite som sa dohodol so zastupiteľstvom, že 

všetky kľúčové manažérske pozície na úrade obsadia moji ľu-
dia – manažéri, ktorých si vyberiem sám, ktoré nemajú nič so 
žiadnou stranou. Druhým pilierom bolo, že všetky problémy 
sme riešili v tíme a okamžite sme ich vysvetľovali verejnosti. 
Na verejných zhromaždeniach, osobných stretnutiach s komu-
nitami, seniormi, športovcami, umelcami. Raz za mesiac mám 
deň otvorených dverí, reformy sme vysvetľovali aj cez mest-
ské noviny. Trenčín je stále pomerne malé mesto a prenos in-
formácií vie byť veľmi efektívny a rýchly.“ 
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Pre akú formu znižovania dlhu ste sa rozhodli? 
„Dlhy sme s pomocou bánk reštrukturalizovali. Dlhovali 

sme malým firmám a živnostníkom. Ak by peniaze nedostali, 
skrachovali by. Preto sme sa dohodli s bankami, že vyplatia 
všetkých malých podnikateľov a my budeme celkový dlh 
splácať im. Zároveň sme radikálne na isté obdobie skresali 
výdavky mesta na kultúru, šport aj služby, údržbu zelene či 
osvetlenie. Po poldruha roku, od jesene 2012, sa začala situá-
cia stabilizovať a dlh sme už znižovali o niečo pomalšie, čo sa 
deje dodnes. Získali sme dôveru bánk a spolupracujúcich sub-
jektov a mohli sme si časom dovoliť zobrať aj úvery na rozvo-
jové projekty.“ 

Aká je aktuálna zadlženosť mesta? 
„Dlh sme znížili o 54 percent. Dnes je 17 miliónov eur. In-

štitút INEKO dal Trenčín na prvé miesto medzi samospráva-
mi, ktoré za uplynulé volebné obdobie dokázali najviac zlepšiť 
svoje finančné zdravie. Naša filozofia je, že platíme všetko 
načas. Sme seriózny partner.“ 

Radikálne šetrenie sa neodrazilo na počte hlasov, ktoré 
ste získali pri opätovnej kandidatúre v minulom roku. Pro-
tikandidátov ste porazili s veľkým náskokom. Prečo vám 
podľa vás ľudia uverili? 

„Vidia, že sa nekradne. Cítia, že peniaze, ktoré sa ušetria 
cez elektronické aukcie, sú kontrolovateľné zastupiteľstvom aj 
občanmi a vracajú sa späť do systému mestských financií. Ľu-
dia potom začnú dôverovať. To je prvý predpoklad. Druhý je, 
že treba chodiť medzi nich a kroky vysvetľovať, hovoriť prav-
du, aké to na nich bude mať dosahy.“ 

Na čom pracujete v tomto volebnom období? 
„Od začiatku pracujeme aj na stratégii mesta do budúcnos-

ti. Začalo sa to projektom Trenčín si Ty. S participáciou od-
borníkov a verejnosti pripravujeme budúcnosť centrálnej 
mestskej zóny. O jej budúcom rozvoji nebudú rozhodovať de-
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veloperi, ale mesto. Pripravujeme aj plán hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja na sedem rokov s výhľadom do roku 2040. 
Aktívne do toho zapájame nielen verejnosť, ale aj odborníkov 
z celého sveta. Budujeme definíciu mesta. Chceme presne 
ideovo definovať jednotlivé plochy v meste a určiť účel ich 
využitia.“ 

Samosprávy trápi nedokončená decentralizácia verejnej 
správy, kríženie kompetencií. Čo sú mestá a obce schopné 
zabezpečovať a kde by sa ich kompetencie mali končiť? 

„Táto krajina by mala dokončiť decentralizáciu na 16 mest-
ských regiónov plus hlavné mesto Bratislava. Ja ich nazývam 
kantóny, lebo mám rád Švajčiarsko. Mali by byť postavené na 
prirodzenom centre, ktoré by malo mať oveľa viac kompeten-
cií prenesených zo štátu aj z kraja. Myslím si, že existencia 
vyšších územných celkov je zbytočná, zrušil by som ich. Som 
presvedčený, že kantóny by mali mať prerozdelené štátne dane 
vo väčšej miere, ako je to teraz, mali by mať možnosť v rámci 
rozvoja svojho územia ovplyvňovať daňovú politiku Konku-
rovali by si, ale zároveň by boli nútené sa navzájom od seba 
učiť. Samy by si určovali aj vlastnú obchodnú, školské či roz-
vojovú politiku. Znamenalo by to radikálnu redukciu počtu 
ministerstiev, štátnych úradov a príspevkových organizácií, 
presun kompetencií do regiónov, tak by aj štát začal fungovať 
efektívnejšie.“ 

Ako by fungoval parlament? Zrušili by ste jeden voleb-
ný obvod? 

„Zrušil. Pre Slovensko by bol vhodný parlament, v ktorom 
by časť fungovala na pomernom a časť na väčšinovom princí-
pe. Ak by sa funkcie štátu zmenšili a preniesli na kantóny, tak 
by bol takýto parlament opodstatnený. O regiónoch dnes roz-
hodujú poslanci v Bratislave. A rozhodujú stranícky. No štát 
sme my – mestá, obce a ľudia v nich žijúci. To je budúcnosť 
Slovenska. Zatiaľ sa mi všetci smejú, ale podľa mňa je Slo-
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vensko krajina, ktorá by mohla zrušiť aj úrad prezidenta. Moh-
la by byť len menšia vláda a každý rok by sa každý člen vlády 
vystriedal v pozícii prezidenta. Viem, že to momentálne vyze-
rá ako bláznovstvo. Ale my sme krajina, ktorá sa správa, ako 
keby nás bolo 40 miliónov. Veľkosťou sme však predmestím 

Moskvy alebo New Yorku.“ 
Komunálne voľby sú pre 

ľudí zrozumiteľné a dosvedču-
jem to aj pomerne stabilná 
účasť. Ľudia skôr majú prob-
lém voliť v parlamentných 
voľbách. 

„A budú mať čoraz väčší 
problém. Ľudia prestávajú veriť straníckemu systému, tento 
problém rieši celá stredná Európa, nielen Slovensko.“ 

Medzi politikmi však dne nie je veľká vôľa pokračovať 
v decentralizácii a presúvať viac právomocí do regiónov. 

„Momentálne je trend oslabovanie samospráv, často sme 
stavaní do úlohy štatistov. Ja to premiérovi Ficovi ani neza-
zlievam, lebo on tak vníma svet, je etatista, centralista. Pre 
Roberta Fica je silný štát dogma, je to jeho ľavicová politická 
línia. Ja som hlbokým zástancom subsidiarity, teda de-
centralizácie. Slovensko je maličká krajina, ktorá má veľa 
mentalít a rôznorodé regióny, ktoré si dokážu spravovať svoje 
územia lepšie ako rozbujnená vláda so štátnym aparátom 
z jedného miesta. Prirodzene je to téma, ktorá potrebuje pod-
poru verejnosti, agendu politickej strany a potrebuje dobre od-
komunikovať, čo je dosť zložité. Toto nie je agenda politic-
kých strán, lebo riešia, alebo skôr neriešia, iné problémy.“ 

Uvažujete do budúcnosti o založení novej strany? 
„Myslím, že tých politických strán je tu dosť.“ 
Je na Slovensku vôbec priestor na takúto zmenu: Na 

presadenie týchto myšlienok je potrebný silný mandát. 
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„Je veľmi dôležité, aby nastali veľké pohyby a zmeny 
v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS). Toto všetko by 
malo združenie pripraviť ako svoj vlastný dokument, ktorý 
bude hovoriť o tom, ako si táto stavovská organizácia predsta-
vuje budúcnosť samosprávy. A mala by vždy vedieť povedať 
akejkoľvek vláde, že pokiaľ bude robiť niečo iné, ako sme si 
stanovili, tak narazí. Na zásadnú zmenu samosprávneho čle-
nenia musí byť politická vôľa a tá tu zatiaľ nie je.“ 

Je ZMOS dostatočne progresívna inštitúcia na to, aby 
mohla vytvoriť a presadiť takúto silnú reformu? Navonok 
pôsobí skôr skostnatelo. 

„Je to inštitúcia, ktorá je veľká. Mám niekedy pocit, že úpl-
ne logicky bojuje o existenciu samosprávy a nezaoberá sa sa-
ma sebou. Máme staronového predsedu (starosta Štrby Michal 
Sýkora, predseda ZMOS v rokoch 1993 – 2011). Je to o odva-
he, ako sa ZMOS do budúcnosti k tejto situácii postaví a či 
bude mať guráž pripraviť komunálnu reformu a zachrániť sa-
mosprávu. Lebo tá, aj vďaka vládam, ktoré tu boli, je na ústu-
pe a nevládze. Dokonca sme neboli schopní donútiť vládu ani 
k auditu kompetencií verejnej správy. Ten by jasne ukázal, že 
bremeno nesú mestá a obce, za ktoré štát neplatí.“ 

Mestá riešia podobné problémy, ľudí lákajú na pracov-
né miesta. Ako sa ich darí vytvárať v Trenčíne? 

„Chceme zastaviť odlev mladých z mesta. Máme rozpraco-
vané projekty na výstavbu nájomných bytov. Do budúcnosti 
by ich malo byť 300 až 500. Bude to štartovacie bývanie hlav-
ne pre mladých, ktorí by sa chceli do Trenčína prisťahovať. 
Dnes sa začína boj medzi väčšími mestami o prílev nových 
mladých ľudí. Som presvedčený, že s projektom Trenčín si Ty 
a novým plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude 
mesto Trenčín o desať-pätnásť rokov najlepším miestom 
a mestom na život na Slovensku. Chceme zachytiť ľudí, ktorí 
hľadajú prácu. V priemyselnom parku máme zamestnaných 
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okolo tisíc ľudí. Budúcnosť Trenčína však bude postavená an 
cestovnom ruchu, veľa ľudí bude zamestnaných v tomto seg-
mente. Turistov chceme prilákať na kultúru, šport, históriu či 
gastronómiu.“ 

Cestovný ruch je veľkou slabinou Slovenska. Prečo by 
ste ho práve v Trenčíne mali vedieť robiť inak? 

„Myslíme, si, že na to máme potenciál. Je tu priestor na 
kultúrne vyžitie, rieka, ktorá je nevyužitá, šport, história, at-
raktívne okolité územie, hrady Čachtice, Beckov... Nehovo-
rím, že tu budú turisti týždeň, ale tri-štyri dni by boli fajn. Je 
to o prepojení menších obcí s centrom regiónu. My ako mesto 
Trenčín prilákame turistov a staneme sa lídrom rozvoja ces-
tovného ruchu v okolí. Ľudia sa sem budú chodiť kultúrne vy-
žiť a aj pozerať, ako mesto žije. Mesto im na to pripravíme. 
Máme silný hokej. Futbalový klub bude hrať predkolo Ligy 
majstrov. Moja predstava je postaviť lanovku na hrad. Turisti 
môžu prísť po diaľnici, pozemná infraštruktúra je vynikajúca. 
Ale máme aj letisko, ktoré môžeme v budúcnosti spojazdniť 
a privážať turistov malými charterovými letmi.“ 

Ktoré rozhodnutia na poste primátora Trenčína pova-
žujete za chybu? 

„Nech to znie akokoľvek zvláštne, zásadnú chybu som neu-
robil. Ale faktom je, že isté veci vo verejnom sektore sa neda-
jú riešiť tak rýchlo ako v privátnom. Na začiatku volebného 
obdobia som bol presvedčený, že projekt nájomného bývania 
v Trenčíne bol vynikajúci, a aj sa mi to časom potvrdilo. Ale 
chcel som to urobiť rýchlo a začal som tlačiť, až poslanci za-
čali mať pocit, že za tým niečo je, a neprešlo mi to. Keď som 
niekedy urobil nejakú chybu, tak v tom, že aj keď som bol 
presvedčený, že rozhodnutie je dobré a pomôže mestu, nevy-
pláca sa násilne ho tlačiť.“ 
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Boli ste známy tým, že z STV ste odišli vo chvíli, keď ste 
mali pocit, že už ste urobili všetko, čo ste chceli. Urobili ste 
už v Trenčíne všetko, čo ste chceli? 

„Som rád, že mi ľudia dali opäť dôveru a že mám pred se-
bou ďalšie štyri roky. Sme v polovici, chcem všetko podoťa-
hovať. Mnohí sa ma pýtajú, prečo nejdem do veľkej politi-
ky...“ 

Prečo? 
„Cítim sa ako typ lídra, ktorý ide niekam, ak dostane šancu 

okamžite veci meniť podľa svojich predstáv. To som dostal 
v STV aj v Trenčíne. Veľká politika je momentálne odtrhnutá 
od reality a každodenných potrieb ľudí. Je polarizovaná na 
dobrých a zlých a zahltená diskusiami skôr ideologického cha-
rakteru ako o konkrétnych riešeniach. Ja som presvedčený 
o tom, že najprv treba dokončiť jednu misiu a to je pre mňa 
teraz Trenčín a komunálna politika. Keď dokončím túto misiu 
a poviem si, že som urobil všetko, čo som chcel, a keď budem 
mať silu a bude záujem, vtedy začnem novú misiu a tá misia je 
veľká politika. Dnes je však pre mňa vstup do veľkej politiky 
úplne iný svet. V Trenčíne som dostal 71,5-percentnú podporu 
voličov, aby som pre nich pracoval. Dnes im zrazu povedať, 
že idem robiť niečo úplne iné, by som považoval za nefér.“ 

Týždenník Trend 04.06.2015 
pomocná evidencia 1013/1/2015 
 
Mesto Trenčín zrušilo verejnú súťaž na rekonštrukciu Kul-

túrneho strediska (KS) Hviezda. Dôvodom je nárast finančnej 
spoluúčasti mesta na 1,78-miliónovom projekte z plánovaných 
asi 88 tisíc eur na takmer 279 tisíc eur. „Vzhľadom na to, 
že žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
obnovu KS Hviezda bola schválená, ale rozhodnutím posky-
tovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) z nej boli 
vyčlenené neoprávnené výdavky vo výške takmer 279 tisíc eur 
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s DPH, nemá mesto záujem o získanie príspevku,“ informova-
la TASR hovorkyňa Trenčína Erika Ságová s tým, že mesto 
podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác na ob-
novu KS Hviezda zrušilo. 

„Z oznámenia poskytovateľa NFP z 2. júna vyplýva, že pre 
zachovanie cieľov projektu sú potrebné povinne neoprávnené 
výdavky, ktoré musia byť zazmluvnené, a mesto ich musí 

uhradiť z vlastných 
zdrojov (technoló-
gia javiska, staveb-
ný dozor). Ale jedi-
ný výdavok, ktorý 
trenčianske mestské 
zastupiteľstvo v tej-
to súvislosti schvá-
lilo, je spoluúčasť 
vo výške necelých 

89 tisíc eur,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 
Ako dodala, v rozhodnutí o schválení žiadosti sú aj ďalšie 

neoprávnené výdavky (audiotechnika vo veľkej sále, tlmoč-
nícky systém a ďalšie) spolu vo výške približne 58 tisíc eur 
s DPH. Nie sú to povinné výdavky a mesto Trenčín ich podľa 
poskytovateľa NFP nemusí v súvislosti s realizáciou obnovy 
kultúrneho strediska vynaložiť.  

„Pre mesto má význam iba projekt zrealizovaný ako celok 
a za dodržania plánovaných podmienok financovania celej ob-
novy. I preto podalo mesto žiadosť o poskytnutie NFP 
s požadovanými oprávnenými výdavkami vo výške necelých 
1,79 milióna eur. Schválené však boli celkové oprávnené vý-
davky vo výške 1,499 milióna eur, a teda mesto získalo sumu 
nižšiu o približne 279.000 eur,“ uzavrela Erika Ságová s tým, 
že mesto v súčasnosti neplánuje opakovať zrušené verejné ob-
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starávanie. Ak bude vyhlásená nová výzva, bude postupovať 
formou novej súťaže. 

Kino Hviezda v Trenčíne je národná kultúrna pamiatka. 
V rámci rekonštrukcie sa mala v prvej etape opraviť celá fasá-
da, strecha a mali sa meniť zariadenia v interiéri – zariadenia 
na javisku, zvuková technika a sedadlá. Budova je v zlom sta-
ve, mesto počíta do budúcnosti s celkovými nákladmi na re-
konštrukciu vo výške asi 4,5 milióna eura.  

www.teraz.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1043/1/2015 
 
Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regiónu 

uzavrelo svoju 28. kapitolu. Osvedčenie o absolvovaní Aka-
démie tretieho veku (ATV) Trenčín si v Kultúrnom centre 
Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne prevzalo 125 posluchá-
čov. 

Ako povedala predsedníčka ATV Terézia Drobná, aka-
démie tretieho veku v minulosti vznikali vo viacerých sloven-
ských mestách, iba v Trenčíne však projekt vydržal existovať 
28 rokov. 

Aj preto sa záujem-
cov snažia zakaždým 
upútať vzdelávacím 
programom z rôznych 
oblastí života. 

„Druhý rozmer aka-
démie tretieho veku je, 
že poslucháči sa stretá-
vajú a nadväzujú pria-
teľstvá. V seniorskom 
veku je veľmi dôležité, aby sa človek neuzatváral medzi múry 
svojho bytu, ale aby dokázal rešpektovať aj spoločenstvo 
iných ľudí,“ doplnila Terézia Drobná. 
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Cieľom akadémie tretieho veku je celoživotné vzdelávanie 
seniorov trenčianskeho regiónu členov Jednoty dôchodcov na 
Slovensku. Tematické semináre na rôzne kultúrno-
spoločenské témy sa uskutočňujú každý mesiac. 

V uplynulom školskom roku absolvovalo v priemere 130 
poslucháčov 25 prednášok v podaní fundovaných lektorov. Za 
28 rokov činnosti odznelo na pôde ATV 700 prednášok. Nový 
školský rok ATV slávnostne otvoria 16. septembra 2015. 

www.sme.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1052/1/2015 
 
Etnologička Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave 

PhDr. Monika Vrzgulová CSc., sa v sobotu 13. júna dožila 
50 rokov. 

Monika Vrzgulová pochádza z Trenčína, kde sa 13. júna 
1965 narodila. V roku 1987 vyštudovala Katedru etnografie a 

folkloristiky na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komen-
ského (FiF UK) v Bratisla-
ve. V roku 1988 získala od 
SAV ocenenie Mladý vý-
skumník roka za svoju kan-
didátsku dizertačnú prácu 
Živnostníci - kultúrotvorný 
prvok v mestskom prostre-

dí. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie SAV, do kto-
rého nastúpila v roku 1987.  

Zameriava sa na urbárnu etnológiu, sociálnu pamäť, sociál-
nu identitu, stereotypy, holokaust na Slovensku, transformač-
ný proces po roku 1989. V rokoch 2004-2007 bola predsed-
níčkou Vedeckej rady. Je členkou Snemu SAV a členkou Vý-
boru Snemu SAV. Zároveň je členkou Správnej rady Nadácie 
Milana Šimečku a odbornou konzultantkou v rámci programu 

Monika Vrzgulová 
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Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Je riaditeľkou Dokumen-
tačného strediska holokaustu (pridružená organizácia Ústred-
ného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku) a 
členkou Správnej rady neziskového fondu Menorah.  

V rokoch 2005-2013 bola členkou národnej delegácie ex-
pertov v medzinárodnej skupine International Holocaust Re-
membrance Alliance (IHRA), 2012-2013 predsedníčkou 
Vzdelávacej skupiny v rámci IHRA. Pravidelne spolupracuje 
so slovenským rezortom zahraničných vecí a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je členkou Národopisnej 
spoločnosti Slovenska SAV. 

Monika Vrzgulová bola predstaviteľkou Iniciatívy NIE! re-
habilitácii režimu tzv. Slovenského štátu. S touto občianskou 
iniciatívou sa v roku 2011 obrátila na vládu a Národnú radu 
SR, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním expo-
nentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 
1939 - 1945 Ferdinanda Ďurčanského a Jánosa Esterházy-
ho týmto javom zaoberali. 

Monika Vrzgulová je autorkou monografií „Známi neznámi 
Trenčania. Živnostníci v meste 1918-1948“ (1997), „Videli 
sme holokaust“ (2002), „Deti holokaustu“ (2007), „Príručka 
vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé“ (2008) a i. Po-
dieľala sa na takmer dvadsiatich vedeckých projektoch (Stra-
tení susedia - zabudnutá história 2004-2006, Osudy židov-
ských detí, ktoré prežili holokaust 2007-2008, Reflexia totalit-
ných systémov 2008-2009, Čo je sviatok v 21. storočí na Slo-
vensku, K otázke kontextu rituálov 2011-2013 a i.). Je autor-
kou mnohých kapitol v monografiách, vedeckých textov a vy-
sokoškolských učebných textov.  

V rokoch 2002-2004 prednášala na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, základných a stredných školách o holokauste. 
Viedla semináre pre stredoškolských pedagógov. V roku 2004 
bola na študijnom pobyte v rámci Medzinárodného zimného 
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semináru o holokaustovom vzdelávaní v izraelskom Jeruzale-
me. 

V roku 2004 získala Cenu Národopisnej spoločnosti Slo-
venska za vedecko-organizačnú činnosť, 2012 Cenu SAV za 
členstvo v autorskom kolektíve monografie „Na ceste k mo-
dernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku“ 
(2011).  

www.teraz.sk 13.06.2015 
pomocná evidencia 1055/1/2015 
 
Zviditeľní sa mesto Trenčín po celom svete? Pod hradom 

Matúša Čáka totiž býva na ulici Pod Brezinou až trojica víťa-
zov NHL - Marián Hossa (36), Marián Gáborík (33) a Zde-
no Chára (38). Denník Nový 
Čas prišiel s návrhom, či mesto 
Trenčín neplánuje premenovať 
terajšiu ulicu napríklad na Ulicu 
víťazov Stanley Cupu. Čo na to 
hovoria primátor Richard 
Rybníček (45) a čerstvý víťaz 
Marián Hossa? 

Už rok majú športové osobnosti v Trenčíne v centre mesta 
postavené aj svoje lavičky s menami. Samozrejme, nechýbajú 
medzi nimi ani víťazi NHL - Zdeno Chára a Marián Hossa. Sú 
tiež veľkou atrakciou mesta a ľudia na nich denne sedávajú, 
robia si pri nich selfie. Nie je preto vylúčené, že v budúcnosti 
príde aj k spomínanému premenovaniu ulice, kde hokejoví 
majstri z NHL bývajú... 

Nikde na svete nebýva na pár štvorcových metroch toľko 
šampiónov ako v Trenčíne. Je to doslova rarita, že trio sloven-
ských hokejistov si vidí doslova do okien. Nie je vylúčené, že 
v budúcnosti sa doterajšia ulica Pod Brezinou premenuje na-
príklad na Stanleycupovú ulicu alebo Ulicu víťazov Stanley 
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Cupu či Ulicu hrdinov Stanley Cupu. Všetko bude závisieť od 
mestských poslancov a, samozrejme, aj od samotných hráčov, 
či budú k tomu naklonení. Mesto Trenčín by sa tak isto zvidi-
teľnilo po celom svete! 

,,Nezakladáme si na tom, ale určite by to bolo niečo výni-
močné. A keby to 
prešlo u pánov pos-
lancov, tak by sme si 
to určite vážili,“ po-
vedal na margo pre-
menovania ulice troj-
násobný držiteľ Stan-
leyho pohára Marián 

Hossa. Ako to vidí primátor mesta Trenčín Richard Rybní-
ček? 

,,Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Všade na svete, kde sa 
na malom priestore zhromaždí veľa športových osobností, tak 
je z toho atrakcia. Ja osobne sa tým budem zaoberať, pretože 
mať na jednej ulici troch víťazov je raritou. Otázkou bude, či 
to bude práve ulica, alebo vymyslíme inú formu, ako využiť 
tento unikát v prospech mesta. Ideálne by bolo, keby vznikla 
nejaká petícia od ľudí,“ vyjadril sa trenčiansky primátor, kto-
rému sa z viacerých návrhov na premenovanie ulice páčil ná-
zov Ulica víťazov Stanley Cupu. „Tento variant u mňa vyhrá-
va,“ dodal. Uvidíme v najbližších mesiacoch, či k tejto zmene 
príde a Trenčín sa tak aj v tomto smere stane svetovým lákad-
lom. 

www.cas.sk 18.06.2015 
pomocná evidencia 1078/1/2015 
 
Po roku a pol od skončenia rekonštrukcie kasární je táto 

dominanta Trenčianskeho hradu konečne otvorená pre verej-
nosť. Stojí opäť na svojom mieste, pri bráne na dolné nádvorie 
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hradu, na ktorom sa nachádza aj legendárna Studňa lásky. 
Návštevníci si ju mohli pozrieť zadarmo. 

 „Klobúk dolu, je to nádherné. Takéto niečo chýbalo hradu. 
Možno by tu bolo dobré urobiť výstavu, ktorá by priblížila za-
ujímavosti z histórie nielen Trenčína, ale aj okolitých obcí,“ 

hovoril jeden 
z turistov Ju-
raj Martinka 
z obce Visola-
je v okrese Pú-
chov. Dôchod-
kyňa Anna 
Prokešová si 
tieto priestory 
pamätá ako 
skladisko. Aj 
ona je pre-

svedčená, že sa dajú využívať na kultúrne podujatie, napríklad 
na stretnutie so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořá-
kom. Nočné predstavenia alebo cez deň bábkové divadlá pre 
deti, by tu zas rada videla stredoškoláčka Ema Kalmárová 
z Novej Dubnice. 

Rekonštrukcia kasární sa skončila koncom roka 2013. Do 
včera čakali na otvorenie pre kolaudačné nedostatky. Podľa 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baš-
ku ich sprístupnenie sa oddialilo, pretože nebola dobre pripra-
vená projektová dokumentácia. Objekt nevyhovoval požia-
davkám požiarnej ochrany, na najvyššom poschodí totiž chý-
bal únikový východ. Ten sa musel dodatočne naprojektovať a 
postaviť. 

Budova hradných kasární má lichobežníkový pôdorys. 
Vstup do nich zostal zachovaný na pôvodnom mieste, ale vnú-
torné schodiská sú nové. Pozoruhodné sú dva rady drevených 
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ochodzí, prístupné schodiskom zvonka. Kasárne majú tri po-
dlažia, spolu asi tisíc štvorcových metrov výstavnej plochy. 
Na spodnom podlaží je momentálne výstava obrazov, ktorú na 
tento účel požičal anonymný zberateľ z Bratislavy. Na všet-
kých je pohľad na Trenčiansky hrad alebo mesto Trenčín. 

„Obrazy sú od rôznych autorov, ktorí sa narodili alebo pô-
sobili v Trenčíne. Na prvom poschodí, kde je aj expozícia 
strelných a chlad-
ných zbraní, sú zas 
vystavené rôzne 
vykopávky, ktoré 
sa našli pri archeo-
logických výsku-
moch. Sú to naprí-
klad pôvodné mú-
ry, ktoré tu stáli 
ešte pred postave-
ním kasární v 16. storočí. Pochádzajú ešte z čias Matúša Čá-
ka Trenčianskeho, teda z 13. alebo 14. storočia. Našli sa tiež 
rôzne kachlice s vyobrazením rytierov,“ priblížil expozície 
v kasárňach Peter Pastier, kastelán Trenčianskeho hradu. 

Návrhy prvých návštevníkov kasární považuje Peter Mar-
tinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea, za celkom reálne. 
Chcú tu vystavovať rôzne zbierkové predmety, ktoré sú zatiaľ 
uložené v depozitároch a verejnosť k nim nemá prístup. Peter 
Martinisko takisto počíta s tým, že sa v priestoroch kasární 
budú organizovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia aj 
divadielka pre deti. 

„Obnovené kasárne dotvárajú vzhľad Trenčianskeho hradu, 
ktorý je dominantou Trenčína a celého kraja. Projekt bol fi-
nancovaný z fondov Európskej únie, náklady na rekonštrukciu 
predstavovali 2,5 milióna eur, z toho samosprávny kraj hradil 
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päť percent,“ povedal Jaroslav Baška. Trenčiansky hrad je vo 
vlastníctve župy. 

Vlani hrad navštívilo vyše stotisíc ľudí. Mnohým chýbala 
expozícia historického nábytku, tento rok ju otvorili 
v Ľudovítovom paláci pri vstupe do Matúšovej veže. Návštev-
níci sa dožadujú aj elektronických sprievodcov, tie by sa mali 
na hrade objaviť koncom tohto alebo začiatkom budúceho ro-
ka.  

Najbližšou investičnou akciou na hrade bude oprava a sprí-
stupnenie južného opevnenia. Práce by sa mali začať na budú-
ci rok. Južné opevnenie Trenčianskeho hradu je v strednej Eu-
rópe ojedinelým komplexom. Pozostáva zo sústavy troch hra-
dobných pásov oddelených dvoma priekopami. 

www.pravda.sk 23.06.2015 
pomocná evidencia 1105/1/2015 
 
Výsledkom slovensko-českej spolupráce a výmeny skúse-

ností v oblasti cykloturistiky je mapa s trasami, tipmi na výlety 
a vybranými turistickými cieľmi v partnerských regiónoch. 

Mikroprojekt „Spoznávaj prihrani-
čie Trenčianskeho a Zlínskeho kra-
ja zo sedla bicykla“ zavŕšila 
v utorok 23. júna 2015 rovnomenná 
konferencia v sídle trenčianskej žu-
py. 

„Hovorí sa, že najkrajší pohľad 
na svet je zo sedla koňa. Ja si mys-
lím, že o nič horší pohľad nie je ani 
zo sedla bicykla,“ povedal vo svo-
jom úvodnom príhovore Jaroslav 
Pleva, vedúci odboru dopravy Úra-
du Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK), ktorý na konferencii privítal takmer päťdesiat 
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účastníkov vrátane štrnástich prednášajúcich odborníkov 
z oblasti cyklodopravy a cykloturistiky.Projekt bol realizovaný 
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika - Česká republika 2007 - 2013. V pozícii 
projektového partnera TSK sa na jeho realizácii podieľala 
Centrála cestovního ruchu Východní Morava. „Trenčiansky 
samosprávny kraj je svojim historickým, kultúrnym 
a gastronomickým bohatstvom ideálnym miestom na cyklotu-
ristiku a spoznávanie krás regiónu zo sedla bicykla,“ uviedol 
cyklokoordinátor TSK Matej Tinka.  

Skúsenosti z pôsobenia vo vedení Slovenského cykloklubu 
účastníkom konferencie sprostredkoval Juraj Hlatký, strate-
gický cyklokoordinátor Žilinského samosprávneho kraja. 
„V cykloklube sme sa dvadsať rokov zaoberali systémom le-
galizácie budovania a značenia cykloturistických trás. Po tom, 
čo na štarte bola väčšina trás robená po cestách, nastal odklon 
a trasy sa postupne presúvali do hôr, mimo zóny dopravy 
a vytvárali sa na to, aby boli atraktívne a vyhliadkové,“ priblí-
žil. Rodák z Nového Mesta nad Váhom zároveň predstavil do-
linu Váhu ako výzvu žilinskej župy na spoluprácu 
s Trenčianskym samosprávnym krajom. Vízia strategickej 
cyklotrasy na Slovensku by podľa neho mohla viesť 
z Komárna až k prameňom Čierneho Váhu. 

Trenčianska župa intenzívne pracuje aj na dvoch veľkých 
cyklistických projektoch. Prvým je prepojenie Považia 
v podobe Vážskej cyklotrasy, druhým cyklotrasa na hornej 
Nitre. 

 www.tsk.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1109/1/2015 
 
Galéria umení, aukčný dom a kaviareň budú súčasťou no-

vého zariadenia sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym zne-
výhodnením a duševným ochorením. Na Palackého ulici 
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v Trenčíne ho vo štvrtok 25. júna  otvorila nezisková organi-
zácia Lepší svet. 

Hlavnou prioritou nového zariadenia bude podľa jeho riadi-
teľa Dušana Mikulca skvalitňovať a zlepšovať život ľudí 
s mentálnym znevýhodnením so zreteľom na ich individuálne 
potreby. Dôraz kladú na inklúziu týchto ľudí do väčšinovej 
spoločnosti. Preto súčasťou zariadenia budú aj chránené dielne 
- Galéria umení, Aukčný dom a Kaviarnička Lepšosvetko, 
ktoré im umožnia realizovať sa vo svete práce. 

„Chránená dielňa kaviarnička poskytne týmto ľuďom mož-
nosť hlbšie poznať, čo prináša práca čaš-
níka a umožní častejšiu vzájomnú komu-
nikáciu so širokou verejnosťou. Pretože 
napriek znevýhodneniu je u týchto ľudí 
veľká snaha zodpovedného pracovného 
nasadenia a svoju prácu si plnia čo naj-
kvalitnejšie s dobrým a úprimným srd-

com,“ priblížil Dušan Mikulec. 
Ako dodal, Galéria umení a Aukčný dom budú prostredníc-

tvom pravidelných benefičných výstav a aukcií umeleckých 
diel ponúkať na predaj obrazy špičkových slovenských i za-
hraničných umelcov, ale tiež diela vytvorené ľuďmi 
s mentálnym znevýhodnením.  

„Všetky umelecké diela sú originály darované samotnými 
autormi alebo spoločnosťami, ktoré chcú aj takýmto spôso-
bom pomôcť vytvárať lepší svet pre ľudí s mentálnym znevý-
hodnením. Výťažok z predaja pôjde na podporu klientov a za-
riadení neziskovej organizácie Lepší svet,“ doplnil riaditeľ 
Dušan Mikulec. Lepší svet poskytuje sociálne služby a odbor-
nú pomoc pre desiatky klientov v Trenčianskom samospráv-
nom kraji od roku 2010.  

 

Dušan Mikulec 



169 
 

„Počet klientov s mentálnym znevýhodnením a s duševným 
ochorením, ktorí potrebujú špeciálny prístup a individuálne 
vedenie, sa každým rokom zvyšuje. Preto sme sa rozhodli 
otvoriť nové rehabilitačné stredisko aj v Trenčíne, vďaka čo-
mu zlepšíme dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopríjmo-
vých klientov a umožníme im zamestnať sa v chránených 
dielňach,“ vysvetľuje zámer vzniku nového zariadenia Dušan 
Mikulec. Väčšina klientov sú podľa neho siroty, ktoré okrem 
neziskovej organi-
zácie Lepší svet 
nemajú nikoho, kto 
by sa o nich posta-
ral. 

„Poväčšine ide o 
dospelých odíden-
cov z detských 
domovov s psy-
chiatrickými dia-
gnózami a mentál-
nym znevýhodnením, ale tiež o ľudí, ktorí sa vplyvom diagnó-
zy stali odkázanými na pomoc nášho zariadenia, pretože rodi-
ny sa o nich nevedeli už ďalej efektívne postarať,“ zdôraznil. 

Nezisková organizácia Lepší svet pomáha ľuďom s men-
tálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu. V súčasnosti 
sa vo svojich zariadeniach stará o takmer stovku klientov 
v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, poskytuje základné so-
ciálne poradenstvo, realizuje niekoľko projektov s cieľom 
predchádzať vyčleňovaniu ľudí s mentálnym znevýhodnením 
na okraj spoločnosti. Do projektov zapája aj dobrovoľníkov. 
Podieľa sa na vzdelávaní študentov sociálnej práce a špeciál-
nej pedagogiky, v spolupráci s inými organizáciami vzdeláva 
opatrovateľov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie v rámci 
svojich akreditovaných kurzov.  

Klienti s mentálnym znevýhodnením. 
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www.teraz.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1115/1/2015 
 
Prechodný domov pre opustené a týrané psy v Trenčíne sa 

snaží zlepšovať podmienky, ktoré psom poskytujú. Na jeseň 
chcú pristaviť ďalšiu budovu. O súčasnom stave karanténnej 
stanice porozprávala predsedníčka Občianskeho združenia 
Trenčiansky útulok Petra Ožvaldová, ktorá stanicu vedie. 

Už dlhšie ste spomínali, že by sa stanica mala rozšíriť o 
útulok. 

„To, že popri karanténnej stanici chceme zriadiť aj útulok 
znamená, že potrebujeme mať všetko dvojmo. Od samostat-
ných objektov a vstupnej brány alebo koterce. Musíme mať 
tiež kanceláriu, sklad a množstvo ďalších vecí.“ 
Čo vás spomaľuje najviac? 
„Všetko je úplne na našich pleciach. Musíme ušetriť penia-

ze a kúpiť nové vybavenie, aby sme sa pohli bližšie k nášmu 
cieľu. Je to veľmi zdĺhavé.“ 

Podarilo sa vám napriek tomu už vybaviť niečo nové? 
„Práve plánujeme v našom objekte stavbu, ktorá veľmi 

pomôže. Pracujeme na projekte a schválení stavebného povo-
lenia. Spolupracujeme aj s mestom, keďže je vlastníkom ob-
jektu.“ 

Môžu vám nejakým spôsobom pomôcť aj ľudia? 
„Na internetových stránkach sme rozbehli projekt na pod-

poru a pomoc pri budovaní. Zapojiť sa môžu dobrovoľníci, 
ľudia, čo majú nepotrebný materiál, ale aj firmy, ktoré by ve-
deli pomôcť materiálom. Začať so stavbou by sme chceli na 
jeseň tohto roka.“ 

Minulý rok ste dostali pokutu od regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva za hluk, ktorý mala stanica spô-
sobovať v okolí. 
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„V podstate nešlo o pokutu, ale sumu za prácu, čiže za me-
ranie hluku. Tiež som si myslela, že ak limit neprekročíme, nie 
sme povinní to uhradiť.“ 

Pokutu ste museli napriek tomu zaplatiť? 
„Úhrada sumy bola na našej strane, ale všetko dopadlo dob-

re. Mesto Trenčín nám pomohlo a sumu uhradilo za nás.“ 
K výstavbe sa vyjadrilo aj mesto. „Trenčín, jeho obyvatelia 

a dobrovoľníci sa rozhodli pomôcť karanténnej stanici v Tren-
číne. Vybudovať chceme nové priestory pre ambulanciu, ošet-
rovňu, denný stacionár pre zranené psy, zateplené priestory na 
príjem zranených zvierat v podmienkach hodných krajského 
mesta,“ hovorí hovorkyňa mesta Erika Ságová.  

Nové priestory ušetria peniaze za energie, prevozy psov a 
ich liečbu. Zabezpečiť ju budú môcť priamo v nových priesto-
roch. Vďaka novej budove stanicu rozšíria o útulok, čím zvý-
šia jej kapacitu. Verejnosť bude môcť psíky navštevovať a 
chodiť s nimi na prechádzky, čo teraz nie je možné. 

www.sme.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1118/1/2015 
 
Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra si 

v trenčianskej knižnici pripomenuli zážitkovou formou. 
V stredu 24. júna sa študenti na jeho éru pozreli dnešnými 
očami cez tematické divadelné predstavenie. Kulisy hľadali aj 
v teréne. 

Projekt „200 rokov po Štúrovi“, ktorý Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne vypracovala k Roku Ľudovíta 
Štúra, je určený pre širokú verejnosť. Zahŕňa prednášku, vý-
stavu či populárno-náučné prehliadky trenčianskych lokalít, 
súvisiacich s osobnosťou a životom národného buditeľa. Ako 
povedala koordinátorka projektu Lenka Mikušíková, spoje-
ním audiovizuálnych prvkov s dramatizáciou a prehliadkou 
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vybraných lokalít mesta chce knižnica sprostredkovať odkaz 
Ľudovíta Štúra súčasným generáciám. 

Počas prvej púte po stopách rodiny Štúrovcov pod hradom 
Matúša Čáka sa študenti zastavili na dnešnom Štúrovom ná-

mestí. Pravdepo-
dobne práve na tom-
to mieste v Trenčíne 
Ľudovít Štúr na ve-
rejnom vystúpení 
rečnil o právach 
svojich krajanov. 
Účastníci sa tiež 
dozvedeli, kde bý-
val jeho synovec 
Karol Štúr – zakla-

dateľ Trenčianskych novín a zastavili sa aj pri Dome armády, 
kde pôvodne stála evanjelická škola, na ktorej študoval 
a neskôr učil Štúrov otec. 

Devízou projektu je divadelné predstavenie „Štúr mojimi 
očami“ v réžii žiakov Základnej umeleckej školy Karola Pádi-
vého v Trenčíne. Pásmo zachytáva širší kontext Štúrovho ide-
ového smerovania.  

„Študenti si scenár napísali sami, na základe naštudovaných 
kníh. Štúrove reči na Uhorskom sneme i básne v češtine boli 
pre nich ťažkým orieškom, na hodinách prednesu sme im ve-
novali mimoriadnu pozornosť. Snažili sme sa poskytnúť mla-
dým divákom pohľad ich rovesníkov, ktorý je často až recesis-
tický, avšak nijako neznižuje hodnotu osobnosti Ľudovíta Štú-
ra,“ priblížila zodpovedná pedagogička Zuzana Mišáková. 
Podľa jej slov sa mladí herci počas nácvikov poriadne zabavili 
a aj preto sú im dnes štúrovci oveľa bližší ako pred pár me-
siacmi. 
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Okrem Trenčianskeho samosprávneho kraja projekt finanč-
ne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Mesto Trenčín. Na 
odbornej časti prípravy participovali Trenčianske múzeum 
a Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín. Podujatie plá-
nujú v knižnici reprízovať do konca roka 2015.  

www.vkmr.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1121/1/2015 
 
Mesto Trenčín vypožičalo Slovenskému rybárskemu zväzu 

na 50 rokov územie na pravom brehu Váhu. Za bývalou fabri-
kou Ozety na záplavovom území majú rybári podľa podmie-
nok mesta vybudovať prírodnú relaxačno -odpočinkovú zónu. 

Niektorí ľudia sa obávajú, že rybári budú uprednostňovať 
svoje potreby pred záujmami ľudí. Pochybnosti vzbudzuje aj 
pôžička na takto dlhú dobu. 

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš návrh podporuje. 
„Využitie areálu za Ozetou sme ponúkali zväzu už dávnej-

šie. Ich zámer vítam veľmi pozitívne, sám som to navrhol. 
Dané územie má možnosť využitia v princípe iba to, čo tam 
bude robiť zväz,“ povedal. Pre rybárov je získanie areálu jed-
ným z dlhodobých cieľov. Nespokojní sú s celkovým stavom 
brehu. 

„Nápad získať túto plochu prišiel z viacerých dôvodov. 
Jedným z nich je súčasný stav nábrežia. Obmedzený prístup k 
vode, náletové dreviny a odpadky po návštevníkoch nie sú 
dobrou vizitkou ani pre mesto, ani pre nás,“ hovorí predseda 
zväzu rybárov Jozef Lauš. 
Ďalším dôvodom je aj vysoká návštevnosť brehu rybármi. 

„V revíre Váhu číslo osem, ktorého súčasťou je aj toto územie, 
sme v minulom roku zaznamenali vyše 17-tisíc návštev našich 
členov mestskej organizácie a približne tritisíc návštev členov 
zväzu z iných organizácii,“ pokračuje Jozef Lauš. 
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Získanie územia preto vidia ako opodstatnený cieľ. Niekto-
rých ľudí znepokojuje dĺžka vypožičania pozemku až na 50 
rokov. Navrhli ju rybári. „Dobu trvania výpožičky navrhla na-
ša organizácia z dôvodu rozsahu investícii a pre stabilizáciu 
priestoru a jeho dlhodobej údržby,“ dodáva Jozef Lauš. 

Podľa predsedu Združenie občanov miest a obcí Slovenska 
Vladimíra Špánika nie je postup mesta dobrým riešením. 

„Takéto riešenie 
je zľahčovaním 
zodpovednosti a 
povinnosti mesta 
voči svojim obča-
nom. Obavy o 

uprednostňovanie 
záujmov rybárov 
na úkor obyvateľov 
mesta sú oprávne-

né,“ povedal. „V každom prípade je doba výpožičky 50 rokov 
za stanovených podmienok obmedzením práv občanov. Rybá-
rom umožňuje obmedziť bežné užívanie obyvateľom mesta 
pod rôznymi aj hypotetickými dôvodmi. Záväzok môže ob-
medziť efektívnejšie využitie priestorov v budúcnosti.“ 

Mesto môže vypovedať zväzu zmluvu, len ak nedodržia 
stanovené podmienky. Tie zahrňujú okrem vybudovania a do-
držania odpočinkovej zóny vždy prístupnej širokej verejnosti 
tiež udržiavanie pozemku a vývoz smetí na vlastné náklady. 

„Mesto malo využiť možnosti vlastníka. Keď sa už aj roz-
hodli pre takéto riešenie, podmienky pre zrušenie zmluvy mali 
byť jednoznačnejšie naklonené mestu, aby mohlo operatívnej-
šie reagovať na prípadné nové okolnosti či možnosti využitia 
priestoru,“ dodal Vladimír Špánik. 

Mesto nemá o budúcnosti miesta žiadne pochybnosti. 

Pohľad z ľavej strany Váhu, kde sa buduje golfový areál. 
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„Územný plán jasne definuje využitie tohto územia, takže 
ani do budúcnosti nehľadáme jeho nové funkčné využitie. Nie 
je o čom diskutovať. Ak má niekto záujem spravovať územie s 
funkčným využitím rekreácie, relaxu a športu pre verejnosť, 
starať sa oň a udržiavať ho, tak to treba privítať a, samozrej-
me, dohodnúť v zmluve pevné a jasné podmienky. To sa sta-
lo,“ dodal Martin Beďatš. 

Primátor je z pôžičky nadšený. Vidí v nej budúcnosť ná-
brežia v prírodnej forme. 

„Tento majetkový prevod ma veľmi teší. Je to nádherná 
časť mesta, ktorá vďaka zväzu ponúkne obyvateľom relax a 
oddych v príjemnom a kultivovanom prostredí. Zároveň je to 
potvrdenie, že na tomto území sa nič iné nikdy neplánovalo, 
ani neplánuje,“ povedal Richard Rybníček. 

Areál vybudujú podľa štúdie revitalizácie, ktorú práve 
upravujú po pripomienkovom konaní. V návrhu projektu sú 
ihriská, športoviská, štrková pláž alebo rybárske jazierko. Ľu-
dia dlhodobo spomínajú aj lávku, ktorá mala spojiť dve strany 
Váhu. Pravdepodobne ju ale nevybudujú. 

www.sme.sk 01.07.2015 
pomocná evidencia 1134/1/2015 
 
Mesto Trenčín chce najneskôr do konca tohto roka zmo-

dernizovať verejné osvetlenie. Výmena 350 morálne zastara-
ných svietidiel s ortuťovými výbojkami na 20 uliciach v meste 
za energeticky úspornejšie LED svietidlá by mala stáť 246 ti-
síc eur vrátane DPH. Podstatnú časť investície by mali pokryť 
finančné zdroje z eurofondov. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom minulotýž-
dňovom zasadnutí schválilo návrh primátora mesta Richarda 
Rybníčka predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na komplexnú modernizáciu časti verejného osvetlenia v mes-
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te Trenčín vo výške 246 tisíc eur. Päťpercentný podiel mesta 
na projekte bude tvoriť 12 350 eur. 

„Mesto Trenčín zareagovalo na výzvu Ministerstva hospo-
dárstva SR o získanie nenávratného finančného príspevku na 
modernizáciu časti verejného osvetlenia. Uzávierka prijímania 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do vyčerpania fi-
nančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo do uply-
nutia termínu na predkladania žiadosti, ktorý je 30. 9. 2015. V 
rámci celého procesu je potrebné vypracovať svetelno-
technickú štúdiu určenej oblasti modernizácie verejného 
osvetlenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe predloženej zastu-
piteľstvu. 

Na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie je 
možné podať žiadosť o získanie nenávratného finančného prí-
spevku na Ministerstve hospodárstva SR. Následne je potreb-
né začať proces verejného obstarávania na dodávateľa moder-
nizácie. Jednou z najdôležitejších podmienok výzvy je ukon-
čenie všetkých prác do konca tohto roka.  

www.teraz.sk 06.07.2015 
pomocná evidencia 1186/1/2015 
 
Na Trenčianskom hrade v najbližších mesiacoch uvidíte až 

tri nové hrané nočné prehliadky. Príbehy z dávnych čias potr-
vajú až do septembra. Rozprávačom aj sprievodcom prvej 
prehliadky je sám rytier, ktorý vyrozpráva návštevníkom svoj 
príbeh. 

Organizátor, Trenčianske múzeum, chce návštevníkov zo-
známiť s obdobím, v ktorom rytier žil. „Prehliadka je zamera-
ná na historicko-vzdelávací aspekt. Ľudí chceme prostredníc-
tvom strastiplnej cesty budúceho rytiera poučiť o období kon-
com 14. storočia,“ povedal kastelán hradu Peter Pastier. 

Súčasťou prehliadky je aj výcvik a samotný boj, filozofia 
poslania rytierov, ich morálne hodnoty a rituály. „Rytierstvo 
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chceme predstaviť v celej šírke a obohatiť ľudí o hodnotné in-
formácie zaujímavou formou,“ dodal Peter Pastier. 

Rytiera na hrade uvidíte 11. júla, 22. augusta a 19. septem-
bra. Ďalšia z prehliadok nesie názov „Príbeh o studni“. Hovorí 
o viacerých láskach, odohrávajúcich sa na hrade v zaujíma-
vom podaní. „Rozpovieme tradičnú povesť v tradičnom pro-
stredí, no v netradičnom podaní. Odhalíme závoj histórie, a 
odkryjeme nočné tajomstvá,“ pozýva na prehliadku Peter Pas-
tier. Termíny prehliadok sú 29. augusta a 5. septembra. 

Posledná z nových prehliadok stelesní stredoveký nočný 
život. V príbehu „Dračí dych“ uvidíte stredoveké tance, imitá-
ciu popravy, nočnú ohňovú šou aj strašenie. 

www.sme.sk 18.07.2015 
pomocná evidencia 1233/1/2015 
 
Výtlkov v Trenčíne ubudne. Mesto kúpilo špeciálne zaria-

denie na ich opravu. Stroj, ktorý vyrobili v Čechách, pracuje 
na báze infračerveného žiarenia, bez potreby rezania či frézo-

vania asfaltu.  
Ide o prvý stroj, ktorý 

používa technológiu dele-
ného výsuvného čela, kto-
ré sa dá posúvať aj do 
strán. Obsluhovať ho bu-
dú dvaja pracovníci. Prvé 
výtlky začali opravovať 
už v týchto dňoch. „Ob-

sluhu dokáže zvládnuť každý, kto je trochu fyzicky zdatnejší. 
Technológia je unikátna tým, že využíva infražiarenie. Žiarič 
sálavým teplom roztopí vozovku, prehreje ju do hĺbky a zničí 
všetky praskliny. Pôvodný asfalt zostane kašovitý, pridáme do 
neho nový asfalt, ktorý je v stroji. Spoja sa dve teplé zmesi, 
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rozhrabú a zavalcujú,“ hovorí Robert Marušák 
z dodávateľskej firmy. 

Povrch by mal zostať opravený podľa skúseností z Čiech 
štyri až päť rokov.  Za jeden deň dokáže stroj opraviť približne 
sto metrov štvorcových plochy. 

„Tento stroj stojí okolo 73 tisíc eur bez DPH, mestu sme ho 
však predali v rámci promo akcie, keďže je to prvá samosprá-
va na Slovensku, vý-
razne lacnejšie,“ do-
dal Robert Marušák. 
Trenčín tak za stroj 
zaplatil približne 60-
tisíc eur bez DPH. 
Stroje na opravu ciest 
vyrábajú v Pelhřimo-
ve. Je to jediný výro-
bok svojho druhu 
v Európe. Zariadenie bude mesto využívať nielen pri opravách 
výtlkov, ale aj pri poškodených krajniciach vozoviek, zapra-
veniach pri kanálových a odtokových výpustiach, poklopoch 
a priechodoch, dilatačných medzerách mostov a opravách ne-
rovností a vyjazdených pruhov spôsobených prejazdom ťaž-
kých vozidiel a techniky. 

Výtlky v meste doteraz opravovali tradičnou technológiou. 
„Zarezávaním a vytiahnutím starého asfaltu, potom sa dal no-
vý asfalt a uvalcoval sa. Táto technológia bola výrazne drahšia 
a menej trvácna ako teraz,“ povedal vedúci útvaru interných 
služieb Mestského úradu v Trenčíne Ing. Benjamin Lisáček, 
ktorý má na starosti správu miestnych komunikácií. 

So strojom sa ale nedajú opraviť všetky cesty v Trenčíne, je 
určený len na asfaltobetón, nie na liaty asfalt. Riaditeľ Mest-
ského hospodárstva a správy lesov Róbert Buchel vyrátal, že 
oprava jedného metra štvorcového týmto strojom stojí 12 eur. 

Stroj obsluhuje aj mladý bezdomovec Michal Stehlík. 
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„To je kompletná cena, aj s platmi zamestnancov, spotre-
bou LPG a asfaltovou drťou. Keď sa to robilo starou techno-
lógiou, platili sme za opravu jedného štvorcového metra 48 
eur. Robil to externý dodávateľ, spoločnosť Marius Pedersen,“ 
dodal Róbert Buchel. 

Jedným zo zamestnancov, ktorých vyškolili na obsluhu 
stroja, je aj Michal Stehlík. Mladý bezdomovec z Trenčína, 
ktorý zachránil dva ľudské životy, dostal prácu a druhú šancu 
od mesta ako prejav vďaky. Doteraz robil na stavbách ako 
pomocník. 

„Som rád, že mi ponúkli prácu a stály príjem. Je to celkom 
zaujímavá robota, teším sa na ten stroj, ešte som s niečím ta-
kým nerobil. Akú mám predstavu o ďalšom živote? Udržať sa 
v tejto práci a po čase sa osamostatniť,“ povedal Michal. 

www.sme.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1244/1/2015 
 
Pod Trenčianskym hradom si rozložili tábor vojaci II. rím-

skej légie a dlhý čas 
si krátia krutými 
gladiátorskými sú-
bojmi. Približne taký 
je námet tohtoroč-
ných historických 
slávností, ktorými až 
do budúceho piatku 
žije celé centrum 
Trenčína. 

Historické slávnosti sú viacdňovým predstavením, keď 
každý deň zachytáva inú etapu života otroka na jeho ceste ku 
slobode. Najskôr priviedli zajatých otrokov pred rímskeho ge-
nerála Maximiana. Na aréne pred jeho lóžou boli vystavení tý-
raniu a mučeniu, aby preukázali svoju fyzickú odolnosť. Ge-
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nerál chce z týchto otrokov postupne vycvičiť gladiátorov, 
ktorých by potom predal do rímskeho Kolosea ako cennú tro-
fej zo svojho putovania po severských krajinách. A tak sa gla-
diátori púšťajú do nemilosrdných súbojov na život a na smrť. 

„Je to cesta otroka cez výcvik v gladiátorskej škole k sláve 
bojovníka a získaniu slobody. V piatok dej vyvrcholí tým, že 
gladiátor získa slobodu a z otroka sa stane slobodný občan 

Ríma,“ hovorí 
o námete histo-
rických hier Mi-
chal Kňažek, šéf 
skupiny historic-
kého šermu Wa-
gus, ktorá ich or-
ganizuje už desia-
ty rok. 

Hlavný dej sa 
odohráva na im-

provizovanom kolbisku na Mierovom námestí. Kolbisko je 
ohradené a vysypané pieskom. V rohu sa týči veľký kus skaly, 
do ktorého rímsky pisár vytesáva nápis, ktorý má na tisícročia 
zvečniť pobyt vojsk na tomto území, ďaleko za hranicami 
Rímskej ríše. 

 „Mala by to byť kópia nápisu, ktorý je vytesaný na hradnej 
skale. Pred 19 storočiami sa tadiaľto prechádzali Rimania, za-
nechali tu stopu a my tú stopu pripomíname,“ dodal Michal 
Kňažek. 

www.pravda.sk 31.07.2015 
pomocná evidencia 1268/1/2015 
 
Počas rekonštrukcie jedinej prístupovej cesty na Ostrov 

platí pre motoristov a cyklistov dočasné dopravné značenie, 
vrátane svetelnej signalizácie. Chodcov preváža kyvadlová au-
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tobusová doprava, no vo vymedzených časoch a v nočných 
hodinách môžu cez most prejsť i sami. 

Prvé práce na moste sa začali 15. júna a o týždeň neskôr bol 
pohyb ľudí po ňom z bezpečnostných dôvodov výrazne obme-
dzený. Na komplikovanú dopravnú situáciu dohliadajú na 
každej strane mosta mestskí policajti. „Ide o úzku komuniká-
ciu, preto i napriek enormnej snahe všetkých zainteresovaných 
nie je možné počas rekonštrukcie zaistiť bezpečný pohyb pre 
všetkých a zároveň potrebný priestor na stavebnú činnosť,“ 
vysvetlil viceprimátor Ján Forgáč.   

Mesto od prvej chvíle, ako sa dozvedelo o termíne začiatku 
opravy mosta, konalo a na vlastné náklady zabezpečilo pre 
chodcov kyvadlovú dopravu. Autobus denne preváža ľudí od 
8.00 do 21.00 h v 15-
minútových interva-
loch od krytej plavár-
ne po križovatku 
k autokempingu na 
Ostrove a späť. Infor-
mácie o odchodoch 
autobusu sú  na oboch 
stranách mosta.  

Počas prestávok pre 
vodiča autobusu reguluje dopravu na moste polícia. To zna-
mená, že v časoch od 12.00 do 13.00 a od 17.00 do 18.00 h 
chodci môžu prejsť cez most. „O ich bezpečný prechod sa po-
stará polícia. Pre peších však riešime ďalšie alternatívy. Jed-
nou z možností je lodná doprava, ale aj pontónový most,“ 
uviedol primátor Richard Rybníček. 

Rekonštrukcia mosta potrvá podľa zhotoviteľa 7 mesiacov. 
„Keby začali až po prázdninách, nestihli by sme do budúceho 
leta otvoriť kúpalisko. Most by mal byť opravený 
a dobudovaný o dve lávky pre cyklistov a peších, vrátane 
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umiestnenia inžinierskych sietí k letnej plavárni, koncom aprí-
la 2016. Budeme mať dva mesiace na prevzatie stavby, kolau-
dáciu a spustenie kúpaliska,“ vysvetlil Richard Rybníček. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1145/1/2015 
 
Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín za rok 

2015 vyhlásili  19. júna v sobášnej sieni MsÚ. Primátor 
mesta Richard Rybníček odovzdal navrhnutým žiakom 
pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za 
rok 2015. 

Kategória predmetové olympiády:  
Samuel Hríbik (ZŠ, Dlhé Hony) - 3. miesto 

v krajskom kole geografickej olympiády, v celosloven-
skom 14. mies-
to a cena deka-
na Fakulty prí-
rodných vied 
Univerzity 
Konštantína 
Filozofa Nitra 
za 100-
percentnú mo-
notematickú 
časť geografic-
kej olympiády, 1. miesto v okresnom kole fyzikálnej 
olympiády, 2. miesto v okresnom kole matematickej 
olympiády.  

Karin Krížovská (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto na kraj-
skom kole chemickej olympiády, 3. miesto krajského kola 
olympiády z anglického jazyka, najúspešnejšia žiačka ško-
ly, v Testovaní-9, ktoré napísala z oboch predmetov (ma-
tematika, slovenský jazyk) na 100 %.  
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Daniel Ševčík (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto v okresnom 
kole a 2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády. 

Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé Hony) - 2. miesto 
v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 
v kategórii 1C – anglofóni.  

Maximiliana Muchová (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto 
v krajskom kole olympiády nemeckého jazyka.   

Polina Sakharová (ZŠ, Hodžova) - 1.miesto 
v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, v kategórii 
A3 (cudzojazyční žiaci).  

Kategória umelecké súťaže:  
Gréta Olexíková (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto 

v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 
Nikola Čechvalová (ZŠ, Východná) - 2. miesto 

v krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky 
Maťko 

Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé Hony) - 2. miesto v 
okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko, 1.miesto 
v krajskej súťaži v prednese rozprávky Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý vlas a 2. miesto v rečníckej súťaži 
Rétorický Uhrovec na krajskom kole. 

Soňa Maradíková (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto 
v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska. 

Kategória ZUŠ: 
Žiacky orchester bigband DOLLSBAND (ZUŠ škola 

K. Pádivého) - 1. miesto na celoslovenskej súťaži big 
bandov v Novákoch. 

Mária Novosadová (ZUŠ škola K. Pádivého) - 3. 
miesto celoslovenskej súťaže v hre na husliach s názvom 
„Husľové talenty Nižná 2015“. 

Kategória športové súťaže: 
Paulína Podoláková (ZŠ, Veľkomoravská) - 2. miesto 

na Krajskom kole v skoku do výšky. 
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Florbalové družstvo (ZŠ, Hodžova) – zisk titulu 
Majster Slovenska 

Nasťa Vrábelová (ZŠ, Hodžova) - 1. miesto v súťaži 
jednotlivcov v celoštátnom kole v gymnastickom 
štvorboji. 

Hádzanárky (ZŠ, Hodžova) - 6. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska   

Hokejisti 9. roč. (ZŠ, Hodžova) -  zisk titulu Majster 
Slovenska 

 
Mimoriadne ocenenie: 
Detský spevácky zbor VÁŽKY (ZŠ, Dlhé Hony) - 

zlaté pásmo v krajskom kole súťaže  detských speváckych 
zborov Mládež spieva a strieborné na celoslovenskom 
kole. 

Mladí záchranári CO (ZŠ, L. Novomeského) - 1. 
miesto v krajskom 
kole, postup na 
Majstrovstvá SR. 

Bedminton 
družstvá – Viktó-
ria Žiaková, 
Martina Foltáno-
vá (ZŠ, Hodžova) 
- 2. miesto v kraj-
skom kole súťaže 

v bedmintone – družstvá.  
Fitnes mladšie dievčatá – Katarína Blašková (ZŠ, 

Veľkomoravská) - 2. miesto z Majstrovstiev Európy a 
strieborná medaila z Majstrovstiev sveta. 

Krasokorčuľovanie – Vladimíra Bičanovská (ZŠ, 
Hodžova) - prvá vicemajsterka na Majstrovstvách 
Slovenska v interpretačnom korčuľovaní, zlatá medaila na 

Mladí záchranári CO. 
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Veľkej cene v Nitre, sedem pohárových umiestnení. 
Kanoistika – Dominik Olexík (ZŠ, Hodžova) - 3. 

miesto na Majstrovstvách Slovenska v dlhých tratiach. 
Karate – Ema Pápištová (ZŠ, Veľkomoravská) - 1. 

miesto na Svetovom pohári v Hradci Králové v kata 
i v kumite, na Majstrovstvách Slovenska v kata 
3., v kumite 1. miesto a celkovo v Slovenskom pohári 
v kata i v kumite dvakrát 1. miesto. 

Mimoriadna detská osobnosť: 
Michal Staník (ZŠ, Kubranská) - najlepší matematik, 

programátor, geograf školy. Hoci je od deviatakov, 
s ktorými v súťažiach súperil, 
o rok mladší, vo výkonoch 
mnohých predbehol. V piatom 
ročníku totiž preskočil ročník 
a po prázdninách sa pridal 
k siedmakom. V tomto 
školskom roku sa zúčastnil 
všetkých matematických 
súťaží, do ktorých sa škola 
zapojila a v každej sa tešil 
z víťazstva. V krajskom kole matematickej olympiády 
získal 1. miesto, v celoslovenskej matematickej súťaži 
PANGEA získal 2. miesto. Rovnako úspešný bol aj na 
celoslovenskom kole logickej olympiády žiakov 
navštevujúcich triedy pre mimoriadne nadané deti. Aj tam 
bol v rámci Slovenska druhý.  

Výborný výkon podal v krajskom kole v programovaní 
stredoškolákov, kde skončil na 2. mieste a v krajskom kole 
v informatike získal 1. miesto. V krajskom kole 
geografickej olympiády skončil prvý.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1158/1/2015 

Michal Staník 
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Nedeľné ráno 14. júna prinieslo smutnú správu: vo veku 83 

rokov zomrel MUDr. Július Činčár.  
Ako mladý posudkový lekár prišiel v roku 1964 rodák 

z Michaloviec Július Činčár do Trenčína. Lekárskej profesii sa 
tu aktívne venoval až do svojej osemdesiatky, ale pre mno-
hých Trenčanov je určite známy viac ako osobitý výtvarník. 
Bez preháňania možno povedať, že v jeho osobe odišla sku-
točná legenda trenčianskej výtvarnej scény. 

Lekár ľudských duší, to by mohla byť výstižná charakteris-
tika maliara Júliusa Činčára. Fascinovalo ho divadlo sveta, 

pestré javisko nikdy ne-
končiacich príbehov, 
navzájom poprepleta-
ných osudov a vzťahov. 
Každý jeho obraz skrý-
va aspoň náznak príbe-
hu a vždy tiež láskavý 
pohľad na svet, posol-
stvo pre život.  

Jeho nezameniteľný 
rukopis zanechal trvalú stopu všade, kde sa jeho obrazy obja-
vili. Jeho fyzická prítomnosť nám bude chýbať, ale zostávajú 
jeho obrazy, večnou človečinou rozvoniavajúce pohladenia 
duše.  

Pre Júliusa Činčára sa opona na javisku tohto sveta symbo-
licky zavrela poslednou rozlúčkou v piatok 19. júna. Každé 
lúčenie je smutné a bolestné, verím však, že smútok rýchlo 
vyprchá - slnko na obrazoch Júliusa Činčára je oveľa silnejšie 
ako slzy. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1172/1/2015 
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Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie dvad-
siatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli reštituované 
pôvodnými vlastníkmi. Do konca roku 2016 má povinnosť im 
ho zabezpečiť. Už vie, ako na to. Postup odsúhlasilo mestské 
zastupiteľstvo.  

„Sme určite jediná samospráva, ktorá občanom, ktorí majú 
nárok na pridelenie náhradného nájomného bytu, dáva mož-
nosť, aby si sami vybrali lokalitu, v ktorej budú bývať. Nebu-
de to diktát, ale ich slobodná vôľa,“ povedal na mestskom za-
stupiteľstve 2. júla autor návrhu na postup pri riešení náhrad 
za reštituované byty viceprimátor Ján Forgáč. 

Princíp je v tom, že občania si sami vyhľadajú už postave-
ný a skolaudovaný náhradný byt. Mesto ho kúpi do svojho 
vlastníctva za štátom poskytnutú dotáciu. Žiadosť o jej po-

skytnutie  podá 
mesto, posúdi a 
schváli ju Okresný 
úrad Trenčín a Mi-
nisterstvo dopravy, 
výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR 
ju poskytne mestu. 
Až po schválení 
zmluvy o dotácii 

medzi štátom a mestom nadobudne účinnosť kúpna zmluva 
medzi mestom a predávajúcim. Zakúpený byt bude následne 
po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve oprávnenému ná-
jomcovi poskytnutý do nájmu. 

Ján Forgáč sa osobne stretol s oprávnenými nájomcami aj s 
ich zástupcami z celého Slovenska. „Náš návrh odmenili po-
tleskom. Ide o skvelý príklad toho, ako sa s participáciou mes-
ta prihliada na potreby ľudí. Som rád, že sa ten proces začal a 
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prichádzajú k nám prví oprávnení nájomcovia,“ ocenil prácu 
svojho zástupcu primátor mesta Richard Rybníček. 

Nakoľko sa dá očakávať, že počas prázdnin budú podávané 
žiadosti oprávnených nájomcov, dohodli sa mestskí poslanci 
na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
10. augusta. Jeho obsahom bude najmä schvaľovanie týchto 
žiadostí a prevodov. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1272/1/2015 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na zasadnutí 2. 

júla. Program mal 21 bodov. Rokovanie trvalo s krátkou pre-
stávkou necelé tri hodiny.  

O finančnej situácii mesta informoval primátor Richard 
Rybníček. „Výška záväzkov k 31. máju 2015 predstavuje 
16,92 mil. eur, čo je 305 eur na jedného obyvateľa. Je to po-
kles dlhu o 57 percent oproti stavu k 31. decembru 2010.“  

Bežné výdavky boli do konca mája 2015 čerpané vo výške 
10,9 mil. eur, čo predstavuje 36,9 percenta rozpočtovaných 
bežných výdavkov na tento rok. Kapitálové výdavky boli 
čerpané vo výške 0,2 mil. eur, čo je 7,4 percenta 
rozpočtovaných kapitálových výdavkov.  

Výdavkové finančné operácie vo výške takmer 4,8 milióna 
eur boli čerpané na splátky prijatých úverov a záväzkov z 
minulých rokov. Celková suma dlhu Mesta Trenčín 
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. máju 
2015 je 44,58 percenta, pričom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent. 

Poslanci schválili zmeny v rozpočte na tento rok. Peniaze 
presúvali podľa aktuálnych potrieb v rámci jednotlivých 
investičných akcií a v rámci mestských častí. Odsúhlasili aj 
nové investičné akcie, napr. vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia, 



189 
 

rekonštrukcia šatní zimného štadióna Pavla Demitru, 
vybudovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na 
Soblahovskej ulici, rekonštrukcia sadrokartónového podhľadu 
v MŠ Stromová, rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej 
ulici.  

Odhlasovali aj 1150 eur na kastráciu problémových 
túlavých mačiek. Ich umiestnenie v karanténnej stanici nie je 
možné. Preto v rámci prevencie pred premnožením budú 
odchytené, kastrované a pustené. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1278/1/2015 
 
 
Kúsok pod starým cestným mostom pri Váhu otvorili 31. 

júla ďalšiu kamienkovú pláž. O jej vznik sa zaslúžili dobro-
voľníci z Centra environmentálnych aktivít (CEA), pomohla 
podpora verejnosti. 

O Zátoku pokoja pod hrádzou pri starom cestnom moste sa 
dobrovoľníci starajú už dlhodobo. Do tohto verejného priesto-

ru pri vode priamo v centre 
mesta pribudla  na konci 
júna  prvá kamienková pláž. 
Členovia neformálnej sku-
piny „Ľudia zo zátoky“ sa 
rozhodli rozšíriť svoje dob-
rovoľnícke aktivity aj na 
priestor v jej tesnom sused-
stve.  

Ich projekt „Zátoka v meste“ získal v grantovom programe 
nadácie Orange „Šanca pre náš región“ podporu 2250 eur. 
Ako jeden z 10 najlepších projektov postúpil zároveň do onli-
ne hlasovania verejnosti, ktoré s veľkým náskokom vyhral 
a získal ďalších 500 eur. 
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Myšlienkou projektu je skultúrnenie územia medzi cestným 
mostom a Zátokou pokoja. Pracovný workshop s inštaláciou 
lavičiek, maľovaním značenia a čistením areálu sa uskutočnil 
vo štvrtok 30. júla, otvorenie novej pláže o deň neskôr.   

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1287/1/2015 
 
Takmer sedemdesiat rokov je jej vášňou pešia turistika. 

Trenčianka Marta Trebatická oslávila 10. augusta deväťde-
siatku. Je držiteľkou viacerých ocenení vrátane Zlatého odz-
naku Klubu slovenských turistov. Aj v súčasnosti organizuje 
turistické trasy pre ve-
rejnosť a nedeľné vy-
chádzky v okolí Tren-
čína. 

Kedy ste v sebe ob-
javili turistku? 

„Keď som mala 22 
rokov,  prišla som 
o dve deti. Povedali 
sme si s manželom, že 
si potrebujeme nájsť nejakú aktivitu. Už pri prvej túre 
z Mníchovej Lehoty na Inovec sme stretli ďalších turistov, ku 
ktorým sme sa pripojili. Už takmer 70 rokov som spätá 
s horami.“ 

Vyrátal som si, že už 50 rokov ste aktívnou cvičiteľkou 
turistiky. Ako sa dá cvičiť turistika? Človek si myslí, že si 
jednoducho obuje vhodnú obuv a vykročí... 

„Aj nás v mladších rokoch starší cvičitelia učili, ako sa 
orientovať podľa mapy, poznávať súradnice, turistické značky, 
prírodu... A vedomosti som si dopĺňala aj sama. Doteraz vybe-
rám turistické trasy väčšinou podľa mapy.“  

Marta Trebatická 
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Venovali ste sa aj deťom ako vedúca turistického oddie-
lu mladých, organizovali ste pre nich letné tábory, preteky 
turistickej zdatnosti a ďalšie aktivity. Ako si na to obdobie 
spomínate? 

„Pätnásť rokov som viedla turistický oddiel mládeže na 7. 
Základnej škole v Trenčíne. Prekrásne roky. Teraz, keď som 
oslavovala v Opatovej nad Váhom deväťdesiatku, prišli mi 
niektorí blahoželať a mne vyhŕkli slzy. Moje deti, ktoré majú 
dnes okolo päťdesiatky...“ 

Ako sa dnes žije slovenským turistom? 
„Napríklad v 60. rokoch turisti dostávali sme podporu a do-

tácie, ale dnes chcú z centra, aby sme peniaze z členských prí-
spevkov zasielali tam. A čo nám zostane na činnosť? Nemám 
nič proti vrcholovému športu, chodím na hrob Pavla Demitru, 
teším sa, keď trenčianski chlapci dovezú do Trenčína Stanley-
ho pohár. Turistika je však úplne mimo záujmu. V tých 60. 
rokoch sme išli na trojtýždňový pochod na Duklu a vtedajší 
Okresný výbor ČSZTV nám zaplatil diéty, nocľahy i cestu 
späť... Ale neplačeme, stále sme aktívni. O dva týždne ideme 
napríklad na Kráľovu studňu, aj keď si veľkú časť zaplatíme 
sami. Mrzí ma, Trenčín sa k turistike správa macošsky. Ešte 
šťastie, že v niektorých okolitých obciach sú stále nadšení 
a obetaví organizátori.““ 

Dvadsať rokov aktívne pracujete v Klube slovenských 
turistov, ale dlho ste sa starali o manžela pripútaného na 
lôžko... 

„Jedenásť rokov to trvalo, ale stále som chodila na túry. 
Kolega Karol Smržík, voláme ho tatko, mi ráno zapískal pod 
oknom, ja som už bola pripravená s ruksakom na chrbte, 
o šiestej ráno už sme boli na Hájnici v Trenčianskych Bohu-
slaviciach. A o ôsmej som už stála pri posteli a vymieňala 
manželovi plienky.“ 
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Spomínali ste svoje najkrajšie roky, keď ste viedli turis-
tický oddiel mladých. Dnešná mládež má iné priority, iný 
životný štýl. Je ťažké ich pritiahnuť k turistike? 

„Tí, ktorí chodia s nami, majú veľmi blízky vzťah k turisti-
ke a prírode. Naučili sa zbierať bylinky, vyznajú sa v mapách, 
sú vyspelejší ako generácie pred nimi. A naháňajú nás, každá 
trasa im je krátka. Lenže to sú jednotlivci. Celkovo sú dnešné 
deti iné ako kedysi. Majú iné záujmy a turistika ich vôbec ne-
láka. Mrzí ma – sledujem to aj vo svojom okolí – že majú 
značné rezervy aj v slušnom správaní.“ 
Ľudia sa menia, ale ako vášnivý hubár vidím, že sa me-

nia aj lesy, príroda. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch ide 
o jej devastáciu. Vnímajú to turisti rovnako? 

„Musím s vami súhlasiť. Keď ideme cez niektoré oblasti po 
dlhšom čase, stáva sa, že tú krajinu nepoznávam. Kde sú tie 
krásne stromy, kde sú tie štíhle jedle? Človek kráča rúbani-
skom a je mu smutno pri srdci. Čo sa stalo napríklad 
s Krásnou dolinou – úplne stratila svoj pôvodný charakter, vy-
rástli tam chaty...“ 

Váš prípad dokazuje, že aktívny pohyb podporuje dlho-
vekosť, kondíciu, zdravie. Súhlasíte so mnou? 

„Som o tom presvedčená. Cítim, že mám stále mladého du-
cha. Nikdy sa nesťažujem, ak ma niečo pobolieva. A vôbec - 
ako môžem zostarnúť, keď som stále medzi mladými?“ 
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by sa chceli aktívne ve-

novať turistike? 
„Striedmo žiť a pohyb, pohyb, pohyb! To je prvoradé. 

Nech začnú krátkymi 5-kilometrovými trasami, týždeň chodia 
po Brezine, aby sa im rozhýbali kĺby. Postupne môžu trasy 
predlžovať, najskôr do Soblahova a neskôr do Mníchovej Le-
hoty a odtiaľ po červenej alebo zelenej značke na Inovec. Tak 
som začínala aj ja.“ 

A keby sa chceli pridať do kolektívu turistov? 
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„Na pošte máme vývesku nášho Klubu slovenských turis-
tov TTS Trenčín, kde každý týždeň informujeme o čase 
a plánovanej trase. Stačí, keď záujemca príde medzi nás. 
Veľmi radi privítame každého nováčika.“ 

Máte ešte aj v deväťdesiatke nejaké turistické sny a cie-
le? 

„Každoročne chodievame do Tatier, práve sa tam opäť 
chystáme. Čaká ma desiaty výstup z Kežmarských žľabov na 
chatu Plesnivec, je to výška 1290 metrov. Málo ľudí tam cho-
dí, ale je to nádherné miesto. Verím, že k nej vyjdem. Držte 
mi palce. Hľadám nejaký veľký starý kľúč, chcem chatu sym-
bolicky zamknúť. Už tam nikdy viac nepôjdem. Do Tatier áno, 
ale do takých výšok sa už nevyberiem.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1383/1/2015 
 
Po zrážke dvoch športových lietadiel vo štvrtok 20. augusta 

pri obci Červený Ka-
meň v okrese Ilava pre-
viezli do Fakultnej ne-
mocnice (FN) v Tren-
číne  štyroch ľudí. Ako 
TASR informovala 
Alena Šmatláková zo 
sekretariátu nemocnice, 
všetci zranení sú pri 
vedomí a komunikujú.  

„Momentálne prebieha diagnostický proces, takže sa ne-
vieme zatiaľ vyjadriť k rozsahu ich zranení. Malo by ísť však 
o ľahšie poranenia,“ povedala.  
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Nehoda dvoch športových lietadiel si vyžiadala sedem obe-
tí. Podľa Juraja Gyenesa z Leteckého a námorného vyšetro-

vacieho útvaru 
ešte nie je známa 
presná príčina 
nehody. Ako ďa-
lej uviedol, pri 
nácviku hromad-
ného zoskoku na 
sobotňajší letec-
ký deň na letisku 
v Slávnici prav-
depodobne jedno 

z lietadiel prudko kleslo, a tak došlo k zrážke.  
„V prvom lietadle zahynula dvojčlenná posádka, všetkým 

parašutistom sa ale podarilo vyskočiť. V druhom zahynula tiež 
dvojčlenná posádka a traja parašutisti,“ povedal Juraj Gyenes. 

Podľa informácií TASR by už nikto nemal byť nezvestný. 
Všetky záchranné zložky sú sústredené na futbalovom štadió-
ne v obci Červený Kameň. Na mieste zasahuje vyše 30 hasi-
čov. Z toho 20 je profesionálnych z Dubnice nad Váhom a 
Trenčína. Jedenásť dobrovoľníkov je z Mikušoviec a Červe-
ného Kameňa. Na miesto nehody smeroval aj vrtuľník letky 
ministerstva vnútra. K nehode boli vyslané aj tri posádky Vr-
tuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE.  

„Ako prvá letela na pomoc posádka zo strediska Trenčín. 
Následne boli privolané aj vrtuľníky zo strediska Žilina a Ban-
ská Bystrica, ktoré sú vybavené palubným navijakom do ťaž-
ko prístupného terénu,“ informovala Zuzana Turočeková z 
AIR -TRANSPORT EUROPE. 
Žilinský vrtuľník s posádkou podľa nej lokalizoval miesta, 

kde sa lietadlá nachádzali a do terénu k jednému z lietadiel vy-
sadil lekára. Na mieste v tom čase zasahovali hasiči. Vrtuľník 

V blízkosti miesta pádu. 
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z Trenčína poskytol rýchly prevoz veliteľovi zásahu medzi 
miestom nehody a letiskom Slávnica. Všetky tri vrtuľníky ne-
skôr pristáli na ihrisku v obci Červený Kameň.  

„Pred niekoľkými minútami vzlietla banskobystrická po-
sádka späť na svoje stredisko. Vrtuľníky zo Žiliny a Trenčína 
ostávajú do odvolania na ihrisku pre prípad potreby ich zása-
hu,“ dodala. 

Na miesto už dorazil prezident HaZZ Alexander Nejedlý. 
Odcestoval tam aj minister zdravotníctva Viliam Čislák. K 
zrážke dvoch športových lietadiel došlo pred pol desiatou pri 
Červenom Kameni v okrese Ilava. Podľa prvých informácií sa 
jedno lietadlo zrútilo do ťažko prístupnej oblasti sedla Chotuč 
a druhé asi dva kilometre od obce Červený Kameň.  

www.teraz.sk 20.08.2015 
pomocná evidencia 1386/1/2015 
 
Predstavitelia Matice slovenskej, Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK), samospráv, spoločenských organizácií 
a obyvatelia 

Trenčína si 
v stredu 26. au-
gusta na Evanje-
lickom cintoríne 
v Trenčíne piet-
nou spomienkou 
pripomenuli mat-
ku Ľudovíta Štú-
ra Annu Štúro-
vú, rodenú Mi-

chalcovú. Od jej úmrtia  uplynulo práve 26. augusta 162 ro-
kov. 

Spomienka sa konala pri obnovenom hrobe Anny Štúrovej 
pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra.  
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„S myšlienkou obnovenia hrobu matky Ľudovíta Štúra pri-
šiel Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, podľa kto-
rého by to mohla byť jedna z aktivít v rámci Roku Ľudovíta 
Štúra,“ konštatovala Miroslava Mazánová, vedúca oddelenia 
kuôtúry TSK. 

Podľa predsedníčky MO Matice slovenskej v Trenčíne Ja-
ny Polákovej hrob Anny Štúrovej zrenovovala naposledy 
v roku 1932 Živena a po takmer storočí bol schátraný. „Keď 
sme boli pri hrobe v januári pri príležitosti narodenia Anny 
Štúrovej, boli sme nemilo prekvapení, v akom je hrob stave. 
Od roku 1932 sa na ňom nič nespravilo. To ma podnietilo 
k tomu, aby som iniciovala obnovenie hrobu matky Ľudovíta 
Štúra,“ povedala Jana Poláková. 

Ako dodala, celková suma na obnovu sa pohybovala na 
úrovni 1300 eur, finančne na ňu prispeli TSK, Matica sloven-
ská, Slovenská národná strana (SNS) a niekoľko ďalších spon-
zorov. „Hrob sa už nakláňal, prepadal, a tak potreboval radi-
kálnu opravu,“ zdôraznila predsedníčka trenčianskej Matice 
slovenskej.  

„Je smutné, že hrob matky nášho velikána a kodifikátora 
spisovnej slovenčiny tak dlho chátral. Som rád, že sme mohli 
prispieť k jeho obnove a teší ma to o to viac, že sa tak stalo v 
roku, v ktorom si pripomíname 200. výročie jeho narodenia,“ 
konštatoval predseda SNS Andrej Danko. 

Anna Štúrová žila s manželom Samuelom Štúrom 
v Uhrovci až do jeho smrti v roku 1951. Potom musela uvoľ-
niť učiteľský byt pre nového učiteľa a presťahovala sa 
k príbuzným do Trenčína. Bývala na predmestí spolu s dcérou 
Karolínou. Zomrela 25. augusta 1853 vo veku nedožitých 63 
rokov, pochovali ju o dva dni neskôr na starom evanjelickom 
cintoríne v Trenčíne.  

www.teraz.sk 26.08.2015 
pomocná evidencia 1402/1/2015 
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Ľudí z Juhu najviac trápia problémy s parkovaním. Miest je 

málo a parkovanie je problematické. Okrem toho nie sú spo-
kojní napríklad so stavom detských ihrísk a hlavnej príjazdo-
vej cesty. Na konkrétne otázky ľudí a aj súvislosti medzi té-
mami sme sa spýtali jedného z poslancov mestskej časti Juh 
Petra Hoštáka. 

Najviac ľudí stále spomínalo problém s parkovaním na 
sídlisku. 

„Statická doprava na Juhu je jedným z najväčších problé-
mov. V rámci možností podnikáme kroky na aspoň čiastočné 

zlepšenie. Obmedzuje 
nás však vedomie toho, 
že nikto nechce urobiť 
z Juhu sídlisko, kde 
namiesto trávnikov vy-
rastajú parkoviská.“ 

Aké kroky pre 
zlepšenie robíte? 

„V tomto roku sú 
schválené peniaze na vybudovanie nových parkovacích miest 
pri športovom areáli Základnej školy Novomeského. Pripravu-
jeme tiež dva projekty, vďaka ktorým vzniknú desiatky no-
vých miest na Saratovskej ulici a v blízkosti materskej školy 
na Šafárikovej. Nové miesta budujeme na častiach, ktoré síce 
zelené sú, ale nie je to kvalitná mestská zeleň. Sú to skôr ne-
využité miesta popri plotoch a cestách. Touto cestou chceme 
pokračovať.“ 

Zo Šafárikovej ulice sa nedá prejsť na Novomeského. 
Ľudia sa pýtajú, či by prepojenie ulíc nebolo pre sídlisko 
výhodné. 

„Mám obavu, že tento nápad sa nedá technicky zrealizovať 
– toto si overím u mestského architekta. V každom prípade, 
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takéto riešenie by malo určité výhody – napríklad pre MHD, 
ktorú by sme možno mohli zokruhovať a nemusela by sa otá-
čať na Saratovskej. Na druhej strane by sme tým zaťažili hlu-
kom ľudí a školu v blízkosti miesta.“ 
Ďalším veľkým problémom sú podľa ľudí rozbité det-

ské ihriská, pracujete na tom? 
„Tento rok sme schválili zvýšenie rozpočtu tak, aby na 

údržbu ihrísk v rámci mesta bolo vyčlenených 60 tisíc eur, čo 
je viac ako za celé uplynulé volebné obdobie. Po zmapovaní 
jestvujúceho stavu sme zistili, že ihrísk je na sídlisku až 55. 
Preto s ľuďmi chceme vybrať tie, ktoré majú najväčší poten-
ciál a sú rovnomerne rozmiestnené. Na jedenástich ihriskách 
sa vykonáva základná údržba – nátery, údržba zelene, doplne-
nie pieskovísk, oprava poškodených prvkov. V rozpočte sú za-
tiaľ prostriedky aj na kúpu aspoň niekoľkých nových prvkov – 
tieto sú však finančne nákladné.“ 

Jedinou únikovou cestou je podľa ľudí pri záplavách, 
požiari alebo ďalších nebezpečných situáciách kruhový ob-
jazd. Prejsť môžu vraj len Partizánskou, ktorá nie je 
vhodná pre vozidlá a už vôbec nie pre MHD. 

„Budeme komunikovať so správcom komunikácie 
a informovať sa o tom, aké vysoké je riziko, podľa toho zvá-
žime ďalší postup.“ 

Pracujete v súčasnosti ešte na niečom ďalšom? 
„Dobudovali sme chodníky, ktoré končili priamo v tráve 

alebo na niektorých miestach úplne chýbali. Na niektoré ďal-
šie robíme projektovú dokumentáciu. Pripravuje sa aj vybudo-
vanie nových priechodov pre chodcov.“ 

www.sme.sk 26.08.2015 
pomocná evidencia 1403/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musí zaplatiť takmer 

polmiliónovú pokutu za chyby pri verejnom obstarávaní pri 
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výstavbe terajšej budovy TSK ešte v roku 2006. Rozkladová 
komisia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdila roz-
hodnutie o pokute, ktoré vydal ÚVO koncom februára tohto 
roku. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku podal kraj na súd 
žalobu proti rozhodnutiu rozkladovej komisie. Zároveň však 
podpísali splátkový kalendár, na základe ktorého bude TSK 
splácať pokutu do leta roku 2018.  

„Mrzí nás, že sme dostali rozhodnutie o potvrdení pokuty 
spred desiatich rokov, kedy bola podpísaná zmluva na výstav-
bu nového sídla TSK. Museli sme podpísať splátkový kalen-
dár, pretože ak by sme takmer 500 tisíc eur zaplatili jednora-
zovo, TSK by musel obmedziť poskytovanie niektorých slu-
žieb v rámci svojich kompetencií,“ skonštatoval Jaroslav Baš-
ka. 

Ako dodal, ak súd rozhodne v neprospech kraja, osobne 
podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Je to na-
ozaj veľká čiastka, za 500 tisíc eur by mohol TSK urobiť veľ-
mi veľa pre svojich obyvateľov. Či už sú to cesty, sociálne ve-
ci, školstvo, zdravotníctvo. Uvidíme, ako to dopadne na súde,“ 
doplnil predseda TSK. 

ÚVO vydal 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým uložil 
TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že dňa 5. januára 
2006 uzavrel Zmluvu o dielo s vybratým uchádzačom 
v zmluvnej cene 9,928 milióna eur na administratívnu budovu 
TSK metódou priameho rokovacieho konania bez zverejnenia, 
a to bez splnenia podmienky pre jeho použitie.  

„Pokuta bola na základe rozkladu podaného TSK potvrdená 
druhostupňovým správnym orgánom. V tomto prípade ide 
o najvyššiu pokutu uloženú samosprávnemu kraju. Na spláca-
nie tejto pokuty bol dohodnutý splátkový kalendár, pričom 
ÚVO už eviduje prvú splátku zo strany TSK,“ priblížil hovor-
ca ÚVO Ján Mažgút. 
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ÚVO uložil pokutu už v roku 2006, kraj sa voči nej odvolal 
a druhostupňový odvolací orgán v roku 2008 pokutu zrušil. Po 
opätovnom prešetrení prípadu na základe expertíz a posudkov 
vydal ÚVO v septembri 2010 nové rozhodnutie o pokute. TSK 
sa voči nej opäť odvolal. ÚVO si následne od TSK vyžiadal 
správu a prehľad o investičných akciách schválených kraj-
ským parlamentom.  

Zmluvu o výstavbe sídla Úradu TSK podpísal bývalý šéf 
TSK Štefan Štefanec v roku 2006 už po regionálnych voľ-
bách a len pár dní pred nástupom vtedajšieho predsedu TSK 
Pavla Sedláčka. Argumentoval časovou tiesňou a hrozbou 
poškodenia základovej dosky budovy, ktorá mala pôvodne 
slúžiť ako dom štátnej správy.  

www.teraz.sk 31.08.2015 
pomocná evidencia 1411/1/2015 
 
Trenčania vedia byť trpezliví aj tolerantní, no zároveň chcú 

poznať odpovede na svoje oprávnené otázky. Modernizácia 
železničnej trate zasiahla veľké územie mesta a do značnej 

mieri kompliku-
je život obča-
nov.  

Obyvatelia 
Sihote sa často 
pýtajú na proti-
hlukovú stenu. 
Hlavne v noč-
ných hodinách 
je hlučnosť ne-
únosná. Ľubo-

mír Mitas zo Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tvrdí, že 
súčasný stav v železničnej stanici vo vyhotovovaní ochran-
ných prvkov proti hluku je v súlade so schválenou projektovou 

Výstavba nového železničného mosta v septembri 2015. 
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dokumentáciu. Aj ŽSR však registrujú sťažnosti Trenčanov na 
hluk a ich požiadavky na dobudovanie protihlukových bariér. 

 „V spolupráci s ministerstvom dopravy a Útvarom vedú-
ceho hygienika rezortu v Žiline uskutočníme v dohľadnom ča-
se meranie hluku v danej oblasti. Na základe výsledkov roz-
hodneme o ďalšom postupe pri výstavbe protihlukových ba-
riér,“ uviedol Ľ. Mitas s tým, že merania budú robiť aj po 
ukončení prác v celom úseku trate, teda od Zlatoviec až po 
Trenčiansku Teplú.  

Nevylúčil realizáciu ďalších protihlukových stien, resp. 
iných stavebno-technických úprav. „Modernizáciou železnice 
došlo k posunu koľajiska smerom od obytnej zóny a pri stavbe 
boli použité nové progresívne prvky za účelom zníženia nega-
tívnych vplyvov železničnej dopravy na okolie,“ zdôraznil Ľ. 
Mitas.  

Komfort bývania ľudí na Hodžovej ulici narúša aj intenzív-
ne osvetlenie zo stožiarov. Podľa Ľubomíra Mitasa zo ŽSR aj 
v tomto prípade ide o štandardné riešenie, ktoré zohľadňuje 
požiadavky slovenských technických noriem, resp. implemen-
tovaných smerníc a nariadení Európskej komisie.  

„Na podnet obyvateľov Hodžovej ulice sme reagovali už 
v minulosti, pričom zo strany zhotoviteľa došlo 
k viacnásobnému zabezpečeniu optimalizácie nastavenia 
osvetlenia. Sme si vedomí, že najkritickejšie miesta v intenzite 
osvetlenia sú nezakryté časti nástupišťa č.2 a č.3. Po celkovom 
ukončení prác v železničnej stanici Trenčín a pred odovzda-
ním osvetlenia do správy ŽSR vykoná zhotoviteľ stavby záve-
rečnú optimalizáciu nastavenia osvetľovacích telies,“ ubezpe-
čuje Ľ. Mitas. 

Trenčania pozorne sledujú i termíny dokončenia jednotli-
vých čiastkových stavieb modernizácie železnice. Podchod 
Billa mal byť ukončený v auguste 2015 a sprevádzkovaný v 
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septembri 2015. Na začiatku augusta bol terén nedotknutý sta-
vebnou činnosťou.  

Hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková hovorí, že práce na 
podchode pri Bille sa začnú až po spustení cestnej premávky 
v podjazde na ulici Pred poľom. „Na stavbe sa vyskytli kom-
plikácie a nepredvídané okolnosti, ktoré sme nemohli pred za-
čatím prác predpokladať. V súčasnej dobe zaznamenávame 
časové sklzy na niektorých objektoch stavby, ktoré boli zaprí-
činené viacerými nepredvídateľnými faktormi v závislosti od 
povahy a technickej náročnosti, konštrukčných vlastností, 
umiestneniu a pod. Ide predovšetkým o zle vytýčené inžinier-
ske siete, čelili sme povodni, museli byť prepracované projek-
tové dokumentácie mostov z dôvodu zmeny seizmicity 
a podobne,“ uviedla.  
ŽSR komunikovali so zhotoviteľom stavby o predĺžení le-

hoty výstavby z objektívnych príčin, resp. tzv. vyššej moci. 
„Uvedomujeme si, že aj v prípade podchodu pri Bille bude 
v záujme dodržania harmonogramu uvedenia podchodu do 
prevádzky nutné zaviesť mimoriadne opatrenia v podobe zvý-
šeného nasadenia výrobných kapacít a celkovej intenzity sta-
vebnej výroby,“ dodala M. Pavlíková. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1431/1/2015 
 
 
Mesto Trenčín v rámci prípravy plánu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta realizovalo v druhej polovici mája 
a začiatkom júna kvalitatívny prieskum názorov obyvateľstva. 

Dotazníkom oslovilo 2 tisíc náhodne vybraných 
trenčianskych domácností s návratnosťou 41,3 percenta, čo 
znamená, že dotazníky vyplnilo a odovzdalo 826 
respondentov.  

Cieľom prieskumu bolo zistiť štruktúru, zvyklosti a návyky 
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občanov, ako aj ich vnímanie mesta a kvality života v ňom.  
Otázky boli zamerané na oblasti dopravy, bývania, práce, 
životného prostredia, bezpečnosti, služieb mesta a ďalšieho 
rozvoja mesta.   

„To, čo ukázali doterajšie analýzy a workshopy v rámci 
procesu Trenčín si Ty, potvrdil aj uskutočnený prieskum. 
Trenčín má dobrú východiskovú pozíciu pre zvrátenie 
nepriaznivého demografického vývoja,“ hovorí špecialistka 
pre strategický rozvoj mes-
ta útvaru hlavného architekta 
Renáta Kaščáková. 

Trenčín má podľa jej slov 
veľký, doteraz slabo využitý 
potenciál hneď v niekoľkých 
oblastiach a podľa výsledkov 
prieskumu ich silne vnímajú 
aj samotní občania mesta.  

Trenčín považujú za jedinečný, sú relatívne spokojní 
s prácou i terajším bývaním, vo voľnom čase najviac preferujú 
aktívny šport a záhradkárčenie a viac ako polovica opýtaných 
by privítala sieť cyklotrás pre bezpečný pohyb po meste. 
Kompletné výsledky prieskumu sú obsiahnuté v Správe 
o výsledkoch prieskumu, ktorá je dostupná na útvare hlavného 
architekta i na webstránkach www.trencinsity.sk 
a www.trencin.sk.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1440/1/2015 
 
Trenčania pociťujú potrebu budovania kapacít siete 

sociálnych služieb a privítali by rozšírenie pozornosti na túto 
oblasť.  

V meste Trenčín žije až 17 percent ľudí v poproduktívnom 
veku. Priemerný vek obyvateľov mesta presahuje 44 rokov a 

Renáta Kaščáková 
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zároveň je tu vysoký počet ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový 
vek v horizonte 10 rokov. V kombinácii s akútnym 
nedostatkom mladších ročníkov v reprodukčnom veku ide 
o alarmujúce riziko prestarnutia, ku ktorému mesto Trenčín 
s určitosťou o 10 rokov dospeje, ak nepodnikne nič pre 
zvrátenie tohto stavu. Dôchodcov bude pribúdať a na 
zabezpečenie reprodukcie nebude dostatok mladej generácie. 

Z naznačeného vývoja možno očakávať, že už v krátkej 
budúcnosti bude rapídne stúpať tlak na poskytovanie 
sociálnych služieb a infraštruktúry pre osoby tzv. tretieho 
veku.  

Trenčín tak kopíruje všeobecný trend starnutia 
v porovnateľných mestách a pre jeho ďalší rozvoj bude 
kľúčovým spôsob, akým zabojuje v konkurencii ostatných 
miest Slovenska o pritiahnutie nových obyvateľov.  

Pripravovaný plán rozvoja mesta musí teda určiť stratégiu, 
ako sa o to bude usilovať. Prvá verzia určená 
na pripomienkovanie bude pripravená v septembri. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1441/1/2015 
 
Počas nedele 2. augusta 2015 prekonal Trenčiansky hrad 

rekord v dennej návštevnosti. Navštívilo ho až 1295 platiacich 
návštevníkov. Išlo o bežný deň, v ktorom sa nekonalo na hrade 
žiadne podujatie. V  priemere sa počas bežnej prevádzky 
návštevnosť hradu pohybuje okolo 650 až 800 návštevníkov 
denne. Návštevnosť vzrástla aj medziročne. Napríklad v júli 
2014 hrad navštívilo 16 131 platiacich návštevníkov, počas 
rovnakého obdobia 2015 to bolo 18 947 návštevníkov.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1443/1/2015 
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V medzinárodnom rebríčku rezervačného portálu Hotel.de 
zostaveného na základe hodnotenia dvoch miliónov 
hotelových hostí sa stal Hotel Elizabeth v Trenčíne víťazom 
kategórie Hotel s najlepšími službami pre zákazníka. Podľa 
tohto rebríčka sú hotely na Slovensku najčistejšie v Európe. 
Prvé Slovensko získalo 8,75 bodu na desaťstupňovej škále, 
druhé Bulharsko 8,70 bodu a tretie Švajčiarsko 8,66 bodu. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1445/1/2015 
 
Do rekonštrukcie troch mestských materských škôl inves-

tovalo mesto Trenčín v letných mesiacoch takmer 42 tisíc eur. 
Na jednej materskej škole mesto opravilo strechu, v ďalšej 
stropy, umyvárne 
a toalety a v tretej 
aj v spolupráci 
s niektorými ro-
dičmi dostali novú 
tvár umyvárne. 

Ako informova-
la hovorkyňa Tren-
čína Erika Ságová, 
do rekonštrukcie 
strechy materskej školy na Medňanského ulici investovalo 
mesto takmer 28 tisíc eur, nové stropy, umyvárne a toalety MŠ 
Stromová na Sídlisku noviny zrekonštruovalo mesto za viac 
ako 36 tisíc eur.  

V materskej škole J. Halašu na Sídlisku juh sa mestu aj 
v spolupráci s rodičmi podarilo počas leta zrekonštruovať 
v dvoch triedach umyvárne. Mesto do projektu v celkovej 
hodnote 4500 eur prispelo 3000 eurami, tamojšie združenie 
rodičov investovalo z dvoch percent daní ďalších 1500 eur. 

V MŠ na Stromovej ulici sa rekonštruovali umyvárne a toalety. 
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Zároveň sa rodičia podieľali prácami na rekonštrukcii bezplat-
ne. 

V Trenčíne je v súčasnosti 16 materských škôl, do ktorých 
chodí približne 1560 detí.  

www.teraz.sk 08.09.2015 
pomocná evidencia 1466/1/2015 
 
Z depozitu Trenčianskeho múzea zmizol obraz Ženy pod 

krížom, ktorého hodnota je vyššia ako 50 tisíc eur. Vzácne 
dielo namaľoval Miloš Alexander Bazovský koncom 30. ro-
kov minulého storočia, keď tvoril svoje najlepšie diela. 

Krádež sa prevalila po-
tom, ako si dal súkromný 
zberateľ overiť jeho pra-
vosť. Dnes už má múze-
um obraz späť a polícia 
prípad vyšetruje. Zatiaľ 
nikoho neobvinila, zlode-
jovi však hrozia až tri ro-
ky vo väzení.  

Za posledné dva-tri ro-
ky ide o prvú známu krá-
dež umeleckého predmetu 
v Trenčianskom kraji. 

V zbierkach ich však má múzeum tisícky, chýbať mu tak mô-
žu aj ďalšie. Viac o zmiznutí významného obrazu a ďalších 
krokoch múzea prezradil jeho pracovník Peter Pastier. 

Odkedy múzeum vlastní Bazovského obraz Ženy pod 
krížom? Bol súčasťou nejakej výstavy? 

„Trenčianske múzeum ho vlastní od roku 1959. Obraz bol 
za ten čas na troch výstavách, v roku 1960 v Slovenskej ná-
rodnej galérii a v roku 1999 v Oravskej galérii, súčasne aj 
v Bazovského galérii v Trenčíne.“ 

Ukradnutý obraz Ženy pod krížom. 
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Kedy ste prišli na to, že obraz chýba? 
„Podnet na preverenie chýbajúceho zbierkového predmetu 

nám prišiel 27. augusta v priebehu večerných hodín.“ 
Podľa medializovaných informácií na obraz upozornila 

bývalá zamestnankyňa múzea, u ktorej si dal súkromný 
zberateľ overiť jeho pravosť. Bola by v inom prípade šan-
ca, že sa nájde? 

„Nešlo o bývalú zamestnankyňu Trenčianskeho múzea. 
Ostatné veci sú záležitosťou vyšetrovania, a preto sa k nim 
nebudem vyjadrovať.“ 

Kto všetko má prístup k depozitom? 
„Do jednotlivých depozitov má prístup len príslušný správ-

ca depozitu.“ 
Koľko umeleckých diel sa v nich nachádza? 
„Trenčianske múzeum v súčasnosti spravuje 

170 876 zbierkových predmetov. V rámci dejín umenia evidu-
jeme približne 4 497 zbierkových predmetov.“ 

V niektorých prípadoch sa krádeže umeleckých diel zis-
tili pri inventarizácii. Kedy ste ju v múzeu robili vy? 

„Inventarizácia zbierkových predmetov v Trenčianskom 
múzeu prebieha priebežne od nástupu povereného riaditeľa 
Petra Martiniska 1. júna 2014.“ 

Ako často sa robia inventarizácie? 
„Riadna revízia sa vykonáva podľa zákona o múzeách kaž-

dých sedem rokov.“ 
Zmizlo v minulých rokoch z múzea nejaké umelecké 

dielo? 
„To sa dozvieme až po ukončení revízie zbierkových 

predmetov, ktorá v súčasnosti nie je ukončená.“ 
www.pravda.sk 08.09.2015 
pomocná evidencia 1478/1/2015 
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Trojdňovými oslavami ( 11.-13. septembra) si miestna časť 
Opatová nad Váhom pripomenula 777. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci. 

Piatkový večer 11. septembra sa začal premietaním doku-
mentárneho filmu z osláv 775. výročia, potom vystúpili 
Trombitáši z Púchovskej doliny v programe „Večierka na de-
dine“ a nov patrila tanečnej retro zábave so skupinou Domino. 

V sobotu popoludní sa ochutnávali opatovské jedlá. Nasle-
dovali ukážky hasičskej techniky, program detí miestnej Zá-
kladnej školy a koncert Cimbal tria. Po vystúpení opatovských 
harmonikárov účast-
níkov roztancovala 
ľudová zábava s dy-
chovou hudbou Opa-
tovanka a hudobným 
hosťom, ktorým boli 
Kollárovci. Nedeľný 
program sa začal kro-
jovaným sprievodom 
do kostola, kde sa 
uskutočnila ďakovná svätá omša. Popoludní odohrali exhibič-
ný futbalový zápas starí páni z Opatovej nad Váhom, po kto-
rom nasledovalo majstrovské stretnutie domácich futbalistov 
proti Ľuborči. Záver osláv patril miestnemu Divadlu 21, ktoré 
sa predstavilo hrou „To ste vy, pán Taner?“ 

K oslavám prispelo aj vydanie knihy „Také sme my boli 
deti“ autora Stanislava Vanča. Touto druhou publikáciou 
o obci si miestni občania pripomenuli nielen 777. výročie pr-
vej písomnej zmienky, ale aj 225. výročie existencie školy 
v obci a 70. výročie skončenia druhej svetovej vojny. 

Obsahom publikácie sú spomienky na život opatovských 
detí, ktoré sa narodili v dedine pred koncom druhej svetovej 
vojny a v prvých povojnových rokoch. Kniha zaznamenáva 

Krojovaný sprievod do kostola. 
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mnohé príbehy z detstva a zo školských lavíc až po ich vstup 
do dospelosti. Priamy podiel na obsahu knihy majú svojimi 
ilustráciami aj školopovinné deti.  

V publikácii sa nachádza aj približne 1000-slovný slovník 
opatovskej hovorovej reči z uvedeného obdobia. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1490/1/2015 
 
Trenčiansky starý cestný most cez Váh je vo veľmi zlom 

technickom stave. Podľa pôvodných prísľubov ho Slovenská 
správa ciest (SSC) mala 
začať opravovať hneď po 
dokončení nového mosta, 
ale to sa nestalo. Hrozí, že 
sa dostane do havarijného 
stavu a premávku na ňom 
budú musieť zastaviť, ako 
sa to stalo nedávno na 
Orave. 

Ešte v marci 2012, keď 
sa začal stavať nový trenčiansky most, sa o rekonštrukcii toho 
starého hovorilo ako o hotovej veci. „Len čo dokončíme nový 
most, začína sa etapa modernizácie starého mosta v Trenčíne. 
Tá by mala trvať asi 12 mesiacov a predpokladám, že ju bude 
možné financovať z eurofondov,“ povedal pri slávnostnom 
otvorení stavby vtedajší generálny riaditeľ SSC Pavel Pavlá-
sek. 

Dvaapolkilometrový nový cestný most, ktorý stál 
37 miliónov eur, je v prevádzke pol roka. Stavbári z neho od-
išli, na starom sa však neukázali. Podľa vyjadrenia SSC na je-
ho opravu nie sú peniaze.  

„Na starom moste v Trenčíne mali byť v roku 
2015 zrealizované úpravy a opravy mosta, dilatácia a oprava 
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prechodovej dosky. Uvedené práce z dôvodu nedostatku zdro-
jov z bežných prostriedkov zatiaľ zrealizované neboli,“ pove-
dala Zuzana Hromcová, hovorkyňa SSC. 

Ako ďalej Zuzana Hromcová dodala, prestavba mosta je 
naplánovaná na roky 2018 až 2021. Zatiaľ sa nezačala ani sú-
ťaž na spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na tú-
to stavbu, v súčasnosti sa spracovávajú súťažné podklady.  

Trenčiansky starý most je zaradený do šiesteho stupňa sta-
vebno-technického stavu, ktorý sa označuje ako veľmi zlý. Po-
tom nasleduje už len siedmy stupeň, ktorým je havarijný stav, 
a ten si vyžaduje uzatvorenie mosta. Kedy prekročí hranicu 
medzi šiestym a siedmym stupňom, to sa podľa Ľubomíra 
Palčáka, generálneho riaditeľa Výskumného ústavu doprav-
ného v Žiline, nedá odhadnúť, pretože to ovplyvňuje množstvo 
okolností. 

„Určite aj tento most je monitorovaný, či spĺňa podmienky 
na dopravu. Ale môže sa stať, že sa dostane do stavu, keď ho 
budú musieť zavrieť, ako sa to stalo na Orave, ešte kým začnú 
s rekonštrukciou. Toto nebezpečenstvo tu je. Výhoda je aspoň 
v tom, že sa v Trenčíne zlepšila dopravná situácia novým mos-
tom, takže by to až taká katastrofa nebola,“ predpokladá Ľu-
bomír Palčák.  

Veľkým a dlhodobým problémom správcov ciest na Slo-
vensku je podľa Ľubomíra Palčáka to, že majú málo financií 
na údržbu a opravy ciest. Síce budujeme infraštruktúru, ale 
stále dávame málo na prevádzku a údržbu cestných komuni-
kácií, a tento dlh nás o chvíľu dobehne, zdôraznil riaditeľ Vý-
skumného ústavu dopravného. 

Starý most ústi priamo do centra Trenčína a spája dve časti 
mesta, ktoré od seba delí rieka Váh. Stále po ňom jazdí veľa 
áut a v čase špičiek sa tu vytvárajú dlhé kolóny. Mesto si sľu-
buje od jeho rekonštrukcie a úprav výrazné zlepšenie dopravy. 
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„Výstavbou nového mosta sa síce odľahčila doprava 
v meste, ale aj tak je dopravný uzol pri starom moste stále 
dosť zaťažený. Preto budeme žiadať úpravy križovatky pri 
moste v centre mesta, ktoré by pomohli odľahčiť dopravu,“ 
vraví Erika Ságová, hovorkyňa Trenčína. 
Či SSC pri rekonštrukcii vyhovie požiadavkám mesta a 

upraví križovatku, to zatiaľ nie je isté. Podľa Zuzany Hromco-
vej všetky podrobné informácie o prestavbe mosta budú zná-
me až potom, keď sa uskutoční verejné obstarávanie. 

Starý cestný most má takmer 60 rokov. Pôvodný trenčian-
sky most vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké vojská. Pre 
dopravu potom slúžili provizórne drevené mosty. Keď v roku 
1956 otvárali betónový most cez Váh, bola to veľká sláva. So 
svojou dĺžkou 346 metrov a šírkou 15 metrov patril vtedy me-
dzi najväčšie na Slovensku. 

www.pravda.sk 25.09.2015 
pomocná evidencia 1529/1/2015 
 
Slávnostným programom v sobotu 29. augusta si miestna 

časť Kubrá pripomenula 750. výročie prvej písomnej zmienky 
o obci.  

Počas športového 
dopoludnia v areáli 
miestnej Základnej 
školy sa predstavili 
bežci, bedmintonisti, 
stolní tenisti a florba-
listi.  Popoludňajší 
program sa začal svä-
tou omšou pri Lurd-
skej jaskyni panny 

Márie a pokračoval slávnostným sprievodom. V kultúrnom 
programe vystúpili ženská spevácka skupina Dubničanka, 

Janko Zachara pri „svojej“ lavičke. 
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mužská spevácka skupina Chotár a folklórna skupina Kubrá. 
Podvečer sa začala tanečná zábava s dychovou hudbou Opato-
vanka. 

Pri príležitosti osláv vyšla publikácia o Kubrej v počte 400 
kusov. Jej autormi sú Stanislav Liška a Pavol Moško. 

Veľkej pozornosti sa na oslavách tešil najslávnejší rodák 
z Kubrej Ján Zachara, ktorý v roku 1952 vybojoval v boxe 
pre Československo zlatú olympijskú medailu. Na jeho počesť 
osadili pred miestnym kostolom lavičku s jeho menom. 

„Takej úcty sa mi nedostalo, ani keď som domov priniesol 
zlatú medailu,“ povedal Jano Zachara. 

Kubrá sa môže pochváliť aj treťou najstaršou folklórnou 
skupinou na Slovensku, piatou najstaršou dedinskou knižnicou 
a druhou najstaršou dychovou hudbou v trenčianskom regióne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1409/1/2015 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na mimoriad-

nom zasadnutí 10. augusta. Schválili návrh primátora mesta na 
zmenu rozpočtu na tento rok s tým, že došlo len k presunu fi-
nančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu. 
Znížením výdavkov na strategické plánovanie mesta boli na-
príklad zvýšené výdavky na materské školy, konkrétne na vy-
pracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia MŠ Legionár-
ska. Peniaze na realizáciu mesto získa z dotácie ministerstva 
školstva.  
Ďalej poslanci schválili 70 tisíc eur na výstavbu viacúčelo-

vého ihriska medzi telocvičňou a bežeckou rovinkou 
s doskočiskom v športovom areáli ZŠ Dlhé Hony. Malo by 
vzniknúť multifunkčné ihrisko so zameraním na loptové hry 
(malý futbal, volejbal, tenis, streetbal). 

Na ZŠ Novomeského a Veľkomoravská poslanci navýšili 
mzdy a poistné, aby mohli od 1. septembra 2015 obe školy 
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otvoriť školský klub aj pre štvrtákov. Školy totiž prijali o jed-
nu triedu prvákov viac ako predchádzajúci školský rok, bez 
navýšenia by nemohli prijať žiakov štvrtého ročníka do škol-
ského klubu. 

Schody na uliciach Cintorínska a Nová sa dočkajú nie čias-
točnej, ale kompletnej rekonštrukcie. Pôvodnú sumu poslanci 
navýšili na 9500 eur. Nový priechod pre chodcov na Hodžovej 
ulici potrebuje aj nové verejné osvetlenie a stojany na bicykle, 
tu zvýšili sumu na 7500 eur. Poslanci tiež schválili kúpu sied-
mich bytov, ako náhradných nájomných bytov v súvislosti s 
riešením bytovej situácie občanov, ktorí momentálne žijú 
v reštituovaných priestoroch.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
Pod záštitou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 

a trenčianskeho dekana Vdp. Milana Kupčíka otvorili 15. 
septembra na Farskej ulici 12 Centrum pre rodinu (CPR). 

Ako informoval Gabriel Chromiak, centrum je miestom 
pre všetkých. Víta ľudí ochotných nezištne slúžiť druhým i 
ľudí, ktorí chcú budovať svoje vzťahy v rodine alebo 
potrebujú akúkoľvek pomoc. Svoju činnosť oficiálne začalo 
v septembri a zastrešuje aktivity a iniciatívy skupín a 
spoločenstiev Trenčína a okolia.  

Základným smerovaním činností CPR je podpora zdravej 
rodiny na základe kresťanských hodnôt a poskytovanie služieb 
pre rodiny, ktoré potrebujú pomoc, a to prostredníctvom 
príležitostí, programov, aktivít, sociálnych služieb, 
vzdelávania a tiež formou svedectiev a vzájomnej podpory. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1552/1/2015 
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Krajskí poslanci schválili na svojom minulotýždňovom za-
sadnutí plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Hovorí 
sa v ňom o tom, ako sa má uberať rozvoj hospodárstva, slu-
žieb, vzdelávania, ale aj sociálnej pomoci v regióne. 
Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou poskytnutia 
nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie. 
Aktuálne platný plán bol vypracovaný takmer pred desiatimi 
rokmi a v mnohých častiach je už neaktuálny. 

Viacerí krajskí poslanci prijatý dokument kritizujú, podľa 
nich ide o premrhanú príležitosť, ako pohnúť kraj dopredu. 
„Dokument vznikol bez komunikácie s mestami a obcami, ako 
kompilát od stola zostavený z voľne dostupných štatistík. Je 
zase len jedným z ďalších nepoužiteľných popísaných papie-
rov do šuflíka,“ hovorí poslankyňa Renáta Kaščáková. 

Podľa nej je prijatý kľúčový dokument tohto volebného 
obdobia šitý horúcou ihlou a hrubo zanedbanou domácou úlo-
hou. 

„Nie je mysliteľné, aby nebolo oslovené krajské mesto, 
okresné mestá, pretože tých všetkých sa bude tento rozvoj tý-
kať,“ skonštatovala Renáta Kaščáková. 

„Vedenie kraja sa dostalo do časovej tiesne, a teraz sa má-
me narýchlo uspokojiť s kompilátom na úrovni zlej bakalár-
skej práce iba preto, aby neprepadli peniaze na jeho spracova-
nie získané z grantu. Ide o 62 tisíc eur, čo je suma, ktorá sa 
navyše vzhľadom na úroveň dodaného diela javí ako neprime-
rane vysoká,“ povedala Renáta Kaščáková. 

Jej návrh na to, aby poslanci vzali dokument len na vedo-
mie s tým, že sa do konca roka prerobí na zastupiteľstve, ne-
prešiel. Rozhodla sa preto požiadať predsedu kraja, aby schvá-
lený plán vetoval. 

„Tvorba tohto dokumentu preukázateľne neprebehla 
v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Nebol 
totiž uplatnený princíp partnerstva, teda spolupráca pri tvorbe 



215 
 

plánu medzi subjektmi verejnej správy, podnikateľmi 
a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti regio-
nálneho rozvoja,“ dodala Renáta Kaščáková. 

Ak by zostal dokument v platnosti, podľa nej hrozí, že ho 
Európska únia nepreplatí, čo by mohlo byť hodnotené ako ne-
hospodárne nakladanie kraja s verejnými prostriedkami. 

Víťazom verejnej súťaže na vypracovanie plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja kraja sa stala firma GFK Slovakia. 
Tá predložila v súťaži najnižšiu ponuku, za vypracovanie do-
kumentu kraj zaplatil 62 400 eur. Kraj ju zazmluvnil až v máji 
tohto roka, takže na tvorbu dokumentu mala firma len krátky 
čas. 

Peter Sitányi zo spoločnosti GFK kritiku niektorých pos-
lancov odmieta. Spoločnosť podľa neho urobila 
z vyplývajúceho zadania maximum a čerpala len relevantné 
štatistické údaje. 

„Nejaké 'mäkké' údaje robiť lokálnymi prieskumami je pre 
takýto typ dokumentov absolútne neprofesionálne. Tento do-
kument bol na úrovni kraja a musí byť kompatibilný 
s národnými a európskymi dokumentmi, ktoré nám dávajú ob-
sah a metodiku,“ dodal Peter Sitányi. 

Kritiku dokumentu odmieta aj trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. „Plán bol aktualizovaný po desiatich rokoch a budeme 
ho ďalej pravidelne aktualizovať. Určite to nie je plán do šuf-
líka. Každý dostal možnosť sa k týmto materiálom vyjadriť,“ 
dodal. 

www.sme.sk 09.10.2015 
pomocná evidencia 1584/1/2015 
 
Bol raz jeden dom na Kukučínovej ulici v Trenčíne, popis-

né číslo 1. V nájomných bytoch v ňom svorne žilo šesť rodín. 
V lete 1974 ich šokoval tvrdý verdikt – museli sa vysťahovať. 
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Mesto im ponúklo byty na odpredaj. Nesúhlasili s tým. Mi-
lovaný domov, prí-
jemné prostredie 
s kúskom záhradky 
a najmä dlhoročné 
blízke susedské 
vzťahy sa stali mi-
nulosťou. Sťahovali 
sa do bytov na no-
vých sídliskách. 
Budovu, ktorá stála 
v tesnom susedstve 
s kasárňami, získala 
armáda. Po vyše štyridsiatich rokoch sa v piatok 9. októbra 
bývalí susedia opäť na Kukučínovej 1 stretli. 

„Starneme, ale nostalgia a krásne spomienky zostávajú, čo-
raz nástojčivejšie v nás dozrievala túžba po spoločnom stret-
nutí,“ vraví Ľubica Filová, rodená Hlístová, ktorá spolu 
s Antonom Páleníkom myšlienku realizovala. A tak sa zá-
stupcovia rodín Páleníkovcov, Filovcov-Hlístovcov, Kotlári-
kovcov, Božukovcov a Janíkovcov po dlhých desaťročiach 
opäť ocitli pred svojím niekdajším domovom. Viacerí prices-
tovali z diaľok, z Humenného, Michaloviec, Plzne... 

„Bol to smutný pohľad, všetci sme mali v očiach slzy. Dom 
sa už dlho nevyužíva, je v zlom stave, najmä interiér,“ priblíži-
la prvé dojmy Ľubica Filová. 

Napriek tomu spomienky ožívali, každý tam niečo svoje 
objavil. „Skoro som odpadla, keď som tam našla svoju garní-
žu, Tonko Páleník na povale objavil povrázok, na ktorý si ve-
šal rôzne predmety...“ opisovala silné zážitky Ľubica Filová.  

Nevšedné chvíle dojali aj hosťa stretnutia, primátora Tren-
čína Richarda Rybníčka. Účastníci si sľúbili, že o rok sa 
stretnú opäť. Veria, že ešte v početnejšom zložení. 

Časť bývalých susedov pred domom, v ktorom pred rokmi žili. 



217 
 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1583/1/2015 
 
Najúspešnejším exponátom 21. ročníka medzinárodného 

veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizá-
cie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS na trenčianskom 
výstavisku Expo Center (13.–16.10.) sa stalo terénne pásové 
vozidlo s elektrickým pohonom z dielne študentov Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka (TnUAD) v Trenčíne.  

Na vývoji unikátneho vozidla, ktoré tento rok získalo aj 
prestížnu cenu Kia Innovation Awards a cenu Techfórum 
v Nitre, pracovali študenti Daniel Siekela, Dominik Malec 
a Miroslav Bartoš pod vedením pedagóga Ivana Kopeckého. 
Na vývoji a zlepšovaní vozidla pracujú aj Jakub Krchňavý 
a Filip Hlavanda, ktorí si počas slávnostného otvorenia veľtr-
hu Elo Sys prevzali prestížne ocenenie.  

„Je to veľký úspech a motivácia pre študentov, ktorí sa do-
slova našli v technike. Uznanie patrí nielen oceneným, ale ne-
smieme zabudnúť ani na pôvodných konštruktérov tohto vyná-
lezu. Mladí úspešní konštruktéri zo slovenských univerzít sú 
zárukou budúcnosti elektrotechniky a strojárstva na Sloven-
sku. Väčšinou sú okamžite po škole doslova rozchytaní fir-
mami,“ uviedol rektor TnUAD Jozef Habánik. 

Diplom za Unikát roka získala novodubnická spoločnosť 
RMC za napájací zdroj prvej slovenskej družice. 

www.teraz.sk 13.10.2015 
pomocná evidencia 1602/1/2015 

 
Prístrešok so stojanmi na 12 bicyklov má vo svojom areáli 

od 23. októbra Základná škola na Hodžovej ulici.  
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Do užívania ich slávnostne odovzdalo občianske združenie 
Fialka s prispe-
ním Mesta 
Trenčín, TSK, 
spoločností E-
nel, Slovanet 
a ďalších orga-
nizácií. Na vý-
robu bol použi-
tý recyklovaný 
materiál zo sta-
rej tržnice. Pod-

ľa iniciátora a autora myšlienky Mariána Rendeka ide 
o dôkaz toho, že keď sa ľudia spoja, vec sa podarí.  

„Niektorí dali do toho veľa energie, niektorí prispeli pe-
niazmi, postupne sa pridávali ďalší a ďalší.“ Vyrobili sto jed-
noduchých cyklostojanov a zatiaľ jeden prestrešený. Ďalšie 
štyri čakajú na osadenie.  

„Máme ich pripravené zatiaľ bez strechy, neopieskované, 
nenastriekané. Hľadáme peniaze na dokončenie a pomaly ich 
distribuujeme do škôl,“ povedal M. Rendek.  

Primátor mesta Richard Rybníček mu poďakoval a ocenil 
jeho aktivitu s tým, že cyklodoprava je pre mesto extrémne 
dôležitá. Trenčín by rád získal v ďalšom programovacom ob-
dobí do roku 2020 z eurofondov 4 milióny eur na budovanie 
cyklotrás v meste a ďalších 1,5 milióna eur na Vážsku cyklo-
magistrálu v rámci mesta. Cyklokomisia navrhla každý rok 
dávať do rozpočtu mesta euro na obyvateľa a z toho realizovať 
drobné úpravy a opatrenia pre cyklistov.  

Mesto aktualizuje cyklogenerel dopravy a pracuje na prí-
prave materiálov potrebných pre zisk eurofondov.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1667/1/2015 

Pásku prestrihol iniciátor a autor myšlienky Marián Rendek. 
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Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli na 

riadnom rokovaní 21.októbra.  
O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 

Richard Rybníček: „Výška záväzkov k 30. augustu 2015 je 
15,6 mil. eur. Oproti stavu k 31. decembru 2010 dlh mesta po-
klesol o takmer 61 percent.“  

Kým ku koncu roka 2010 bol dlh na jedného obyvateľa 714 
eur, koncom augusta tohto roku to bolo 282 eur na jedného 
Trenčana. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zá-
konom o rozpočtových  pravidlách k 31.8.2015 bola 41,51 
percenta, zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 
percent.  

„Dlh stále klesá, i keď už nie tak rýchlo, ako v minulých 
rokoch. Je to tým, že už aj investujeme,“ povedal R. Rybníček. 
Na konci septembra boli záväzky mesta nižšie o ďalších pri-
bližne 400 tisíc eur. 

Mestský parlament schválil ďalšie zmeny v rozpočte. Pos-
lanci navýšili financie napríklad pre MŠ Kubranská na nákup 
novej práčky. Táto škôlka perie i pre ostatné materské školy. 
Školský klub detí Východná dostane viac peňazí na obnovu 
svojich oddelení, Školské jedálne ZŠ Dlhé Hony a pri MŠ 
Opatovská na vybavenie, jedáleň pri MŠ Soblahovská na kúpu 
plynového sporáka s elektrickou rúrou. Zastupiteľstvo podpo-
rilo i nákup malého mobilného pódia, ktoré bude slúžiť ako 
prídavné k pódiu na námestí aj ako samostatné pódium pre 
menšie podujatia. 

Z rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na nákup materiálu 
k údržbe zimného štadióna a na údržbu systému chladenia, 
vrátane opravy jedného kompresora a čerpadiel v kotolni.  
Mestský parlament schválil zvýšenie dotácie pre HK Dukla 
Trenčín a.s. na činnosť klubu o 45 tisíc eur. 
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Mestské hospodárstvo a správa lesov bude mať nový trak-
tor s nakladačom. Dnes používa len jeden vyše 30-ročný trak-
tor, ktorý nie je kompatibilný s novými prídavnými zariade-
niami. Mesto Trenčín podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na 
nákup traktora na Enviromentálny fond. Podľa verejne do-
stupných informácií však figuruje v zozname neúspešných 
žiadateľov o dotáciu. Preto sa kúpa traktora zabezpečí 
z rozpočtu mesta. 

Poslanci schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na 
túto zákazku s predpokladanou hodnotou maximálne 60 tisíc 
eur bez DPH. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru od Tatra banky vo 
výške 1 800 tisíc eur s dobou splatnosti 10 rokov. Mesto ho 
začne splácať v januári 2016. Prijatie úveru je súčasťou roz-
počtu na tento rok a bude z neho financovaná príprava alebo 
realizácia viacerých investičných akcií.  

Jednou z najväčších bude vybudovanie podchodu pre chod-
cov pod chynoranskou železničnou traťou. „Urobíme aj chod-
ník medzi Opatovou a Sihoťou IV, zrekonštruujeme ďalšie 
komunikácie, detské ihriská, školy i škôlky. Väčšiu časť úveru 
použijeme ešte v tomto roku a časť z neho prenesieme na in-
vestície v roku 2016,“ informoval primátor R. Rybníček.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1668/1/2015 
 
Prvý Deň otvorených dverí náčelníka Mestskej polície 

Trenčín Ivana Liptaia bude 12. novembra 2015 v čase od 
14.00 do 18.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 
192/2.  

„Ľudia môžu prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, 
v čom im môže mestská polícia pomôcť,“ hovorí I. Liptai, kto-
rý sa bude občanom osobne venovať. Na Deň otvorených dve-
rí plánuje pozývať ľudí pravidelne vždy vo štvrtok druhý týž-
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deň v mesiaci. Zavedením tejto novinky chce posilniť budo-
vanie dôvery ľudí v Mestskú políciu (MsP).  

„Keď som nastupoval do funkcie náčelníka, obraz 
o mestskej polícii 
nebol v očiach 
ľudí ideálny, vní-
mali ju skôr ne-
gatívne,“ hovorí 
náčelník s tým, 
že si od začiatku 
predsavzal túto 
mienku o mests-
kých policajtoch 
meniť. Doteraz 

sa mu podarilo zaviesť novú organizačnú štruktúru v MsP, 
personálne MsP zabezpečiť, v polovici decembra, keď sa vrá-
tia noví policajti zo školy, bude mať každý rajón v meste opäť 
svojho policajta. Teraz majú niektorí inšpektori pridelené dva 
rajóny. 

„Zmenu v uliciach si ľudia už mohli všimnúť. Každý deň 
majú policajti pešie hliadky vo svojich rajónoch, minimálne 
hodinu doobeda a hodinu popoludní. Plus majú plánovanú mi-
nimálne polovicu pracovnej zmeny ako pešiu alebo cykloh-
liadku.“ I. Liptai plánuje prebudovať aj informovanosť obča-
nov o činnosti polície.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1673/1/2015 
 
Česká spoločnosť pracovného lekárstva udelila MUDr. 

Františkovi Jarošovi, CSc. Čestnú medailu prof. MUDr. J. 
Teisingera, DrSc. za zásluhy a rozvoj odboru pracovného le-
kárstva. Na 32. svetovom kongrese pracovného lekárstva 
v Jihlave (15.- 16. 10.) František Jaroš prezentoval výsledky 
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dlhodobého sledovania otráv. Ide o najdlhšie sledovaný súbor 
i rozbor otráv vo svete.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1677/1/2015 
 
Krajská Správa ciest inštalovala na rizikové cesty v kraji 

meteostanice, tento rok ich počet po dobrých skúsenostiach 
doplnila. 

Webkamery neustále informujú dispečera, aký je stav ces-
ty, jej teplota, vlhkosť a rosný bod. Ak teplota klesne pod 2 
stupne a hrozí vznik poľadovice, ihneď je v teréne personál, 
ktorý rozhodne o potrebe nasadenia mechanizmov na zimnú 
údržbu. Meteostaníc je v kraji 28, sú najmä na cestách druhej a 
tretej triedy.  

„Majú veľký význam pre dispečera. Ten má aké také in-
formácie od vodičov alebo polície. Najlepšie si ale aktuálnu 
situáciu na ceste vie vyhodnotiť sám, ak má reálny obraz o 
stave cesty,“ povedal Stanislav Lališ zo Správy ciest TSK. 

V Správe ciest Trenčianskeho kraja je 1134 kilometrov 
ciest tretej triedy a 347 km ciest druhej triedy. Z celkového 
počtu 1481 kilometrov počas zimného obdobia chemickou a 
nechemickou údržbou pokrýva takmer 97 percent z nich.  

Zvyšné tri percentá sú cesty, po ktorých nejazdí autobusová 
doprava alebo v zimnom období nie sú dostatočne využívané.  

www.sme.sk 11.11.2015 
pomocná evidencia 1716/1/2015 
 
Trenčania si na Mierovom námestí pripomenuli pamätné 

udalosti z novembra roku 1989. V utorok 17. novembra si na 
začiatok nežnej revolúcie prišlo napriek daždivému počasiu 
zaspomínať niekoľko desiatok ľudí. 
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Pri Mestskom úrade odznela báseň o slobode od Rudolfa 
Dobiáša, príhovor primátora Richarda Rybníčka aj skladby 
folkového pesničkára Eda Klenu, signatára výzvy „Několik 
vět“. Tento dokument proti totalitnému režimu vypracovala 
Charta 77 na jar 
1989 a bol zve-
rejnený 29. júna 
v tom istom ro-
ku. 

Richard Ryb-
níček a Rudolf 
Dobiáš položili 
veniec k pamät-
nej tabuli na bu-
dove Mestského 
úradu. Ľudia si uctili pamiatku zapálením sviečok, ktoré majú 
pripomínať aj pamiatku obetí teroristických útokov islam-
ských teroristov z Paríža z 13. novembra 2015. 

Poďakovaním za slobodu bola aj svätá omša v Piaristickom 
kostole sv. Františka Xaverského a komorný koncert Eda Kle-
nu v priestoroch kultúrno-informačného centra. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1738/1/2015 
 
Trenčiansky hotel Elizabeth získal na zasadnutí predstavi-

teľov historických hotelov Európy na francúzskom zámku 
Chateau de l’Epinay prestížne ocenenie Najlepší mestský his-
torický hotel Európy na rok 2016. Hotel Elizabeth sa tak stal 
víťazom hlasovania hotelových hostí v jednej z desiatich ka-
tegórií v súťaži, v ktorej bolo nominovaných viac ako 500 
historických hotelov Európy. 

Pod pamätnou tabuľou vystúpil aj folkový spevák Edo Klena. 
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Hotel Elizabeth sa objavil v troch kategóriách - tretie mies-
to za Best Customer Care Historic Hotel of Europe a štvrté 
miesto v kategórii Best Adventure Historic Hotel of Europe 
vďaka dobovým hos-
tinám na trenčian-
skom hrade. Najvý-
znamnejšie však bolo 
hodnotenie v tretej 
kategórií Best Histo-
ric City Hotel of Eu-
rope, kde získal pr-
venstvo. 

Cenu prevzal hote-
lový manažér Tiago Locatelli Vigano. „Toto ocenenie je vý-
sledkom práce celého kolektívu, ale aj architektov, ktorí dali 
hotelu pri rekonštrukcii novú tvár, no zároveň zachovali origi-
nálne prvky. Klienti oceňujú najmä kvalitný servis, ale i pro-
stredie hotela,“ povedal hotelový manažér. 

Z ocenenia mal radosť aj prezident asociácie Historické ho-
tely Slovenska Ján Svoboda. Podľa neho je ešte významnej-
šie najmä preto, že hotelu Elizabeth sa podarilo skórovať dva 
roky po sebe. Vlani to bolo prvé miesto za Najlepší zákazníc-
ky servis v Európe a teraz ako Najlepší mestský historický ho-
tel Európy. 

„Na rozdiel od michelinských ocenení, ktoré dnes už vlast-
nia stovky reštaurácií, je cena Historic Hotels of Europe vzác-
nejšia preto, lebo ročne toto ocenenie získa iba desať hotelov. 
Ak sa niekomu podarí umiestniť dva roky po sebe na prvom 
mieste, je to znak kvality a profesionálnej práce," zdôraznil 
Ján Svoboda. 

Hotel Elizabeth otvorili v septembri 2012 po takmer dvoj-
ročnej rekonštrukcii bývalého hotela Tatra. Ponúka 78 izieb, 
wellness Caracalla spa, secesnú kaviareň Sisi a originálnu reš-
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tauráciu Elizabeth. Kongresové priestory hotela sú variabilné a 
vhodné aj na usporiadanie svadieb a iných spoločenských ak-
cií. 

Prevádzkovateľom hotela je Skupina SYNOT, ktorého za-
kladateľom je Ivo Valenta. SYNOT stojí aj za nedávnou re-
konštrukciou architektonicky cenného kúpaliska Zelená Žaba 
v Trenčianskych Tepliciach. 

www.aktualne.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1739/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v budúcom ro-

ku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy 
i výdavky by mali byť takmer 142,07 milióna eur. Rozpočet 
na rok 2016 schválili poslanci zastupiteľstva TSK na zasadnutí 
v pondelok 23. novembra.  

Schválený návrh rozpočtu počíta s prebytkom bežného roz-
počtu na úrovni 16,74 milióna eur (bežné príjmy 123,88 mi-
lióna eur, bežné výdavky 107,14 milióna eur). Kapitálový roz-
počet je naplánovaný so schodkom takmer 14,5 milióna eur 
(kapitálové príjmy 18,19 milióna eur, kapitálové výdavky 
32,69 milióna eur). V kapitole výdavkových finančných ope-
rácií počíta návrh rozpočtu so splácaním istín vo výške 2,24 
milióna eur. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je rozpočet na bu-
dúci rok rozvojový. Kraj podľa neho len na verejných obstará-
vaniach cez elektronický kontraktačný systém ušetril za deväť 
mesiacov tohto roku viac ako 1,7 milióna eur, ktoré chcú 
v budúcom roku použiť na ďalšie investície.  

„Najväčším rizikom rozpočtu môže byť to, že sa slovenskej 
ekonomike začne zle dariť. Jediný daňový príjem TSK je 
z dani z príjmov fyzických osôb, ak by sa ekonomike nedarilo, 
vtedy by to bol výpadok. Z nedaňových príjmov by výpadok 
nebol takou veľkou položkou, aby to ovplyvnilo príjmovú 
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stránku rozpočtu. Inak má rozpočet veľké plusové rezervy," 
doplnil Jaroslav Baška. 

www.teraz.sk 23.11.2015 
pomocná evidencia 1767/1/2015 
 
Vianoce v Trenčíne sa pomaly začínajú. V piatok 27. no-

vembra predpoludním umiestnili do stredu Mierové-
ho námestia - ako každý rok - vianočný stromček. 

„Námestie bude tento rok zdobiť smrek pichľavý, ktorý je 
vysoký približne 13 metrov,“ informovala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. Smrek mestu daroval občan zo Zámostia. 

Slávnostne ho rozsvieti v sobotu  5. decembra o 17.00 h 
Mikuláš. 

www.sme.sk 27.11.2015 
pomocná evidencia 1782/1/2015 
 
V sobotu 5. decembra príde na Mierové námestie Mikuláš, 

aby rozsvietil stromček a otvoril „Čaro Vianoc pod hradom“.  
Pestrý adventný program s vianočným jarmokom potrvajú až 
do 23. decembra.  

Na jarmoku v centre mesta nájdu domáci obyvatelia aj náv-
števníci Trenčína celkom 55 stánkov. V desiatich z nich budú 
rozvoniavať horúce vianočné nápoje a zaujímavá ponuka je-
dál. Ako informovala Janka Sedláčková z útvaru kultúrno-
informačných služieb mesta, v ostatných 45 stánkoch budú 
ponúkať svoj tovar starostlivo vyberaní remeselníci.  

V stánkoch sa ich vystrieda spolu sedemdesiat, takže 
v niektorých sa bude meniť sortiment niekoľkokrát počas tr-
vania vianočného jarmoku. Preto sa oplatí navštíviť ho  častej-
šie.  
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„Ponúkaný sortiment bude rozsiahly, od tradičných vianoč-
ných ozdôb a darčekov až po novinky, ktoré budeme mať na 
vianočných trhoch po prvýkrát, napríklad raw torty od tren-
čianskeho výrobcu, či hand made výrobky s čičmianskymi 
vzormi z pravej ovčej vlny z regionálnych chovov,“ povedala 

J. Sedláčková.  
Každodenné 

večerné vianočné 
programy sa za-
čínajú už od piat-
ka 11. decembra. 
Zvlášť víkendy 
budú veľmi boha-
té, pripravený je 
celodenný prog-
ram. Svoje miesto 

v ňom majú koledy, spevácke skupiny a zbory, folklórne súbo-
ry, programy zamerané na detského návštevníka – jednoducho 
všetko, čo k tradičným Vianociam patrí plus novinky, ktoré 
tento ročník adventného festivalu „Čaro Vianoc pod hradom“ 
zatraktívnia.  

„Snažili sme sa pridať vianočné bonbóniky pre rôzne gene-
rácie a milovníkov rôznych žánrov. K hlavným hviezdam 
programu bude tento rok patriť operný spevák Martin Babjak, 
pre mladých návštevníkov festivalu indie-soulová kapela Bad 
Karma Boy, či slovenská špička world-music Banda,“ uzavre-
la pozvanie na vianočné programy J. Sedláčková.  

Organizátorom podujatia je Mesto Trenčín.  
Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1784/1/2015 
 
 
 

Vianočná atmosféra na rozsvietenom Mierovom námestí. 
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Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli na 
riadnom rokovaní 18. novembra. 

Primátor Richard Rybníček informoval o finančnej situá-
cii mesta. „Celkový dlh bol k 30. septembru 2015 vo výške 
15,23 milióna eur, teda 274 eur na obyvateľa. Dlh poklesol o 
viac ako 61 percent oproti stavu k 31. decembru 2010. Všetky 
svoje záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol R. Rybní-
ček. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o 
rozpočtových pravidlách k 30. 9. 2015 bola 40,5 percenta, zá-
konná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent. 

V rokoch 2011 – 2014 sa podarilo znížiť celkový dlh mesta 
z 39,7 mil. eur na 19,45 mil. eur. 

Poslanci odsúhlasili niekoľko zmien v tohtoročnom rozpoč-
te. Vyčlenili necelých 13 tisíc eur na nákup osobného automo-
bilu pre mestskú políciu. V súčasnosti sú tri vozidlá mestskej 
polície na hranici životnosti. Ich údržba a opravy si vyžadujú 
vysoké náklady. Po nákupe nového auta sa jedno z nich vyra-
dí.  

Mestské zastupiteľstvo navýšilo peniaze na akcie počas 
„Čara Vianoc“ pod hradom o 5 625 eur. Poslanci rozhodli aj 
o členskom príspevku do Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu na rok 2015 vo výške 20 758 eur. Minimálna výška roč-
ného členského príspevku je 1 200 eur a maximálna do výšky 
jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani 
za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2014 
to bolo približne 41 500 eur.  

Mestský parlament súhlasil s prevodom nehnuteľností do 
vlastníctva mesta za účelom zriadenia útulku ako sociálnej 
služby krízovej intervencie za kúpnu cenu vo výške 32 700 
eur. Teda za sumu o 10 percent nižšiu z ceny podľa znalecké-
ho posudku. Ide o budovu a areál Detského domova pre malo-
letých cudzincov v Hornom Orechovom, ktorého vlastníkom 
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je štát. V súčasnosti je nevyužívaný a pre vlastníka ide o pre-
bytočný majetok. 

V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie. 
Preto sa mesto rozhodlo získať areál v Hornom Orechovom do 
svojho majetku a zriadiť tu útulok s celoročným pobytom a 
službami pre ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situ-
ácii.  

Poslanci schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na 
výmenu kotlov na Zimnom štadióne P. Demitru s predpokla-
danou hodnotou zákazky maximálne 45 833 eur bez DPH. 
Dôvodom je ich nevyhovujúci stav. Jeden je úplne nefunkčný.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu organi-
začnej štruktúry MsÚ. S účinnosťou od 1.11.2015 sa vytvoril 
samostatný Útvar dopravy. 

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1789/1/2015 
 
Rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry 

mesta asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád. 
S Richardom Rybníčkom sme sa porozprávali o tom, ako sú-
časné dianie v meste vníma z pozície primátora mesta. 

Ste primátorom Trenčína druhé volebné obdobie. Čo by 
ste chceli povedať občanom rok po vašom opätovnom zvo-
lení? 

„Rozumiem obyvateľom mesta, že už začínajú byť nervóz-
ni z neustáleho naťahovania termínov dostavby železničnej 
trate. Nekonečné rokovania s investorom a zhotoviteľom stav-
by berú obrovské množstvo času. Momentálne rokujeme o 
urýchlení prác na tzv. Malej stavbe, ktorá umožní natiahnutie 
sieti na letnú plaváreň. Verím, že veľká časť stavby, najmä ne-
šťastné podjazdy Vlárska a Predpolie budú definitívne spre-
jazdnené na jar budúceho roka. Faktom je, že veci idú, stavia 
sa a to je v tejto chvíli najpodstatnejšie.“ 
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Neľutujete svoje predošlé rozhodnutia ohľadom vý-
stavby železnice? 

“Nie, neľutujem, že som si zvolil cestu spolupráce 
so štátom. Neľutujem to, že som si zvolil cestu komunikácie 
a rokovaní, aj keď sú mnohé ťažké a nie vždy platí to, na čom 

sa dohodneme. Ale 
stále si myslím, že 
v konečnom výsledku 
to bude mať pre 
Trenčín veľký prínos 
a veľký zmysel. Sa-
mozrejme, sú chvíle, 
kedy je tej energie 
vydanej veľmi veľa a 
už nevládzem. Štát 

by mohol zrýchliť celý proces, ale nedarí sa mu to.“ 
Spomínali ste plaváreň. V akom stave je momentálne 

rekonštrukcia mosta na Ostrov, ktorá je nevyhnutná na 
sprevádzkovanie letnej plavárne? 

„Vyrokovať začiatok rekonštrukcie mosta na Ostrov bol 
nesmierne zložitý proces. Následne sa ukázalo že je v oveľa 
horšom stave, ako si mysleli projektanti, musel sa nanovo pre-
rábať projekt. To vyvolalo súčasné zdržanie. V tejto chvíli 
všetko nasvedčuje tomu, že by most mal byť sprejazdnený do 
leta. Po všetkých mojich skúsenostiach s predlžovaním termí-
nov už ale nebudem radšej na sto percent niečo sľubovať. V 
súčasnosti je dôležité, že sa na moste robí. 

Úprimne poviem, a to hovorím so všetkou vážnosťou, pla-
váreň je jedna veľká trauma tohto mesta. Všetci ju chceme, 
potrebujeme, ale verím, že toto už nikdy nebudem musieť ab-
solvovať. Zároveň chcem povedať, že neplánujeme žiadne 
slávnostné otvorenie. Len ju k 1. júlu, dúfam, otvoríme.“  
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Most na Ostrov, nový cestný most, nový železničný 
most. Ste primátor mostov? 

„Nie. Ide o investície štátu, aj keď mnohí kritici už asi za-
budli, že predtým, než som prišiel na úrad, sa v meste ani ne-
koplo a nie, že nový cestný most bol dohodnutý. Za našej éry 
sa poklepalo, koplo aj dostavalo. Rekonštrukcia mosta na 
Ostrov aj budovanie železnice si vynútilo tvrdé rokovania. Te-
raz zas začnem vyjednávať a chcem dopomôcť k tomu, aby sa 
opravil aj starý cestný most, ktorý je vo veľmi zlom stave. Aj 
keď patrí štátu a má ho prevziať VÚC, využívajú ho hlavne 
Trenčania. Tak ako sa nám podarilo spolu s obyvateľmi do-
tiahnuť rekonštrukciu mosta v Opatovej, verím, že sa nám po-
darí aj toto.“ 

Veľmi vám záleží na projekte Trenčín Si Ty, ktorý pod-
ľa odborníkov nemá na Slovensku obdobu. Ako by ste jeho 
význam priblížili obyvateľom mesta, ale napríklad aj po-
tenciálnym investorom? 

„Na jednej strane všetci chcú strategickú víziu mesta, kam 
máme smerovať. Na druhej strane pýtajú riešenia vytvorené za 
dva dni. Trenčín Si Ty je projekt, ktorého stopa tu ostane ďal-
ších možno sto rokov. Projekt určuje budúcnosť centrálnej 
mestskej časti, ktorá sa spojí s riekou Váh. Je to projekt cene-
ný za doteraz nevídanú spoluprácu odbornej aj laickej verej-
nosti, architektov z celého sveta. Výsledkom má byť to, že to-
to mesto bude naozaj mestom na rieke. 

Pri Váhu máme veľké pozemky, ktoré vďaka projektu kon-
krétne zadefinujeme a potom začneme ponúkať investorom. Tí 
ľudia budú presne vedieť, na čo si tie pozemky kupujú, budú 
dokonca vedieť, čo v ich okolí sa bude nachádzať, čiže budú si 
vedieť presne do toho územia zasadiť svoj zámer.  Váh 
v Trenčíne bol doposiaľ len Ostrov, ktorý aj tak z časti nepatrí 
Trenčínu, čo je podľa mňa zvlástne. Pri Váhu pôsobia rybári, 
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vodáci. To je málo. Nábrežie by malo slúžiť všetkým 
Trenčanom.”  
Čiže niečo také ako Eurovea v Bratislave? 
“Oveľa lepšie, lebo celé toto územie je dopredu urbanistic-

ky kvalitne so všetkými odborníkmi pripravované. Projekt 
priniesol systematickú prípravu celého územia. Samozrejme, 
je to robota, ktorá nie je vidieť v tejto chvíli, ale ja viem, že to 
dopadne dobre. Celý proces samozrejme vyvolala aj rekon-
štrukcia železnice, ktorá prinesie obrovské priestory. Preto 
sme hneď s prvými prácami naštartovali proces a diskusiu o 
budúcom využití tohto územia.“ 
Čo mesto čaká ďalej? 
„Plánujeme rekonštrukciu Mierového námestia. Ustúpil 

som v zámere premenovať ho po Marcovi Auréliovi, aj keď si 
myslím, že ľudia by si zvykli. No z hľadiska prevádzok, zmien 
poštových adries, je to ťažký proces. Mierové námestie je 
krásne, ale potrebuje rekonštrukciu. Musíme vymeniť staré a 
nedostačujúce kanalizačné, elektrické a plynové siete. Len 
elektrina napríklad dokáže zvládnuť maximálne desať gastro-
nomických stánkov. Námestie ostane konzervatívne, jeho ráz a 
charakter sa nezmení, iba sa vylepší do krajšej podoby 21. sto-
ročia. Na námestí ostanú pôvodné a dnes už vzácne dlažobné 
kocky. Tu je aj výhoda, že sa námestie neopravovalo v divo-
kých 90. rokoch, kedy kocky v iným mestách nahrádzala ne-
kvalitná a tuctová dlažba. Námestie si opravu v súčasnosti už 
naozaj zaslúži.” 

Poslanci sa budú v decembri opäť zaoberať projektom 
Terminál. Znamená to, že zámer spoločnosti SIRS je stále 
živý? 

„Áno. Investor je pripravený postaviť Terminál, to zname-
ná autobusovú a železničnú stanicu plus obchodné centrum. 
Všetko v jednom. Samozrejme, je to niečo, čo by prinieslo ob-
rovský nový rozmer pre mesto Trenčín, mať vynovenú vstup-
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nú bránu do mesta. Hovoríme o úplne novej autobusovej sta-
nici, hovoríme o zrekonštruovanej vstupnej hale železničnej 
stanice a hovoríme o novom obchodnom dome. Samozrejme, 
aj okolo tisícsto nových parkovacích miest. 

Autá môžu zaparkovať na autobusovej stanici a ľudia ísť 
napríklad na hokej alebo na futbal pešo cez podchod na Ho-
džovej ulici. Zároveň to naštartuje revitalizáciu mestského 
parku, kde so železnicami rokujeme o prevode pozemkov za 
symbolické euro. Pretože 60 percent územia nepatrí mestu, ale 
ŽSR. Chceme park oživiť, aby časť kaviarničiek, ktoré vznik-
nú, išla aj do parku. Dnes sme v rozhodujúcej fáze schvaľova-
nia tohto procesu a ja verím, že každý z poslancov toto chápe, 
aby sme najneskôr do piatich rokov mali celú stavbu hotovú.“ 

Mesto čelí kritike, že nedokáže využiť svoj turistický 
potenciál. Hrad, vodu… 

„Treba hlavne povedať, že turista vystúpi z vlaku alebo au-
tobusu v Trenčíne a ocitne sa v jednom nepeknom a nepríjem-
nom priestore, ktorý ho hneď znechutí. Ak turista vystúpi na 
uhladenom priestore, podobnom letiskám alebo moderným že-
lezničným staniciam, prejde ním a potom aj  pekným parkom 
na zrekonštruované historické námestie s fontánou venovanou 
významnému rímskemu cisárovi, prejde sa po verejných prie-
storoch nového nábrežia, navštívi hrad, pocíti atmosféru  jed-
ného moderného európskeho mesta. To je moja vízia, ktorú 
rozbiehame.“ 
Čo vás teda teší a čo vás naopak štve? 
„Teší ma, že mesto je, aj keď rozbité, je vo veľkom rozvoji 

a v stavebnom ruchu a teší ma, že to pri veľkých veciach, 
o ktorých sme teraz hovorili, sa robia aj dôležité menšie veci, 
ale extrémne dôležité. Rekonštrukcia Opatovskej cesty, rozši-
rovanie parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, zvýšili sme fi-
nancie na čistotu mesta, na kosenie, spolupodieľame sa na re-
konštrukcii Čerešňového sadu, oplotení detských ihrísk a je 
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toho oveľa viac. A toto všetko sa darí aj vďaka korektnej spo-
lupráci s poslancami mestského zastupiteľstva. 

Teší ma, že napriek tomu všetkému stále klesá dlh, že už 
sme na úrovni 15 a pol milióna eur. Keď si predstavím, že 
pred piatimi rokmi sme boli na úrovni 40 miliónov, tak je to 
zásadný rozdiel. Na budúci rok by sa mal začať rekonštruovať 
futbalový štadión. 

Tešia ma mnohé úspechy Trenčanov v oblasti športu, kultú-
ry, vzdelávania, podnikania, spolupráca so seniormi, výni-
močnosť našich ľudí, ktoré robia Trenčín výnimočným mes-
tom. 
Čo ma neteší, je napríklad stav zimného štadióna. Keď si 

predstavím, že zimný štadión už mohol byť predaný a 
zrekonštruovaný, tak dnes mi je smutno a čakáme na dodrža-
nie sľubu od premiéra Roberta Fica, že mestu poskytne 1,1 
milióna na nevyhnutnú výmenu chladiarenského zariadenia a 
ďalšie investície. A veľmi ma hnevá, že Železnice SR  nedo-
držali množstvo termínov.“ 

Blíži sa vianočné obdobie. Čo by ste chceli ľuďom zaže-
lať? 

„Chcem im zaželať hlavne pokoj v duši a veľa zdravia, to 
je to najdôležitejšie. Chcel by som im povedať, že v tejto dobe 
sa viac ako kedykoľvek inokedy ukazuje, aká veľmi dôležitá 
je rodina, aké dôležité je vzájomne si pomáhať. Sme jeden na 
druhého odkázaní.  
Ďakujem Trenčanom, že sú k svojmu okoliu zhovievaví 

a prosím ich, aby v tom vytrvali. Kde vedia pomôcť, nech po-
môžu. 
Želám im, aby boli šťastní. Aby ich Vianoce boli požehna-

né, pokojné a milostiplné.“ 
Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1792/1/2015 
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Vo štvrtok 5. novembra ocenili v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov krvi. Odovzdali 
30 zlatých a 6 diamantových plakiet prof. MUDr. Jana Jan-
ského a tri medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického. Sloven-
ský Červený kríž oceňuje mnohonásobných darcov krvi podľa 
počtu odberov 
krvi. Medzi 
ocenenými 
boli šiesti 
Trenčania. 

Kňazovic-
kého medailu 
(u mužov nad 
100 odberov 
krvi) odo-
vzdali Joze-
fovi Sjekelo-
vi. Diamantovú plaketu profesora  MUDr. Jana Janského (mu-
ži za 80 odberov) si prevzali Ján Kvasnica a Jozef Zajáček.  
Zlatú Janského plaketu (ženy za 30 a muži za 40 odberov) 
odovzdali Pavlovi Marčekovi, Renáte Rástočnej 
a Martinovi Šutému.  

Darcom vyjadrili úctu a poďakovanie MUDr. Milan Ma-
saryk, predseda Územného spolku Slovenského Červeného 
kríža, MUDr. Nataša Chovancová, vedúca lekárka Národnej 
transfúznej služby a Mgr. Barbara Činčárová, vedúca so-
ciálneho útvaru mesta Trenčín.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1797/1/2015 
 
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva schválili 

prevod budov po Detskom domove v Hornom Orechovom do 
vlastníctva mesta. 
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Do dvoch rokov tu vznikne krízové centrum pre ľudí v nú-
dzi, sociálne slabších alebo týrané matky s deťmi. V krajskom 
meste takéto zariadenie dlhodobo chýbalo.  

„Mestský parlament na svojom novembrovom zasadnutí 
súhlasil s prevodom nehnuteľností do vlastníctva mesta za 

účelom zriadenia 
útulku ako sociálnej 
služby krízovej in-
tervencie. Cena je 
necelých 33- tisíc 
eur,“ povedala ho-
vorkyňa mesta Tren-
čín Erika Ságová.  

Táto suma je pod-
ľa nej nižšia o desať 

percent, ako nehnuteľnosti ohodnotil znalec. Budovy a po-
zemky vlastní štát, v súčasnosti nie sú využívané. Označené sú 
ako prebytočný majetok.  

„V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie. 
Preto sa mesto rozhodlo získať areál v Hornom Orechovom do 
svojho majetku a zriadiť tu útulok s celoročným pobytom a 
službami pre ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situ-
ácii,“ dodala Erika Ságová.  

Mesto sa zaviazalo, že útulok bude fungovať najmenej päť 
rokov pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.  

Zabezpečené tu budú mať ubytovanie, sociálne poraden-
stvo, pracovnú terapiu, stravu, ošatenie a obuv ale tiež záuj-
movú činnosť, vytváranie podmienok na resocializáciu klien-
tov cez rôzne programy. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je 
stanovený, v zmluve sa hovorí o dvoch rokoch od nadobudnu-
tia nehnuteľnosti.  
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Budovy spravuje Detský domov Lastovička. Pozemky ma-
jú viac ako sedemtisíc metrov štvorcových, nachádzajú sa tu 
štyri budovy.  

„Keďže objekt je vzdialený asi dva kilometre od posled-
ných domov v Hornom Orechovom, zabezpečovali sme stráž-
nu službu, aby nedošlo k vykradnutiu alebo poškodeniu, v zi-
me aj kúrenie. Najväčšie trápenie bola v zime údržba cesty, 
ktorá patrí sčasti urbariátu,“ povedala riaditeľka Detského 
domova Lastovička Janka Lacová.  

Podľa nej sú tieto priestory vhodné pre zriadenie krízového 
centra. „Myslím, že to bude veľmi dobré pre Trenčín, som ra-
da, že sa to začalo robiť,“ dodala Janka Lacová.  

Ku skompletizovaniu prevodu nehnuteľností do majetku 
mesta ešte chýba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť 
mesta o prevod vlastníctva za nižšiu než primeranú cenu a 
uznesenie mestského zastupiteľstva, kde je špecifikovaná 
kúpna cena.  

„Po doručení týchto dokladov predložíme súhlasné stanovi-
sko k prevodu vlastníctva, detský domov ako samostatný 
správca zašle dokumentáciu s návrhom zmluvy na schválenie. 
Po schválení postupu bude kúpna zmluva podpísaná a zaslaná 
na ministerstvo financií, aby udelilo súhlas s predajom. Po za-
platení kúpnej ceny detský domov predloží návrh na vklad do 
katastra,“ informovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. 

Detský domov pre maloletých bez sprievodu otvorili v 
Hornom Orechovom v roku 2005. Dostali sa sem deti z Afga-
nistanu, Indie, Pakistanu alebo Iraku.  

Niektoré tu chodili do školy, učili sa rôznym remeslám. 
Domov nebol strážený, chovanci sa mohli voľne pohybovať aj 
mimo areálu. 
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Obyvatelia Horného Orechového nemali s deťmi, ktoré tu 
boli umiestnené, žiadne problémy. Namiesto krízového centra 
by tu ale chceli radšej domov dôchodcov. 

„S deťmi sme nemali žiadne problémy, boli milé, zhovor-
čivé. Ja by som bola radšej, keby tu bol domov dôchodcov, ten 
tu chýba. Je tu pokoj, pekné prostredie,“ povedala staršia pani 
z dediny. 

Zriadenie krízového centra v Trenčíne je témou už niekoľ-
ko rokov. Mesto dlho hľadalo vhodné priestory. Hovorilo sa o 
mestskej chate v Soblahove, proti ale boli miestni obyvatelia, 
ďalšou možnosťou mala byť budova Dukly na Štefánikovej 
ulici. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1825/1/2015 
 
Po štyroch rokoch začala v Trenčíne opäť fungovať kance-

lária občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Občian-
ske združenie poskytuje sociálno-právne a psychologické po-
radenstvo pre obete týrania alebo násilia.  

„Robíme konzultácie a prakticky pomáhame pri spisovaní 
rôznych návrhov a podaní na súdy,“ hovorí trenčianska koor-
dinátorka občianskeho združenia Mária Plešková. Pomoc 
obetiam násilia je jedinou organizáciou, ktorá môže oficiálne 
zastupovať obete násilia, je zakomponovaná aj v trestnom po-
riadku. Ich kanceláriu navštívi mesačne dvadsať až tridsať ľu-
dí, väčšinu klientov tvoria ženy.  

„Pomáhame im pri formulácii trestných oznámení, návrhov 
na rozvod alebo rôznych vyjadrení pre súdy. Vysvetľujeme, 
aké sú práva a povinnosti voči polícii pri vyšetrovaní,“ spres-
nila Mária Plešková. 

Najviac klientov k nim prichádza z domáceho prostredia. 
Násilie na ženách stále zostáva skrytým problémom. 
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„Násilie v rodine, či už fyzické alebo psychické, sa týka aj 
rozvodových situácií,“ hovorí Mária Plešková.  Mnoho prob-
lémov by podľa nej vyriešilo chýbajúce azylové centrum.  

„Azylové centrum, v rámci ktorého by bola takáto poradňa, 
by to bolo veľkým prínosom. Rodiny by sme nielen rozvádza-
li, ale možno tam, kde sa to dá ešte zastaviť, mohli by sme ich 
zachrániť,“ dodala Mária Plešková.  

Poradňa je na Ulici kniežaťa Pribinu, na konzultáciu je po-
trebné sa objednať.  

Najviac žien, ktoré v rámci Slovenska vyhľadali lekárske 
vyšetrenie v súvislosti s fyzickým alebo psychickým násilím, 
je z Trenčianskeho kraja. Podľa štatistického prehľadu Národ-
ného centra zdravotníckych informácií ich bolo za minulý rok 
až 77. Je to viac ako v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnav-
skom, Žilinskom, Prešovskom aj Banskobystrickom kraji do-
kopy.  

Podozrenia z násilia páchanom na ženách majú hlásiť gy-
nekológovia okrem Národného centra zdravotníckych infor-
mácií aj polícii. 

„Nahlási sa to orgánom činným v trestnom konaní s ohľa-
dom na zachovanie bezpečnosti ženy,“ píše sa v odbornom 
usmernení ministerstva zdravotníctva z roku 2008. 

www.sme.sk 04.12.2015 
pomocná evidencia 1837/1/2015 
 
Nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej ulici je od 1. 

novembra aj tento rok otvorená pre ľudí bez domova. Aj na-
priek množstvu ľudí, ktorí protestovali proti jej otvoreniu je 
veľa takých, ktorí im pravidelne pomáhajú. Ľudia opäť môžu 
pomôcť aj zapojením sa do projektov Polievka pre bezdomov-
cov a Sociálny šatník. Na schválenie mestským zastupiteľ-
stvom čaká návrh, aby nocľaháreň, ktorá je otvorená od no-
vembra do marca, bola otvorená celoročne. Úspešný projekt 
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Polievka pre bezdomovcov funguje už tretí rok. Opäť sa do 
neho zapojili podnikatelia, majitelia reštaurácií, cirkvi 
z Trenčína a hlavne bežní občania. 

„Ľudí na varenie polievok máme momentálne zabezpeče-
ných do februára. Väčšinou sa dohodneme na varení hustých 
a výživných polievok, niektorí ľudia však prinesú tiež koláče 
alebo zemiakové placky, sú veľmi ochotní, “ povedala za-
mestnankyňa nocľahárne Alžbeta Švančarová. 

Problém nie je ani s odvozom a varnicami. 
„Vďaka ľuďom sa nám podarilo kúpiť tiež veľké varnice 

a naberačky. Ďalší dobrovoľník je zasa ochotný priviezť po-
lievku od človeka, ktorý ju nemá ako dopraviť do nocľahárne. 
Jedna pani ju priviezla dokonca taxí-
kom,“ povedala Alžbeta Švančárová. 

Vždy je podľa nej najlepšie, keď člo-
vek zavolá a spolu sa dohodnú na tom, 
ako a kedy to bude najlepšie 
a najefektívnejšie pre obe strany. Otvo-
rený pomoci je opäť aj Sociálny šatník v mestských priesto-
roch na Soblahovskej ulici. „Ľudia môžu priniesť, čo majú. 
V šatníku sa to už roztriedi a nám dovezú, čo najviac potrebu-
jeme. Konkrétne sú to mikiny, tepláky, teplé svetre, nohavice, 
jednoducho veci, v ktorým ich vonku nebude zima,“ dodala A. 
Švančárová. 

Nocľaháreň je vďačná za hocijakú formu pomoci. „Niektorí 
ľudia nám donesú tiež hygienické potreby, posteľnú bielizeň, 
tekuté prášky. Na Vianoce tu boli tiež ľudia z Modrého kríža, 
ktorý im pripravili program,“ pokračuje Alžbeta Švančárová. 
Na tento rok majú zatiaľ na Štedrý večer sľúbenú večeru od 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa a návštevu dobrovoľníkov. 

 „Vianoce sú pre nich pravdepodobne najťažšia časť roku, 
keďže sú bez rodiny a blízkych. Návšteva a spoločná večera je 
preto pre nich veľmi dôležitá,“ dodala Alžbeta Švančárová. 
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„Bolo by skvelé, pokiaľ by sa podarilo mestu schváliť nocľa-
háreň na celý rok.“ 

www.sme.sk 05.12.2015 
pomocná evidencia 1842/1/2015 
 
Netradičný darca krvi navštívil trenčianske pracovisko Ná-

rodnej transfúznej služby v piatok  4. decembra 2015. 
Dlhoročný darca krvi Leo Kužela prišiel darovať krv 81. 

raz, no tentoraz v prestrojení za Sv. Mikuláša. Leo Kužela ako 
amatérsky herec každoročne rozdáva deťom radosť v prestro-
jení za Sv. Mikuláša.  

V týchto dňoch je jeho mikulášsky program nabitý, v čase 
medzi dvomi vystúpeniami si odskočil darovať krv kvôli veku 
poslednýkrát. V budúcnosti pracovisko navštívi už iba ako 
Mikuláš.   

www.sme.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1868/1/2015 
 
V kongresovej sále hotela Elizabeth sa v pondelok 14. de-

cembra uskutočnilo 
stretnutie prezidenta 
Slovenskej republi-
ky Andreja Kisku 
s osobnosťami Tren-
čianskeho kraja.  

Pozvaní hostia si 
najskôr vypočuli 
prezidentov prího-
vor. Andrej Kiska 

v ňom dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami prezen-
toval svoj názor na aktuálnu vnútropolitickú situáciu.  

„Aj na Slovensku si uvedomujeme, aké zložité časy žijeme 
z hľadiska situácie a problémov v Európe, aj za hranicami Eu-

A. Kiska so spisovateľom R. Dobiášom (vpravo) a výtvarníkom J. Vydrnákom. 
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rópy. A všetkých nás oprávnene znepokojujú. Som však záro-
veň presvedčený, že nás to nesmie odradiť alebo odviesť našu 
pozornosť od výziev, ktoré máme u nás doma. Od diskusií 
o nich. Aby sme dokázali definovať priority našej krajiny, aby 
sme Slovensko urobili úspešnejším a pre občanov prívetivej-
ším,“ povedal Andrej Kiska. 

Kritizoval korupciu, stav v justícii a ďalšie negatíva v našej 
spoločnosti.  V rámci sloganu „Slovensko musí pridať“ načrtol 
hlavné priority, ktoré vidí najmä vo výraznom zlepšení stavu 
v oblastiach zdravotníctva a školstva. 

Zdôraznil, že sa chce takto stretnúť a diskutovať 
s mienkotvornými osobnosťami aj v iných regiónoch, pretože 
bez tlaku občanov na politikov nie je ďalší rozvoj Slovenska 
reálny. 

V diskusii, ktorú moderoval novinár Štefan Hríb,  kládli 
otázky a vyjadrovali svoje názory šéfovia samospráv, podni-
katelia, učitelia, lekári a ďalšie osobnosti z celého Trenčian-
skeho kraja. 

Po diskusii pozval Andrej Kiska účastníkov na čašu vína 
a viedol s nimi neformálne rozhovory. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1884/1/2015 
 
Trenčianske mestské zastupiteľstvo už rok ovládajú nezá-

vislí poslanci. Z 25 členov zastupiteľstva ich je až 20 nestraní-
kov. Podľa pravidiel, ktoré platili v Trenčíne doteraz, si nezá-
vislí poslanci nemohli založiť svoj poslanecký klub. 
Toto privilégium patrilo iba straníkom, a na založenie klubu 
museli byť minimálne šiesti.  

Podľa poslanca Richarda Ščepka tento stav nezohľadňo-
val aktuálny stav, keď je drvivá väčšina poslancov nezávis-
lých. Navrhol zmenu, ktorá umožnila vytváranie poslaneckých 
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klubov aj nestraníckym poslancom, znížil sa aj minimálny po-
čet členov zo šiestich na troch. 

„Zo skúsenosti z prvého roka vychádza, že poslanec ako 
jednotlivec nemá veľkú šancu pozitívne ovplyvňovať smero-
vanie mesta či svojej mestskej časti,“ hovorí Richard Ščepko. 
Podľa neho existujú v zastupiteľstve tri skupiny, kde poslanci 
medzi sebou komunikujú. Či však niektorí z nich plánujú za-
ložiť poslanecký klub, zatiaľ nevie. 

„Dúfam, že postupne ukážeme, že politická príslušnosť 
nemusí byť nutnou podmienkou kvality poslanca. Dúfam 
v efektívnejšiu komunikáciu s primátorom i úradom. Kon-
štruktívnu, vecnú a bez zbytočných emócii,“ dodal Richard 
Ščepko. 

Podľa poslanca Miloša Mičegu doteraz existovalo zosku-
penie poslancov na báze lokalizácie podľa mestských častí. 
Zmena pravidiel je ale podľa neho logická. 

„Reflektuje dve veci. Jednou je zvolenie 20 poslancov bez 
straníckej príslušnosti a druhou je legitímne združovanie ľudí. 
Vytvorením klubu sa sprehľadní názorová príbuznosť poslan-
cov, čo však nič neuberá na ich nezávislosti. Naopak, vytvára 
sa priestor na názorovú rôznosť,“ dodal Miloš Mičega s tým, 
že aj tu platí, že najlepšia cesta k riešeniam je spoločná komu-
nikácia. 

V jej zlepšenie dúfa aj primátor Trenčína Richard Rybní-
ček. Prevaha nezávislých poslancov je podľa neho všeobecný 
trend, a pre mesto by bolo zlé, ak by spolu nekomunikovali. 

„Poslanci v Trenčíne sa namiesto politických strán angažu-
jú vo svojich mestských častiach. Sú tam silné osobnosti, preto 
je ich tam viac vidieť aj počuť,“ hovorí Richard Rybníček, 
ktorého úlohou je podľa jeho slov skôr ustrážiť, aby boli pos-
lanci v rámci požiadaviek solidárni aj k ostatným mestským 
častiam. 
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Existencia a činnosť poslaneckých klubov môžu podľa Mi-
chala Piška z Transparency International Slovensko pomôcť 
zefektívniť rozhodovacie procesy.  

„Ak súčasný rokovací poriadok mesta neumožňoval vytvá-
rať nezávislým poslancom kluby, považujem to za jeho výraz-
ný diskriminačný nedostatok. Pri celkovom počte poslancov 
25 sa mi ako rozumné javí aj zníženie minimálneho počtu pos-
lancov pre vytvorenie klubu na troch,“ povedal Michal Piško. 

www.sme.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1870/1/2015 
 
Mesto Trenčín bude v budúcom roku hospodáriť 

s celkovou sumou 38 miliónov eur. Vyrovnaný rozpočet na 
rok 2016 v stredu 16. decembra na zasadnutí schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva. Za rozpočet hlasovalo všetkých 25 
poslancov. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je 
schválený rozpočet jednoznačne najrozvojovejší za posled-
ných päť rokov, čo súvisí aj so zlepšovaním finančnej situácie 
mesta. Za najdôležitejšiu považuje skutočnosť, že sa 
v rozpočte posilnila oblasť vzdelávania, sociálnych služieb 
a oblasť čistoty mesta a údržby komunikácií. 

„Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016 
je zostavený konzervatívne v časti bežných príjmov mesta, re-
álne v časti jeho výdavkov. Zohľadňuje priority mesta v oblas-
ti vzdelávania a sociálnej oblasti, viac financií pôjde na sta-
rostlivosť o čistotu a údržbu mesta. Investície sú určené na 
rozvoj mesta, infraštruktúru a riešenie modernizačného dlhu. 
V roku 2016 počítame so spustením novej letnej plavárne. Jej 
dokončenie a kolaudácia je závislá od rokovaní so štátom,“ 
priblížil Richard Rybníček. 

Naďalej podľa neho platí základná filozofia znižovania cel-
kového zadlženia mesta a zodpovednej rozpočtovej politiky. 
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„Toto tempo už nebude také radikálne ako tomu bolo v ro-
koch 2011 – 2014, kedy klesol dlh o 51 % za štyri roky. Cie-
ľom je, aby dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 
2014 aj napriek tomu, že v rokoch 2016 – 2018 sa počíta so 
zásadnou investíciou súvisiacou s rekonštrukciou Mierového 
námestia,“ doplnil trenčiansky primátor.  

www.teraz.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1893/1/2015 
 
V stredu 16. decembra sa otvára novovybudovaný podjazd 

Brnianska pod železničnou traťou. Prechádzať ním budú môcť 
len motorové vozidlá a cyklisti. Pre peších zostáva podjazd eš-
te uzatvorený. 

 Obchádzková trasa cez diaľnicu už neplatí, zrušená je tak-
tiež dočasná zastávka MHD na Psotného ulici. 

Do predčasného užívania je teda daný nový úsek cesty me-
dzi kruhovým objazdom (Bratislavská x Brnianska) na Brati-
slavskej ulici a kruhovým objazdom (Hanzlíkovská x Psotné-
ho) v Zlatovciach.  

Pre motoristov tým vzniká nové cestné spojenie medzi Bra-
tislavskou ulicou a mestskými časťami Záblatie, Zlatovce, Is-
tebník, Orechové. 

Mesto upozorňuje cyklistov, že podjazdom môžu prechá-
dzať len po ceste. 

www.trencin.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1895/1/2015 
 
 
Trenčanom sa nepáčil návrh na obnovu historického Mie-

rového námestia. Podľa pôvodnej štúdie tu mali prevažovať 
vydláždené plochy, ľuďom chýbalo viac zelene. Architekti te-
da návrh prerobili, rekonštrukčné práce to však oddiali o celý 
rok.  
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Trenčín je posledným krajským mestom, ktoré ešte nemá 
zmodernizované centrum. Rekonštrukcia sa má uskutočniť 
podľa architektonického návrhu brnianskeho ateliéru RAW. 
Ten zvíťazil vo verejnej súťaži, ktorú mesto vyhlásilo a vy-
hodnotilo ešte v roku 2008. 

A tým sa aktivity skončili. Námestie zostalo naďalej 
v podobe, akú malo v časoch socializmu. Jeho obnova sa opäť 

stala horúcou témou 
v tomto roku, keď 
sa ohlásili distri-
bučné spoločnosti, 
že chcú rekonštruo-
vať rozvody elek-
triny a plynu. Inži-
nierske siete sú 
ukryté pod po-

vrchom námestia, a to by bolo tak či tak rozkopané. 
Návrh ateliéru RAW mesto v lete opäť predložilo trenčian-

skej verejnosti. Tej sa nepáčilo, že podľa tohto návrhu 
z námestia zmizne oválny zelený ostrovček uprostred. Mala ho 
nahradiť rovná plocha, so schodíkmi z jednej strany. Pribudne 
fontána, ktorá na Mierovom námestí doteraz nebola. 

 „Vzhľadom na to, že boli silné požiadavky verejnosti, aby 
na Mierovom námestí zostalo viac zelene, pristúpili sme 
k zmene architektonickej štúdie. Rokovali sme s ateliérom 
RAW a dohodli sme sa na tom, ktoré veci sú z ich pohľadu 
upraviteľné, aby to nenarušilo celý koncept námestia, a podľa 
toho architektonickú štúdiu prepracovali,“ povedal Martin 
Beďatš, hlavný architekt Trenčína. 

Po týchto úpravách by mali byť na námestí väčšie odpočin-
kové trávnaté plochy. Takéto trávnikové pozadie má zdôraz-
ňovať tri dominanty námestia, ktorými je Morový stĺp, Strom 
slobody a plánovaná fontána Marca Aurelia. Okolo kruhovej 
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fontány je navrhnutý kamenný prstenec, na ktorom sú lavičky 
a na zemi tabuľky s významnými dátumami mesta. Na fontáne 
bude citát Marca Aurelia, rímskeho cisára a filozofa. 

„Zmenili sme aj výšku fontány z pôvodných 90 centimet-
rov na 45, je to výškovo priaznivejšie pre deti, aby sa mohli 
dotýkať vody, keď budú chcieť,“ dodal Ivan Wahla, jeden 
z trojice architektov, ktorí pracujú na projekte. 

Pôvodne sa práce mali začať na jar budúceho roka. Prepra-
covanie projektov predstavuje asi polročné zdržanie. Na ná-
mestí je množstvo prevádzok, je odtiaľto prístup na hrad, preto 
by bolo dosť nepraktické, aby sa práce začali niekedy na jeseň, 
a potom by námestie zostalo rozkopané celú zimu. 

Takže sa rekonštrukcia začne až na jar 2017, hotová by ma-
la byť za sedem až desať mesiacov. Predpokladané náklady 
predstavujú asi tri milióny eur, mesto si chce tieto peniaze po-
žičať z banky. Poslednou veľkou rekonštrukciou prešlo ná-
mestie v osemdesiatych rokoch minulého storočia, vtedy bolo 
vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Odvtedy si len 
s malými zmenami zachováva svoju podobu. 

 „V ostatných rokoch veľmi veľa aj malých miest a obcí 
dokázalo zrekonštruovať svoje námestia, pretože tie sú symbo-
lickým srdcom danej komunity. Je dobre, že aj Trenčín pôjde 
touto cestou a už v dohľadnej dobe by si Trenčania mohli vy-
chutnať príjemné chvíle strávené na svojom vlastnom námes-
tí,“ povedal Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí 
Slovenska. 

Niekde tu táborili v roku 179 n. l. rímski vojaci. To bolo 
v období, keď Rímu vládol cisár Marcus Aurelius Antoninus. 
Rimania zanechali na svoj pobyt pamiatku vo forme nápisu na 
brale, na ktorom teraz stojí Trenčiansky hrad. Nápis je 
v súčasnosti viditeľný len z priestorov hotela Elizabeth. 

www.pravda.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1901/1/2015 



248 
 

Národná sieť Fórum pre pomoc starším pod záštitou Minis-
terstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a ministra prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera udelila titul v ce-
loslovenskej ankete Senior roka 2015 predsedníčke Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne (KO 
JDS) Anne Prokešovej a jej manželovi Ivanovi Prokešovi za 
mimoriadne aktivity v seniorskom veku a ochotu pomáhať 
druhým. 

Zasadnutie Predsedníctva a Rady KO JDS Trenčín využila 
jej predsedníčka Anna Prokešová, aby všetkým popriala pekné 
sviatky a šťastný nový rok:  

„Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov okolo sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás 
podlieha. Iskričky šťastia nech nám svietia z očí. Povedzme si 
úprimné slová a robme veľké činy, naučme sa odpúšťať dru-
hým ich viny. Majme ľudské cítenie, zlo nech sa zruší, nech 
zavládne pokoj v každej duši. Zaželajme si všetci príjemné a 
pokojné prežitie nielen vianočných sviatkov, ale aj úspešný 
každý jeden deň v novom roku 2016,“ popriala všetkým zú-
častneným. 

www.tsk.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1899/1/2015 
 
Výstavba nového dopravného terminálu s obchodným cen-

trom v Trenčíne dostala zelenú. Vyplýva to zo zmien 
a doplnkov územného plánu, ktoré na svojom zasadnutí 16. 
decembra schválili poslanci tamojšieho mestského zastupiteľ-
stva.  

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka zmena 
územného plánu zabezpečí rozvoj nielen územia v okolí že-
lezničnej stanice a autobusového nástupišťa, ale umožní roz-
voj aj lokalitám v okolí zimného štadióna, parku, centra mesta 
a športovísk na sídlisku Sihoť. 
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Niektorí poslanci poukázali na možné zhoršenie dopravnej 
situácie v Trenčíne. „Už teraz je dopravná situácia zlá. Schvá-

lená zmena ú-
zemného plánu je 
neriešenie do-
pravnej situácie 
a iba prísľub, 
a nie záväzok, že 
sa to v budúcnos-
ti vyrieši, nesta-
čí,“ skonštatovala 
poslankyňa Da-
nica Birošová, 

ktorá rovnako ako ďalších sedem poslancov hlasovala proti 
zmene územného plánu.  

Podľa Richarda Rybníčka sa vždy nájde niekto, kto bude 
tvrdiť, že skolabuje doprava. „Väčšinou sú to ľudia, ktorí ne-
majú pečiatku odborníka na dopravu. Sú to predovšetkým po-
litici. Dnes sme počuli najmä politické názory o tom, že asi 
skolabuje doprava. 
Odborníci na dopravu 
sa vyjadrili jasne 
a pustili to,“ zdôraz-
nil Richard Rybníček.  
Ďalším krokom 

k začatiu výstavby 
terminálu budú podľa 
neho rokovania 
o zmluvách o majet-
kových prevodoch, o zmluve s investorom (spoločnosť SIRS), 
celý proces musí prejsť finančnou a majetkovou komisiou a 
výborom mestskej časti Sever tak, aby koncom januára alebo 
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začiatkom februára mohli predložiť materiály na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu.  

„Je dôležité, že zmenou územného plánu sa dala zelená aj 
podpisu zmluvy medzi spoločnosťou SIRS a Železnicami Slo-
venskej republiky na rekonštrukciu železničnej stanice,“ dopl-
nil trenčiansky primátor.  

Ako dodal, pri dobrej konštelácii bude môcť investor začať 
stavať terminál už na budúci rok, v prípade nejakých odvolá-
vaní na jar 2017.  

„Som presvedčený, že prvá časť terminálu bude hotová už 
koncom roku 2017 a definitívne bude stavba hotová medzi 
rokmi 2018 až 2020,“ uzavrel Richard Rybníček.  

Podľa hovorkyne spoločnosti SIRS Ivany Strelcovej sa 
v prvej fáze projektu zrekonštruuje železničná stanica a nasle-
dovať bude výstavba moderného dopravného terminálu pre 
autobusovú dopravu. Súčasťou projektu bude aj obchodné 
centrum spájajúce železničnú stanicu a autobusový terminál. 
Celkové náklady odhadujú na 80 miliónov eur. 

www.teraz.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1902/1/2015 
 
Na jedenástom ročníku projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ 

dostalo pred Vianocami knihy podľa želania takmer dvesto de-
tí v hmotnej núdzi. Trenčianska nadácia už jedenástykrát zor-
ganizovala tento projekt, vďaka ktorému deti v sociálnej 
hmotnej núdzi dostanú k Vianociam knihu podľa vlastného 
výberu.  

Tento rok sa do projektu zapojilo sedem materských a de-
väť základných škôl. Spolu dostalo knihu presne 184 detí. Na-
dácia im ich slávnostne odovzdala v Trenčianskom múzeu 17. 
decembra. 

Knihy mohli anonymne kúpiť ľudia v piatich kníhkupec-
tvách v Trenčíne. „Deti si zaželali, aké knižky chcú. Podľa zo-
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znamu sme potom označili jednotlivé knihy v kníhkupectvách. 
Tie potom mohol kúpiť anonymne hocikto,“ povedala projek-
tová manažérka Nikola Sedláčková.  

Niektorí ľudia pre deti píšu do kníh venovania.  
„Je to veľmi milé. Tento rok sa niektorí naozaj pripravili a 

venovania pripravili na počítači a vytlačili,“ hovorí Nikola 
Sedláčková. Deti z materských škôl mali podľa nej záujem 
hlavne o knihy o zvieratkách, princeznách a autách, veľmi 
žiadané boli tiež encyklopédie alebo knihy o športe. Žiaci zá-
kladných škôl mali už vybratého presného autora a titul. 

„Prekvapil ma vkus starších žiakov. Veľa z nich chcelo na-
príklad Dominika Dána, ktorého som mala zafixovaného ako 
autora pre dospelých. Záujem bol tiež o dobrodružnú literatúru 
alebo žáner fantasy,“ hovorí.  

Tento rok ľudia kúpili všetky knihy zo zoznamu. 
 „Mali sme zabezpečené aj firmy, ktoré by boli ochotné do-

kúpiť aj ostatné knihy. Jednoducho sa nesmie stať, že by neja-
ké dieťa prišlo a nedostalo knihu. Vianoce bez knihy jednodu-
cho nie sú Vianoce.“ 

 Vďaka projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ dostalo za po-
sledných jedenásť rokov knihu podľa želania spolu 2235 detí. 

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1929/1/2015 
 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v minu-

lom týždni stalo 33 dopravných nehôd. Nikto pri nich nezom-
rel ani neutrpel ťažké zranenie.  

Od začiatku roka sa na cestách samosprávneho kraja stalo 
1254 dopravných nehôd, čo je o 56 viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Zomrelo pri nich 26 ľudí (medziročný ná-
rast o 10). Ťažké zranenia utrpelo 70 osôb, čo je o 16 menej, 
ako v rovnakom období roku 2014. 
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Na slovenských cestách zomrelo v minulom týždni pri do-
pravných nehodách 13 ľudí. Od začiatku roka si slovenské 

cesty vyžiadali už 
267 ľudských 
obetí, čo je o 18 
viac, ako v rovna-
kom období minu-
lého roku. Najviac 
obetí si vyžiadali 
tento rok cesty Ži-
linského samo-
správneho kraja, 

kde pri dopravných nehodách zomrelo 54 ľudí. Najmenej obe-
tí po 25, majú cesty Bratislavského a Trnavského samospráv-
neho kraja. 

www.sme.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1935/1/2015 
 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 

v novembri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) me-
dzimesačne o 0,15 % na úroveň 7,80 %. V Myjavskom 
a Púchovskom okrese poklesla nezamestnanosť pod hranicu 6 
%.  

V novembri 2015 klesla medzimesačne miera nezamestna-
nosti vo všetkých deviatich okresoch TSK. Najvyššia neza-
mestnanosť bola v uvedenom mesiaci v TSK v okrese Prievi-
dza, kde dosiahla úroveň 10,40 %. Nasledovali okresy Parti-
zánske (9,42 %), Považská Bystrica (8,44 %), Bánovce nad 
Bebravou (8,14 %), Trenčín (6,38 %), Ilava a Nové Mesto nad 
Váhom (6,32 %), Myjava (5,97 %) a Púchov (5,85 %). 

V celoslovenskom meradle klesla evidovaná miera neza-
mestnanosti v novembri na 10,77 %. Najvyššia bola v okrese 

Pri Novej Dubnici zahynul v marci 54-ročný muž. 



253 
 

Rimavská Sobota (27,51 %), najnižšia v okrese Bratislava V 
(4,67 %).  

www.teraz.sk 27.12.2015 
pomocná evidencia 1941/1/2015 
 
Na Štedrý deň 24. decembra 2015 sa dve desiatky bezdo-

movcov v trenčianskej nocľahárni aktívne zapojili do prípravy 
štedrej večere spolu s dobrovoľníkmi centra Maltézskej po-
moci Slovensko pôsobiacimi v Trenčíne.  

Vďaka dobrodincom a sponzorom pripravili klasické slo-
venské vianočné menu v podobe oblátok s medom, kapustni-
cou, chlebom, vyprážanou rybou, zemiakovým majonézovým 
šalátom, kysnutými koláčmi, zákuskami a ovocím. Vianočný 
stromček rozsvietil najstarší obyvateľ nocľahárne.  

Slávnostné duchovné slovo predniesol duchovný otec tren-
čianskeho centra miestny gréckokatolícky kňaz Igor Cingeľ. 
Spoločne sa s klientmi nocľahárne a prítomnými dobrovoľ-
níkmi pomodlili a zaspievali tradičnú Tichú noc. Kňaz osobne 
obslúžil každého z prítomných bezdomovcov, ale aj tých, ktorí 
sa zastavili len na jedlo, pretože nespĺňali podmienky pre pri-
jatie do nocľahárne, keďže požili alkoholické nápoje.  

Po štedrej večeri kňaz rozdal aj symbolické vianočné dar-
čeky, ktoré obsahovali okrem iného aj sadu ponožiek a tričká 
darované sponzormi z Cirkvi Adventistov siedmeho dňa z 
Trenčína.  

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko zabezpečili 
množstvo ovocia, koláčov, zákuskov a sladkostí. Na tvárach 
mužov a žien bez domova, ktorí v živote zažili už nemálo utr-
penia, sa objavili aj slzy dojatia pri spomienke na sviatky, kto-
ré prežili v minulosti ešte v kruhu svojich rodín.  

www.tkkbs.sk 28.12.2015 
pomocná evidencia 1942/1/2015 
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Ekonomický život 

 

Podpísaním dodatkov k zmluvám o poskytovaní 
autobusovej dopravy ušetrí v roku 2015  Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) v porovnaní s minulým rokom na 
doprave asi 3,5 milióna eur. Úspora je podľa predsedu TSK 
Ing. Jaroslava Bašku zakomponovaná už do rozpočtu na 
tento rok. Kým v minulom roku dával 
kraj na dopravu takmer 20,9 milióna 
eur ročne, v tomto roku počíta rozpočet 
so 17,3 miliónmi eur.  

„Jediným rizikom, ktoré bude pri 
napĺňaní zníženého rozpočtu pre 
dopravu, je jeho možné ovplyvnenie 
študentskými a dôchodcovskými 
zľavami vo vlakovej doprave. 
Momentálne ešte nemáme prepočítané, aký dosah to môže 
mať na výpadky v autobusovej doprave, ktoré by sme museli 
hradiť z rozpočtu TSK. Budeme to postupne sledovať,“ 
skonštatoval Ing. Jaroslav Baška.  

Ako dodal, niektoré kraje budú mať v súvislosti so zľavami 
vo vlakoch veľké výpadky, spomenul najmä Košický 
a Prešovský samosprávny kraj. „U nás v Trenčianskom kraji 
by ten výpadok nemal byť taký veľký. Najmä na hornej Nitre 
nie je železničná doprava taká zahustená ako napríklad na 
Považí“. 

Baškov predchodca vo funkcii predsedu TSK MUDr. 
Pavol Sedláček dohodol tesne pred koncom volebného 
obdobia navýšenie primeraného zisku spoločnostiam 
Slovenská autobusová doprava (SAD) Prievidza a SAD 
Trenčín z troch percent na 5,5 percenta ročne. Nové vedenie 
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kraja s dopravcami napokon dohodlo zníženie primeraného 
zisku na päť percent.  

„Už v minulom roku sme sa dohodli s dopravcami na 
znížení zisku, časť z neho nám odpustil, čím sme ušetrili asi 
815 tisíc eur, ktoré sme použili na opravy ciest druhej a tretej 
triedy,“ doplnil predseda TSK s tým, že podobné asi 
päťpercentné primerané zisky platia dopravcom aj niektoré iné 
kraje. 
     www.teraz.sk 05.01.2015 

pomocná evidencia 003/1/2015 
 
Colný úrad v Trenčíne odviedol v minulom roku do 

štátneho rozpočtu v rámci vymáhacieho konania takmer 620 
tisíc eur. Podľa hovorkyne Colného úradu Renáty Peťovskej 
najčastejšie uplatňovaný inštitút vymáhania boli upomienky a 
výzvy na zaplatenie dlhu, exekúcie na zrážku zo mzdy a na 
peňažné prostriedky vedené na účtoch v bankách. 

Najvyšší podiel predstavuje colný dlh (clo a daň z pridanej 
hodnoty), ktorý tvoril viac ako 520 tisíc eur. Nasleduje 
spotrebná daň z liehu (64 tisíc eur) a sankcie za rôzne 
porušenia predpisov vo výške vyše 28 tisíc eur, priblížila 
Renáta Peťovská. 

Colný úrad podľa nej vykonáva správu evidovaných 
nedoplatkov. V prípade nezaplatenia pohľadávok v zákonom 
stanovenej lehote splatnosti pristupuje k ich vymáhaniu. V 
praxi sa často stáva, že dlžník v obave pred exekúciou zostáva 
nekontaktný, nepreberá písomnosti a myslí si, že sa takto 
vyhne splneniu svojich povinností, teda zaplateniu dlžnej 
sumy. V každom prípade je potrebné aj v takejto nepríjemnej 
situácii aktívne spolupracovať s colným úradom. Nie je možné 
očakávať, že nedoplatok zanikne uplynutím určitého času. 
Napríklad právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká až 
po 20 rokoch, zdôraznila colná hovorkyňa. 
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Ako dodala, ak už dôjde k samotnej exekúcii, dlžník musí 
počítať so zvýšenými nákladmi. Nejde len o exekučné náklady 
a hotové výdavky, ale aj o rôzne iné poplatky s tým spojené. V 
prípade omeškania s platením colného dlhu alebo dane je 
colný úrad povinný vymerať úrok z omeškania. Jeho výška 
závisí od dlžnej sumy a dĺžky doby omeškania. 

Zabudnúť na svoj dlh sa teda nevypláca. Colný úrad pri 
vymáhaní nedoplatkov spolupracuje s bankami, Sociálnou 
poisťovňou, katastrom nehnuteľností a inými inštitúciami, 
ktoré evidujú majetok a je len otázkou času, kedy zistí o 
dlžníkovi potrebné údaje a začne exekučné konanie, uzavrela 
Renáta Peťovská. 

www.sme.sk 17.01.2015 
pomocná evidencia 027/1/2015 
 
Železnice dali primátorovi mesta prísľub, že dokončia 

rozostavené objekty do konca roka 2015. Ľudia však strácajú 
trpezlivosť.  

Práce na modernizácii železničnej trate v Trenčíne majú v 
niektorých prípadoch 
sklz, čo má vplyv aj 
na život ľudí, ktorí 
žijú v blízkosti stave-
nísk. Pomôcť riešiť 
podnety a zvyšovať 
informovanosť Tren-
čanov chcú poslanci i 
vedenie mesta.  
    „Chceme dosiahnuť 

to, aby železnice prehodnotili doterajší spôsob výstavby. 
Stavebných objektov je viac ako 360  a chceme, aby sa 
zamerali najmä na tie, ktoré sa dotýkajú ľudí. Iným prácam, 
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ktoré ľudí priamo neovplyvňujú, sa môžu venovať neskôr,“ 
povedal poslanec Miloš Mičega.  
Ľudia najviac spomínajú rozkopávky v časti Pred poľom, 

kde pracovníci budujú podjazd. Práce pritom mali skončiť už 
vlani. Trpia hlavne rodiny s deťmi. „Musím aj s mojimi deťmi 
obchádzať stavenisko, keď idem za starými rodičmi. Trvá mi 
to pritom aj o polhodinu dlhšie, ako keby som išla priamo,“ 
dodala obyvateľka tejto miestnej časti. Primátor Trenčína 
Mgr.  Richard Rybníček informoval, že situácia v súvislosti 
s modernizáciou trate je zložitá, nie však kritická. 

„Stretol som sa 
už aj s novým 
vedením Železníc 
Slovenskej repub-
liky a mám prísľub, 
že všetky rozosta-
vané stavby v 
meste v tomto roku 
zhotoviteľ dokon-
čí,“ informoval pri-
mátor. Začiatok prác na nových stavbách je pritom závislý od 
dokončenia tých rozostavaných.  

Podľa železníc mal  zhotoviteľ na nedodržanie termínu v 
časti Pred poľom objektívne dôvody. „Tie najzávažnejšie sa 
týkajú zvýšenej hladiny spodnej vody po odkopaní vrchnej 
vrstvy zeminy, upravenia dokumentácie k realizácii stavby 
oporných múrov a chodníkov podchodu a zmeny postupu pri 
prácach na plynovode. Pri odkrývaní zeminy vznikli vynútené 
prekládky rozvodov vody a plynu v priestore kruhového 
objazdu pri Radegaste a taktiež zhotoviteľ musel vymeniť 
nevhodné podložie,“ povedala hovorkyňa železníc Martina 
Pavlíková.  
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Železnice s dodávateľom rokovali o bezodkladnom 
dokončení uvedených prác po rozhodnutí stavebného úradu. 
„Očakávame, že by to malo byť v jarných mesiacoch 2015,“ 
povedala Martina Pavlíková.  
Železnice sa vyjadrili, že chápu dôvod, prečo ľudia stavbu 

pozorne sledujú, keďže na dlhý čas sú obmedzení v komforte 
bývania a cestovania. „Avšak ide o náročnú stavbu 
obrovského rozsahu, na ktorej sa môžu vyskytnúť aj 
nepredpokladané skutočnosti. Tie však neboli zavinené 
žiadnou zo zúčastnených strán,“ dodala Martina Pavlíková.  

www.sme.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 062/1/2015 
 
K dôslednejšej príprave projektových zámerov a k 

lepšiemu manažovaniu projektov financovaných z eurofondov 
má v Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť nový systém 
projektového riadenia. 

Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja funguje od 
decembra minulého roku a jeho cieľom je efektívne využiť 
možnosti, ktoré ponúkajú nové operačné programy. 

Podľa predsedu kraja Ing. Jaroslava Bašku ide o súbor 
pravidiel a postupov pre prípravu projektov a predkladaní 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Smernica sa dotýka 
najmä žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov 
Európskej únie, ale nové postupy vypracovávania projektov sa 
vzťahujú aj na dotačné programy a fondy jednotlivých 
ministerstiev Slovenskej republiky a aj vlastné finančné 
prostriedky samosprávneho kraja, priblížil Baška. 

V súlade s novou smernicou bude podľa neho pri každom 
projekte vytvorená projektová rada s projektovým manažérom. 
Každý projekt má svojho garanta, ktorým môže byť predseda 
kraja, jeho podpredsedovia alebo riaditeľ úradu. Cieľom 
projektovej rady je vzájomná spolupráca a poradenstvo pri 
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príprave projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
Do prípravy projektu bude zapojený aj projektový tím 
zostavený z kompetentných zamestnancov Úradu TSK, ako aj 
zo zamestnancov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho kraja. 

„Myslím si, že toto bude možno už posledné programové 
obdobie, keď bude môcť Slovenská republika, a teda aj 
samosprávy, čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Preto 
je našou úlohou dôkladne pripraviť projekty a projektové 
zámery, ktoré máme schválené v zásobníku projektov v oblasti 
stredného odborného školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, 
dopravy,“ doplnil Ing. Jaroslav Baška. 

www.sme.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 080/1/2015 
 
Nekonečný príbeh v prípade rekonštrukcie železničnej trate 

medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou pokračuje. Štátu 
aktuálne hrozí, že bude musieť zaplatiť peniaze za stavebné 
práce zo svojho rozpočtu, lebo Európska únia (EÚ) ich nebude 

ochotná preplatiť. 
Navyše porazená 
firma v boji o 
tento úsek, Skan-
ska, môže požado-
vať odškodnenie. 
Rezort dopravy 
situáciu zatiaľ až 
tak čierne nevidí. 

Na prípadné 
odškodnenie ako prvý upozornil denník Pravda, ktorý sa 
odvolával na aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Súd 
totiž dal za pravdu Úradu pre verejné obstarávanie. Ten ešte v 
roku vyhodnotil verejnú súťaž ako diskriminačnú a nariadil 
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Železniciam SR (ŽSR), aby znovu posúdili všetky ponuky od 
stavebných firiem, ktoré dostali v rámci tendra na rekonštruk-
ciu. ŽSR totiž pri vyhodnocovaní vyradili ponuku spoločnosti 
Skanska a ako víťaza určili firmu TSS Grade, ktorej cena bola 
vyššia. 

Ak sa po opätovnom vyhodnotení zistí, že túto zákazku 
mala nakoniec dostať Skanska, ktorá chcela zmodernizovať 
daný úsek za 201 miliónov eur, tak si bude môcť nárokovať 
odškodné. „Dostali sme rozsudok najvyššieho súdu až v 
pondelok 26. januára 2015. ŽSR musia rozsudok najprv 

preštudovať a 
podrobiť právnej 
analýze z pohľadu 
spoločnosti. Až 
následne bude 
možné zaujať k 
veci stanovisko," 
povedala hovor-
kyňa železníc 
Martina Pavlí-
ková. 

Opätovné vyhodnotenie však nie je jediným problémom, 
ktorý súvisí s obnovou trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou 
Teplou. Slovensku totiž hrozí, že tento projekt únia nepreplatí 
a celkové náklady vo výške 245 miliónov eur bude vláda 
hradiť zo štátneho rozpočtu. 

Ako nás informovala hovorkyňa Zastúpenia Európskej 
komisie (EK) na Slovensku Ingrid Ludviková, vyšetrovanie 
tohto prípadu prebieha v dvoch paralelných líniách. „Tou 
prvou líniou je vyšetrovanie EK pre podozrenie z nezrovna-
lostí s európskymi pravidlami o verejnom obstarávaní. Kon-
krétne, komisia otvorila konanie pre porušenie právnych 
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predpisov v tendri na modernizáciu trate Zlatovce – Tren-
čianska Teplá,“ uviedla Ingrid Ludviková. 

Vyšetrovanie je v úvodnej fáze konania o porušení 
právnych predpisov. EK vyjadrila svoje obavy ohľadom 
súladu projektu modernizácie železničnej trate pri Trenčíne s 
európskymi pravidlami o verejnom obstarávaní. Slovensko má 
teraz priestor na to, aby sa obhájilo a vysvetlilo svoj postup. 

„Ak by sa podozrenia potvrdili, komisia bude môcť 
uplatniť finančné korekcie na projekt. To znamená, že v 
závislosti od závažnosti porušenia pravidiel by Brusel 
nepreplatil náklady v plnej výške. V prípade najzávažnejších 
porušení EK môže rozhodnúť, že náklady na daný projekt 
nepreplatí vôbec,“ dodala Ingrid Ludvigová. 

Druhou líniou je vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF). O zistených skutočnostiach však 
kompetentní zatiaľ nechcú bližšie informovať. 

Rezort dopravy, pod ktorý spadajú ŽSR, celú situáciu 
upokojuje. Otázky prípadného odškodnenia alebo 
nepreplatenia finančných nákladov sú podľa ministerstva 
predčasné. „EK definitívne nezastavila eurofondy na tento 
projekt. Argumentácia Slovenskej republiky o podnete, ktorý 
na komisiu dala firma Skanska, sa len začína. My veríme, že 
Slovensku sa podarí svojimi argumentmi Brusel presvedčiť,“ 
odkázal hovorca rezortu Martin Kóňa. Tak sa to podľa neho 
stalo už vo viacerých sporoch medzi Slovenskom a EÚ. 

www.aktuality.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 086/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo 20. januára 2015 uznesenie, 

v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s predlžovaním 
termínov na niektorých úsekoch modernizácie železničnej 
trate.   
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Návrh na prijatie uznesenia predložil poslanec Ing. Miloš 
Mičega. „Nie je v kompetencii mestských poslancov a ani 
primátora riešiť problémy modernizácie železnice. Je však 
naším právom a voči občanom i povinnosťou na ne poukázať 
a vysloviť nespokojnosť s procesom výstavby a predlžovaním 
termínu pre dokončenie stavby,“ uviedol.  

Modernizácia železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska 
Teplá je najväčšou investičnou akciou na území mesta 
minimálne od roku 
1989. Stavebné prá-
ce život ľudí 
v Trenčíne negatív-
ne ovplyvňujú. Prí-
kladom je časť 
stavby Pred poľom. 
Termín jej ukonče-
nia sa z pôvodného 
14. apríla 2013 po-
sunul o pätnásť mesiacov na 31. decembra 2014. Ani tento 
termín nebol zhotoviteľom stavby dodržaný. Ide o nový cestný 
most na štátnej ceste I/61 nad podjazdom ulice Pred poľom a 
úpravu štátnej cesty I/61 - napojenie komunikácie podjazdu 
ulice Pred poľom. Podľa informácií Železníc SR zhotoviteľ 
uviedol sedem objektívnych dôvodov, napríklad zvýšenú 
hladinu spodnej vody po odkopaní vrchnej zeminy, nutnosť 
upraviť dokumentáciu k stavbe oporných múrov a chodníkov 
podchodu, zmena postupu prác pri kotvení pilotovej steny, 
vrátane vybudovania chráničky plynovodu alebo vynútené 
prekládky rozvodov vody a plynu v priestore kruhového 
objazdu pri Radegaste. 

„Železnice SR ako investor akceptovali tieto dôvody, 
pretože sú závažné z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti 
stavby,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková s tým, 
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že ŽSR očakávajú rozhodnutie príslušného stavebného úradu 
o konaní o zmene termínu dokončenia stavby. 
„Predpokladáme, že to bude v jarných mesiacoch 2015. Celá 
stavba má vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných 
objektov. Na jej dokončenie nemajú čiastkové zdržania žiadny 
vplyv – ani finančný, ani časový,“ zdôraznila M. Pavlíková. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček sa začiatkom roka 
stretol s novým vedením Železníc SR. „Mám prísľub, že 
všetky dnes rozostavané objekty v meste v tomto roku 
zhotoviteľ dokončí. Začiatok prác na nových objektoch je 
závislý od dokončenia rozostavaných. Mojou úlohou je 
i naďalej rokovať a zmierňovať dopady počas výstavby na 
našich obyvateľov a chod mesta,“ povedal Mgr. Richard 
Rybníček.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 094/1/2015 
 
Ministerstvo dopravy uvažuje nad tým, že projekt 

modernizácie železničnej trate z Trenčianskej Teplej po 
Zlatovce stiahne z financovania z práve končiaceho 
eurofondového obdobia. Vyhlásil to dnes v Národnej rade šéf 
rezortu dopravy Ján Počiatek (Smer-SD). 

Spravil tak v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok, 
keď reagoval na otázku opozičného poslanca Pavla Zajaca 
(KDH), týkajúcu sa práve tohto projektu. 

Dôvodom takýchto úvah ministerstva sú podľa Jána 
Počiatka dlhotrvajúce vnútroštátne súdne spory, ktoré súvisia s 
verejným obstarávaním na tento projekt a tiež aj proces 
takzvaného infrigementu, ktorý vedie Európska komisia (EK) 
voči Slovenskej republike. 

„Po ukončení týchto sporov môže byť tento projekt 
rekonštrukcie železničnej trate prefinancovaný z peňazí v 
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Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) na 
roky 2014 a 2020,“ doplnil minister. 

Zároveň zdôraznil, že EK nezastavila eurofondy na túto 
modernizáciu trate, a Slovensko tak o žiadne peniaze neprišlo. 

Voľné peniaze, ktoré by ostali po vyňatí tejto trate z 
aktuálneho eurofondového balíka, by sa podľa Počiatka 
využili na iné železničné 
projekty. „Projektov, ktoré by 
mohli nahradiť tento projekt, má 
ministerstvo dopravy pripra-
vených niekoľko,“ dodal. 

Ak by sa tento úsek nakoniec 
teoreticky nepodarilo preplatiť z 
eurofodov z OPII na roky 2014 
až 2020, zmodernizuje sa podľa ministra z týchto zrojov iný 
úsek, ktorý by sa skôr či neskôr musel financovať zo štátneho 
rozpočtu. 

Zmodernizovať celú železničnú sieť totiž podľa ministra 
nie je možné len z eurofondov.  

Projekt modernizácie trate z Trenčiaskej Teplej po Zlatovce 
sa tiahne už niekoľko rokov. Samotnú súťaž sprevádzalo 
niekoľko sťažností na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a 
jeho rozhodnutia a tiež aj súdne spory. 

Aktuálne sa trať modernizuje na rýchlosť 160 kilometrov 
za hodinu a zákazku realizuje spoločnosť TSS Grade. 

Tá ponúkla v súťaži druhú najnižšiu cenu vo výške 245 
miliónov eur. Najnižšiu ponuku dala firma Skanska, a to 200 
miliónov eur. Z tendra však bola vylúčená. 

Keď ÚVO rozhodol o vrátení spoločnosti Skanska do 
tendra a opätovnom vyhodnotení ponúk, Železnice SR už mali 
podpísanú zmluvu so spoločnosťou TSS Grade. 

www.sme.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 144/1/2015 

Minister Ján Počiatek. 
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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

(SARIO) aktuálne komunikuje s deviatimi firmami, ktoré 
uvažujú nad investíciou v Trenčianskom kraji. 

Projekty majú potenciál preinvestovať približne 50 až 150 
miliónov eur a vytvoriť 2 až 3 tisíc nových pracovných miest. 

Podrobnosti, o aké firmy ide, 
či v akej oblasti podnikajú a 
koľko ľudí zvažujú 
zamestnať, sme sa zatiaľ 
nedozvedeli. „Vzhľadom na 
to, že SARIO zverejňuje 
podrobnosti iba o uzavretých 
projektoch, teda keď investor 

začal podnikať kroky k realizácii investície, nie je možné 
požadované údaje poskytnúť,“ povedal hovorca SARIO 
Richard Dírer. 

V priemyselnom parku na Bratislavskej ulici v Trenčíne 
rozbehlo proces výstavby sedem nových firiem. K AU 
Optronics, Johnson Controls a Akebono Brakes pribudnú 
domáce firmy. 

„Tieto sa zaoberajú polygrafickou výrobu, informačnými a 
komunikačnými technológiami, predajom malej 
poľnohospodárskej techniky, stavebno-obchodnými 
činnosťami, výrobou a montážou komunálnych nadstavieb a 
servisom áut. Bude tu tiež potravinárska prevádzka, ale aj 
reklamná firma,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. 

Mesto v súčasnosti rokuje s ďalšími piatimi záujemcami, z 
toho sú štyri firmy z Trenčína, jedna zo zahraničia.  

„Konkrétne názvy spoločností zatiaľ nemôžeme uviesť, 
pretože ide o predbežné návrhy a spoločnosti nemajú záujem o 
zverejňovanie ich podnikateľských zámerov. Po odsúhlasení 

Priemyselný park v Trenčíne. 
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predbežných podmienok predaja pozemkov zo strany 
záujemcov budú návrhy na predaj predložené na rokovanie a 
schválenie orgánom mesta,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 22.02.2015 
pomocná evidencia 233/1/2015 
 
Mesto Trenčín nemá v rozpočte na tento rok vyčlenené 

finančné prostriedky na nájomné byty. O nákupe bytov s 
využitím Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej dotácie 
uvažuje mesto až v budúcom roku. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej nepriaznivú 
situáciu s nájomným bývaním v Trenčíne spôsobil prístup 
mestského zastupiteľstva v minulom volebnom období. „V 
rozpočte pre rok 2014 mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
neschválilo finančné prostriedky pre prípravu územia 
potrebného na výstavbu takýchto bytov. Nájomné byty mali 
byť postavené v areáli súčasného mestského hospodárstva na 
Soblahovskej ulici,“ priblížila hovorkyňa. 

Už v roku 2013 podľa nej primátor Mgr. Richard 
Rybníček žiadal mestské zastupiteľstvo o schválenie 
výberového konania na podlimitnú zákazku na prípravnú 
činnosť takejto rozsiahlej investičnej akcie. Podložené to bolo 
najmä vysokým záujmom obyvateľov, keď na úrade evidovali 
vyše 600 žiadostí. Poslanci jeho zámer nepodporili. 

„Samozrejme, mesto chce i naďalej realizovať túto 
investičnú akciu a stavať nájomné byty vo vlastnej réžii, no 
proces prípravy až po stavebné povolenie je dlhý a prístupom 
väčšiny bývalých poslancov sme stratili čas. Nehovoriac o 
ďalšom projekte Idea Grande, ktorý stroskotal viacnásobným 
zamietnutím väčšiny poslancov bývalého mestského 
zastupiteľstva. Šlo o súkromný projekt výstavby takmer 700 
nájomných bytov, pričom 225 z nich by patrilo mestu. Ani s 
týmto projektom však bývalé zastupiteľstvo nesúhlasilo, hoci 
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ho primátor postupne trikrát predložil na schválenie,“ 
skonštatovala Erika Ságová. 

Ako dodala, mesto sa preto najskôr sústredí na kúpu už 
hotových bytov s využitím ŠFRB a štátnej dotácie. Vedenie 
mesta rokuje s viacerými subjektmi. „V budúcnosti mesto 
plánuje aj výstavbu nájomných bytov pri diaľničnom 
privádzači medzi Zlatovcami a Záblatím," uzavrela Erika 
Ságová. 

www.teraz.sk 21.02.2015 
pomocná evidencia 232/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 25. februára 2015 zriadilo Komisiu 

pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie železničnej 
trate. V komisii budú pracovať poslanci Ing. Miloš Mičega, 
Mgr. Ján Forgáč (viceprimátor), Ing. Richard Ščepko a Ing. 
Tomáš Bahno. 

Modernizácia železnice strpčuje život Trenčanom dlhšie 
ako sa predpokla-
dalo. Pre dokonče-
nie niektorých častí 
stavby došlo i 
k viacnásobnému 
posunutiu termínov. 
Preto mestskí po-
slanci v januári vy-
slovili nespokojnosť 
s procesom vý-
stavby. Zároveň požiadali Železnice SR, aby prehodnotili 
postup prác a primárne riešili dokončenie všetkých 
rozostavaných dopravných stavieb.  

„Negatívne vplyvy výstavby sa prejavujú najmä na 
dopravnej situácii v meste. My však nechceme na negatívny 
stav iba poukazovať. No keďže nie je možné z hľadiska našich 

Richard Rybníček a Ján Forgáč (vpravo). 
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kompetencií vstupovať priamo do výrobného procesu, budeme 
sa orientovať na administratívnu agendu,“ uviedol ku 
zriadeniu novej komisie predkladateľ návrhu, poslanec Ing. 
Miloš Mičega.  

Úlohou komisie bude predovšetkým komunikovať s 
každým, kto má alebo chce poukázať na problémy spojené 
s modernizáciou železnice a zároveň bude sledovať priebeh 
kolaudácií stavebných objektov stavby. „Dôležité bude aj to, 
aby samotní občania predkladali komisii podnety. Adresátom 
môžu byť priamo poslanci komisie, výbory mestských častí 
alebo aj iné komisie. Samozrejme, že aj mestský úrad,“ 
povedal Ing. Miloš Mičega s tým, že ide o to, aby sa každý 
podnet dostal na stôl novej komisie.   

„Ak činnosť tejto komisie prispeje k odstráneniu niektorých 
nedorobkov na stavbe, napríklad chodníkov, ciest, dopravných 
značení alebo oplotení, ak pomôže dotknutým občanom pri 
riešení ich problémov, napríklad uvedením pozemkov do 
pôvodného stavu, tak bude mať svoj význam,“ doplnil 
viceprimátor Mgr. Ján Forgáč.  

Komisia ukončí svoju činnosť maximálne do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti posledného 
kolaudačného rozhodnutia na ktorúkoľvek časť stavby. 

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 267/1/2015 
 
V hale Vojenského opravárenského podniku na okraji 

Trenčína je relatívny pokoj. Zamestnanci postávajú okolo 
korby pásového transportéru a debatujú. Keď vstúpi skupina 
mužov a žien v čele s premiérom Robertom Ficom, zoberú 
náčinie a vrátia sa k práci. 

Práve trenčiansky VOP, ktorý si v pondelok 2. marca  
prezrel Robert  Fico cestou na oslavy MDŽ v mestskej 
športovej hale, považuje jeho vláda za svoju „výkladnú 
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skriňu“. Takmer sto rokov existujúci závod prenajala na jeseň 
2013 spoločnosti MSM Martin, za ktorou stoja českí 
a slovenskí zbrojári. 

„Keď sme sa tu v tej dobe stretli, videli sme len pár 
autobusov. Dnes je tu úplne iný ruch,“ povedal minister 
obrany Martin Glváč. A ukázal na rozobraté transportéry, 
nákladné autá aj samohybné húfnice, na ktorých robotníci 
momentálne pracujú. 

Lízing armádnych podnikov sa stal obľúbenou stratégiou 
druhej Ficovej vlády, ako 
nakladať so štátnymi 
podnikmi. Ešte pred VOP 
Trenčín prenajala 
rovnakým záujemcom aj 
VOP Nováky, ktorý 
likviduje muníciu. 
Najnovšie má do tejto 
série pribudnúť aj posledný závod, ktorý slovenskej armáde 
ešte zostal – Letecké opravovne Trenčín. Vláda chce 
v najbližších mesiacoch vypísať súťaž na strategického 
partnera. 

„Pravicové vlády predávali všetko, čo mohli. My chceme 
riešiť vstup súkromného kapitálu formou prenájmu,“ hovorí 

Robert Fico. 
Prenájom armádnych 

podnikov je postavený na 
jednoduchej filozofii: štát 
pustí do firiem biznis-
menov, ktorí prinesú 
manažérsky duch a budú 
mať motiváciu hľadať 

nové zákazky. Vláda sa vďaka tomu nemusí o podniky starať, 
ale pritom jej zostanú vo vlastníctve. „Pre nás je to výhodné, 

Premiér Robert Fico vo VOP. 
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pretože nemusíme ako štát dávať podnikom nové a nové 
kontakty,“ tvrdí Martin Glváč. 

VOP Trenčín vláda prenajala na dve desaťročia za 7,56 
milióna eur. Súkromník sa zaviazal, že päť rokov udrží 288 
pracovných miest (zmluva mu umožnila prepustiť viac než 30 
ľudí, čo nový manažment následne aj využil). Podnik, 
historicky závislý od štátnych zákaziek, dnes vďaka tomu ťaží 
z kontaktov súkromných zbrojárov.  

Jednou z kľúčových postáv sa stal vplyvný český zbrojár 
Jaroslav Strnad, ktorý ovláda v MSM Martin polovičný 
podiel. Jeho české podniky sa venujú opravám sovietskej a 
československej techniky, 
ktorú naďalej využíva 
nielen Slovensko, ale 
predovšetkým štáty ako 
India a bývalí arabskí či 
africkí spojenci 
východného bloku.  „VOP 
Trenčín sa sústredí presne 
na tento typ služieb. Je pre 
nás výhodné, keď môžeme spájať sily,“ hovorí Jaroslav 
Strnad. 

Vplyv nových vlastníkov bol vidieť aj v halách 
trenčianskeho VOP. Transportéry, na ktorých tamojší 
robotníci pracovali, boli podľa neoficiálnych informácii 
určené pre štáty ako Nigéria, Egypt či Irak. Okrem toho služby 
podniku využíva aj jedna z amerických firiem, ktorá ponúka 
sovietske obrnené vozidlá obvykle ako cvičné ciele pri 
cvičeniach západných armád. 

„Zákazky od slovenskej vlády dnes tvoria už len niekoľko 
percent našich tržieb,“ hovorí konateľ a generálny riaditeľ  
MSM Martin Marián Goga. Podľa Mariána Gogu v troch 
podnikoch zamestnávajú zhruba 550 ľudí. „Stabilizovali sme 
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zamestnanosť a navýšili zákazky. V Trenčíne máme 
požiadavky na ďalších 50 zamestnancov,” povedal. 
Spoločnosť tak podľa jeho slov výrazne prekročila pôvodné 
požiadavky ministerstva obrany na zachovanie zamestnanosti, 
ktorá bola významnou súčasťou pri verejnej súťaži. 

Fico pri tejto príležitosti uviedol, že jeho vláda nie je 
zástancom privatizácie a predaja štátneho majetku. Práve 
vstup súkromného kapitálu s ponechaním si samotného 
majetku sa podľa jeho slov ukázal ako správny smer. Za 
rovnako správnu označil aj podporu zbrojárskeho priemyslu.  

„Nebol som nadšený v roku 1990 voči opatreniam v 
zbrojárskom priemysle. Krajiny, ktoré nás najviac kritizovali, 
okamžite obsadili trhy, ktoré sme opustili. Musíme byť troška 
sebeckí. Nevidím dôvod, prečo by Slovensko nemalo mať 
výrobné kapacity na modernizáciu a výrobu zbraní. Je to 
produkt, ako ktorýkoľvek iný,” uzavrel premiér. 

www.dennikn.sk 02.03.2015 
www.teraz.sk 02.03.2015 
pomocná evidencia 304/1/2015 
 
Ročnú úsporu 357 tisíc eur má priniesť optimalizácia 

prímestskej dopravy v Trenčianskom samosprávnom kraji 
(TSK). Týka sa asi 170 autobusových liniek, nové cestovné 
poriadky nadobudli platnosť 1. marca tohto roku. 

Podľa vedúcej oddelenia komunikácie a medzinárodných 
vzťahov TSK Jany Paulínyovej je cieľom optimalizácie 
úspora ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú hradené 
z prostriedkov TSK. 

„V schválených cestovných poriadkoch je zrealizovaných 
viac ako 250 prestupov, čím dôjde k zníženiu objemu 
dopravných výkonov. V praxi to znamená, že ak dva autobusy 
v ten istý čas idú podobnou trasou spoločne (aj keď sú to iné 
linky) a každý má nižšiu obsaditeľnosť, vďaka prestupom sa 
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na jednej trase autobus naplní. Súčasný systém je nastavený 
ekonomicky, pričom ostáva zachovaná možnosť dopraviť sa 
na miesto určenia autobusom,“ konštatovala. 

Podľa Jany Paulínyovej prestup neznamená vždy pre 
cestujúceho zmenu autobusu. „Špeciálnym prípadom prestupu 
sú pokračujúce spoje, keď prestupná zastávka je súčasne 
konečnou zastávkou prvého spoja a prvou zastávkou 

pokračujúceho spoja 
a cestujúci neprestu-
puje, ale ostáva 
v autobuse,“ doplnila 
Jana Paulínyová 
s tým, že výška 
cestovného zostane 
zachovaná aj napriek 
prestupom.  

K optimalizácii spojov sa podľa nej mali možnosť vyjadriť 
aj predstavitelia miest a obcí. TSK v návrhu prihliadal na 
zachovanie základnej dopravnej obslužnosti a pripomienky 
odkonzultoval aj so zmluvnými dopravcami. V roku 2014 
poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zmluvou 
vo verejnom záujme zmluvným dopravcom príspevok na 
služby vo verejnom záujme vo výške 19.312 milióna eur, 
vrátane finančného vyrovnania za rok 2013. 

Podľa hovorkyne Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) 
Trenčín Ivany Strelcovej úprava výkonu v prímestskej 
autobusovej doprave sa začala už v auguste 2014 na pokyn 
objednávateľa (TSK) z dôvodu zníženia nákladov na túto 
verejnú službu. 

„Redukcia výkonov bola rovnomerne na linkách vo 
všetkých okresoch, redukované alebo skrátené boli minimálne 
využívané spoje. Týka sa to asi 287 tisíc kilometrov, čo je 
zníženie výkonov iba o 1,9 %. Zároveň, pre zachovanie ceny 
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cestovného pri prestupe, bola u liniek zasiahnutých touto 
úpravou zavedená pre cestujúcich prestupná tarifa - prestupný 
lístok,“ doplnila Ivana Strelcová. 

www.aktuality.sk 04.03.2015 
pomocná evidencia 319/1/2015 
 
Mesto Trenčín plánuje nákup techniky používanej pri 

prevádzke kompostoviska. Zámer vyhlásiť verejné 
obstarávanie schválilo trenčianske Mestské zastupiteľstvo, 
výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie.  

Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová, v súčasnosti používaná technika je zastaraná 
a nevyhovuje požiadavkám pri prevádzkovaní kompostoviska.  

„Pôjde o nákup traktora s nadstavbou - čelný nakladač, 
náves a štiepkovač, s predpokladanou hodnotou zákazky 
maximálne 97.913 eur bez DPH,“ uviedla Ságová. Ako 
dodala, zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť 
prerokovaný mestským zastupiteľstvom pred oficiálnym 
oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní.  

„Výsledkom by mala byť kúpna zmluva, ktorá nadobudne 
účinnosť, ak Environmentálny fond uzavrie s mestom Trenčín 
zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie (95 %). 
Spoluúčasť mesta na financovaní projektu vo výške 5 % bude 
krytá rozpočtom. Žiadosť o dotáciu sme už podali, čakáme, či 
bude úspešná,“ konštatovala trenčianska hovorkyňa. 

Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie je lehota na 
predkladanie ponúk najneskôr do 20. marca do 10.00 hodiny. 
Kritériom vyhodnotenia je najnižšia cena, pri výberovom 
konaní použijú elektronickú aukciu.  

www.teraz.sk 09.03.2015 
pomocná evidencia 347/1/2015 



 

 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o

pokuty takmer pol milióna eur pre Tren
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe administratívnej budovy ešte v
Informoval hovorca ÚVO 

„ÚVO vydal dňa 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že d
5. januára 2006 uzavrel Zmluvu o
uchádzačom v zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 
administratívnu budovu TSK metódou priameho 
rokovacieho konania bez zverejnenia, a
podmienky pre jeho použitie,“ 

Ako dodal, pri urč
z ustanovenia zákona o
ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 
zmluvnej ceny. „Proti rozhodnutiu je možné poda
zákona o správnom konaní opravný prostriedok 
na ÚVO do 15 dní od d
doplnil hovorca ÚVO.

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzť
v zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 
„V prípade konečného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 
pokuty je vedenie kraja rozhodnuté rieši
porušenie zákona o
rokov aj súdnou cestou, prípadne vyvodi
zodpovednosť,“ uzavrela Paulínyová.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o
pokuty takmer pol milióna eur pre Trenč
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe administratívnej budovy ešte v roku 2006. 
Informoval hovorca ÚVO Ján Mažgút. 

ňa 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že d
5. januára 2006 uzavrel Zmluvu o dielo s

zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 
administratívnu budovu TSK metódou priameho 

konania bez zverejnenia, a to bez splnenia 
podmienky pre jeho použitie,“ priblížil Ján Mažgút.

Ako dodal, pri určení výšky pokuty vychádzal ÚVO 
ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, pod

ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 
„Proti rozhodnutiu je možné podať

správnom konaní opravný prostriedok 
na ÚVO do 15 dní od dňa doručenia účastníkovi konania,“ 
doplnil hovorca ÚVO. 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová
zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 

svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 
čného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 

pokuty je vedenie kraja rozhodnuté riešiť situáciu za možné 
porušenie zákona o verejnom obstarávaní spred desiatich 
rokov aj súdnou cestou, prípadne vyvodiť trestnoprávnu 

uzavrela Paulínyová. 
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Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o uložení 
pokuty takmer pol milióna eur pre Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 

roku 2006. 

a 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že dňa 

dielo s vybratým 
zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 

administratívnu budovu TSK metódou priameho 
to bez splnenia 

priblížil Ján Mažgút. 
ení výšky pokuty vychádzal ÚVO 

verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 

„Proti rozhodnutiu je možné podať podľa 
správnom konaní opravný prostriedok – rozklad 

astníkovi konania,“ 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
Paulínyová, TSK 

zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 

ného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 
ť situáciu za možné 

verejnom obstarávaní spred desiatich 
ť trestnoprávnu 
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ÚVO uložil pokutu už v roku 2006, kraj sa voči nej odvolal 
a druhostupňový odvolací orgán v roku 2008 pokutu zrušil. Po 

opätovnom prešetrení 
prípadu po viac ako 
dvoch rokoch na 
základe expertíz a 
posudkov vydal ÚVO 
v septembri 2010 nové 
rozhodnutie o pokute 
vo výške viac ako 
496.000 eur. TSK sa 
voči nej opäť odvolal. 
ÚVO si od TSK 

vyžiadal správu a prehľad o investičných akciách schválených 
krajským parlamentom. Zmluvu o výstavbe sídla Úradu TSK 
podpísal bývalý šéf TSK Štefan Štefanec v roku 2006 už po 
regionálnych voľbách a len pár dní pred nástupom vtedajšieho 
predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka. Argumentoval 
časovou tiesňou a hrozbou poškodenia základovej dosky 
budovy, ktorá mala pôvodne slúžiť ako dom štátnej správy. 

Podľa Evy Balážovej z Asociácie komunálnych ekonómov 
je podobná pokuta veľké nešťastie najmä pre obyvateľov 
kraja.  

„Pochybením verejných funkcionárov dochádza 
k obrovským únikom verejných zdrojov, ktoré majú byť 
využité v území. Nie je to ospravedlniteľné, pretože odmeny 
a platy predsedov i starostov sú vysoké, nemali by robiť 
politické nominácie a mali by staviť na odborníkov. Ak sa už 
takáto situácia vyskytne, je treba nájsť tých, ktorí ju spôsobili, 
dať prešetriť ich vinu a mali by znášať následky,“ zdôraznila 
Eva Balážová.  

www.teraz.sk 13.03.2015 
pomocná evidencia 365/1/2015 
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Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) klesla vo februári 
medzimesačne o 0,13 percenta na úroveň 9,39 percenta. 
Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola vo februári 
v okrese Prievidza (12,22 
percenta). Nasledovali 
okresy Partizánske (11,29 
percenta), Považská Bys-
trica (10,80 percenta), 
Bánovce nad Bebravou 
(10,11 percenta), Myjava 
(7,86 percenta), Ilava (7,67 
percenta), Trenčín (7,55 

percenta) a Púchov (7,20 percenta). Najnižšia miera 
nezamestnanosti bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom 
(7,17 percenta). S výnimkou Považskobystrického klesla vo 
februári miera nezamestnanosť vo všetkých okresoch TSK.  

Vo všetkých deviatich okresoch TSK bola vo februári 
miera nezamestnanosti nižšia ako celoslovenský priemer 
(12,32 percenta). Najvyššia miera nezamestnanosti na 
Slovensku bola vo februári v okrese Rimavská Sobota, kde 
opäť stúpla nad 30 percenta (30,04 percenta), najnižšia 
v okrese Bratislava I. (5,20 percenta).  

www.teraz.sk 21.03.2015 
pomocná evidencia 411/1/2015 
 
Ministerstvo dopravy uzavrelo so Železnicami Slovenskej 

republiky dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov 
Európskej únie a štátu na modernizáciu traťového úseku 
Zlatovce - Trenčianska Teplá. 
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Ako vyplýva z dohody zverejnenej v Centrálnom registri 
zmlúv, štátny správca železničnej infraštruktúry dostal od 12. 
augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v 
objeme 94,91 milióna eur. Európska komisia z toho poskytla 
80,67 milióna eur a štát 14,24 milióna eur.  
Železnice teraz musia finančný príspevok vyrovnať na 

základe pokynov ministerstva dopravy uvedených v 
žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov. Všetky 
doteraz schválené žiadosti železničiarov o platbu sú podľa 
dohody zrušené bez nároku na náhradu škody. 

Európska komisia už skôr začala vyšetrovať sporné verejné 
obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Zlatovce - 
Trenčianska Teplá na podnet vylúčeného uchádzača, stavebnej 
skupiny Skanska. Železničný tender vyšetruje aj Európsky 
úrad pre boj proti podvodom (OLAF). 

Ak sa podozrenia z porušenia pravidiel pri obstarávaní 
potvrdia, Brusel peniaze na projekt nepreplatí, resp. už 
poskytnuté peniaze bude musieť Slovensko vrátiť a použiť len 
financie z vlastného rozpočtu.  

www.hnonline.sk 23.03.2015 
pomocná evidencia 419/1/2015 
 
Peniaze, ktoré sme z eurofondov dostali na rekonštrukciu 

železničnej trate pri Trenčíne, podľa rezortu dopravy 
neprepadnú. 

Dvadsaťpäť miliónov eur. Takúto sumu bude musieť štát 
vrátiť Bruselu. Ide totiž o preddavok z eurofondov, ktorý nám 
Európska komisia stihla vyplatiť na modernizáciu trate pri 
Trenčíne.  

www.hnonline.sk 24.03.2015 
pomocná evidencia 436/1/2015 
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Pred vojnou bola svetovým textilným gigantom. Dnes 
značka Nehera vstáva z popola a opäť mieri na výslnie – 
medzi luxusné módne ikony. 

Píše sa rok 1923 a v českom 
Prostějove mladý vyučený zámočník 
zakladá spoločnosť Nehera a spol. Tými 
spoločníkmi sú jeho otec a dvaja známi. 
A oným začínajúcim podnikateľom je 
Jan Nehera. Vtedy ešte málokto tuší, že 
čoskoro sa oblečenie s touto značkou 
bude predávať na troch kontinentoch. 

O deväťdesiat rokov sa meno Nehera 
skloňuje opäť. No tentoraz ako nová 
luxusná značka, ktorá štartuje prezentáciou na prestížnom 
Parížskom týždni módy. Čo tieto dve Nehery spája a 
rozdeľuje? Čítajte ďalej. 

Baťa módy 
Vráťme sa ešte do dvadsiatych rokov minulého storočia, do 

čias prvej Československej republiky. Do obdobia, keď útrapy 
prvej svetovej vojny začínajú blednúť v radovánkach, ktoré 
prináša mier a ekonomický rast. Potenciál doby si očividne 
uvedomuje aj vtedy len 24-ročný Jan Nehera. S deviatimi 
zamestnancami a 50 krajčírkami a krajčírmi vyrába pánske a 
detské oblečenie, ktoré predáva ďalej obchodníkom. Darí sa 
mu. Okrem toho má pred očami ďalšieho mladého a 
ambiciózneho podnikateľa. Navyše skúsenejšieho. 

Tomáš Baťa má v tom čase za sebou už ťažké začiatky, 
stáž v Amerike, 112 predajní po celom Československu a vyše 
5 tisíc zamestnancov. Jan Nehera sa nechal inšpirovať – 
cenami končiacimi deviatkami, výpredajmi a najmä silou 
reklamy a propagácie. Práve vďaka nej sa mu podarilo prečkať 
aj náročné obdobie veľkej hospodárskej krízy. Takže kým 
mnohí ledva prežívali, Nehera v roku 1931 s veľkou pompou a 
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heslom „od výrobcu priamo k spotrebiteľovi“ otvára v Prahe 
prvú samostatnú predajňu. 
Ďalej to pokračuje takmer ako vo vzorovom americkom sne 

(mimochodom, aj Nehera sa medzičasom vybral za oceán po 
„rozumy“) – o päť rokov neskôr už otvára filiálky vo Švédsku, 
v Nórsku či v Afrike a firma zarába neuveriteľných dvadsať 
miliónov korún mesačne. Ani druhá svetová vojna mu v 
počiatkoch veľmi neubližuje, skôr naopak. V roku 1940 
zakladá novú továreň v Trenčíne (z nej vznikla napríklad aj 
neskoršia Ozeta), z ktorej denne „odíde“ dvesto nohavíc. 
Okrem toho sa mu podarí získať verejnú zákazku pre armádu, 
takže sa šije veľmi intenzívne. 

Podobne ako Baťa, aj Nehera si vychováva pracovný dorast 
vo vlastných 
školách, stavia 
internáty a 
ubytovne pre 
zamestnancov. No 
republika, v ktorej 
začínal,  sa mu 
stáva osudnou. 
Hneď po vojne mu 
firmu znárodnia a 
on odchádza do 
marockej Casablanky. Keď v roku 1958 zomiera, nemá ešte 
ani šesťdesiat. Odevné impérium, ktoré vybudoval, však 
pokračuje vo forme štátnych odevných závodov v 
socialistickom Československu. 

Prejde dlhých štyridsať rokov. Z Československa sú dve 
republiky a divoké deväťdesiate roky kosia firmy po 
desiatkach. Mladý Slovák Ladislav Zdút si necháva 
registrovať značku Nehera SK. „Spočiatku to bola skôr len 
taká myšlienka a obdiv k niekdajšej Nehere ako zámer založiť 

Jan Nehera 
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odevnú firmu,“ spomína jeho manželka Bibiána Zdútová. 
Trvalo to ešte niekoľko rokov, kým rozhodnutie dozrelo a 
začala sa písať nová kapitola Nehery. 

„Hneď na začiatku treba upozorniť, že nie sme tá istá 
značka,“ prízvukuje Zdútová. „No prvorepubliková Nehera je 
pre nás veľkou inšpiráciou a veľmi ju obdivujeme. Pretože v 
tom čase bolo Československo naozaj na špici v textilnej 
výrobe. Nehovoriac o tom, že Jan Nehera bol veľký inovátor.“ 

Nová, slovenská Nehera, oficiálne vznikla až pred dvoma 
rokmi. Podľa Bibiány Zdútovej potrebovala myšlienka novej 
značky dozrieť. Od začiatku existencie bol totiž jasne 
nastavený cieľ: vytvoriť luxusnú módnu značku, ktorá bude 
fungovať na medzinárodnej úrovni. „Museli sme získať 
skúsenosti a vytvoriť schopný tím,“ vysvetľuje výkonná 
riaditeľka spoločnosti. 

To bol celkom náročný oriešok – aj absolútnemu laikovi 
totiž musí byť jasné, že na 
Slovensku ľudia s medzinárod-
nými skúsenosťami v top 
módnom priemysle nerastú ako 
huby po daždi. Prvou veľkou 
posilou bol Francúz Samuel 
Drira, ktorý je dnes kreatívnym 
riaditeľom Nehery. Ako sa 
podarilo štylistu a poradcu takých 
značiek ako Hugo Boss, Hermès 
či The Row presvedčiť, aby sa 
stal tvárou novovznikajúcej? 
„Pravdepodobne má rád výzvy a 

dobrodružstvo,“ smeje sa Bibiána Zdútová. „Ale, myslím si, 
že je len dobré, keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí hľadajú presne 
to, čo im viete ponúknuť.“ 

Samuel Drira 
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Samuel Drira sa očividne výzvy nebál, práve naopak. A 
Nehera rozhodne nechcela zostať lokálnou značkou. Preto s 
prvou kolekciou zamierila rovno... do Paríža. „Pokiaľ chcete 
vybudovať niečo podobné, jednoducho musíte myslieť 
globálne,“ dôvodí výkonná riaditeľka. 

A čo povedal na 
tento slovenský 
„nápad“ svet? Za-
tlieskal. „Prvé 
ohlasy boli veľmi 
dobré a čo nás teší, 
tie po uvedení 
druhej kolekcie 
jeseň/zima 2016 
tento rok boli ešte 
lepšie. Nie je to zvyčajné už po druhej sezóne, ale o to viac 
nás teší, ak sú odborníci aj médiá prekvapení vysokým 
štandardom.“ 

Aká teda vlastne je nová Nehera? „Moderná, experimen-
tujúca, no zároveň nie ukričaná. My to voláme tichý luxus,“ 
hovorí Bibiána Zdútová. Hoci k tradíciám vzhliadajú s úctou, 
nechcú na ne bezhlavo nadväzovať. „Pokiaľ sa bavíme o starej 
Nehere, tak nás inšpiruje najmä vysokou úrovňou krajčírstva a 
tiež inovátorstvom Jana Neheru.“ Myslí tým predovšetkým 
fakt, že československý podnikateľ ako prvý použil takzvanú 
vertikálnu integráciu v oblasti módy. Teda, že pod jednou 
strechou fungovalo všetko od prvotnej výroby cez logistiku až 
po maloobchod. „Dnes je to moderný model, ktorý používajú 
mnohé značky. Ale v tridsiatych rokoch to bolo niečo naozaj 
výnimočné,“ vysvetľuje Bibiána Zdútová.  

Všetko teda vzniká a realizuje sa na Slovensku. Od návrhov 
až po ušitie a distribúciu. Gro sa odohráva v bratislavskom 
ateliéri, no spolupracujú aj s menšími ateliérmi na Slovensku a 

Predstavenie kolekcie v Paríži. 
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v Česku. Okrem tradičných neherovských bášt Trenčína a 
Prostějova vyrábajú v Ružomberku, Žiline, Púchove, ale aj v 
Šahách či Báhoni. Podľa Bibiány Zdútovej všade, kde nájdu 
šikovných ľudí.  

Stále sa však boria s nedostatkom skúseností s takzvanou 
vysokou módou. „Najužší tím je zhruba desaťčlenný a 
momentálne je slovensko-francúzsky, no podľa potreby sa 
dopĺňa,“ hovorí riaditeľka, keď nám robí malú prehliadku 
chystaného showroomu a ďalších priestorov spoločnosti. A 
kde okrem mól sa s Neherou môžete stretnúť? „V obchodoch 
v Londýne, Miláne, ale napríklad aj v Montreale, Soule, 
Pekingu, Hongkongu... a, samozrejme, v Bratislave.“  

www.hnonline.sk 28.03.2015 
pomocná evidencia 495/1/2015 
 
Život viacerých rodín v Opatovej i v Zámostí sa už čoskoro 

skvalitní. Povolenia o užívaní vodnej stavby im umožňujú 
pripojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. 

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. 
získala v týchto dňoch právoplatné kolaudačné rozhodnutia 
pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 
8 332 metrov, vrátane 8 novovybudovaných čerpacích staníc. 
Tie umožnia odkanalizovanie trenčianskych ulíc: Jahodová, 
Istebnícka, Matice slovenskej, Kasárenská, Jána Psotného, 
Opatovská, Mlynská, Pod driením, Niva, Mníšna, Horeblatie a 
10.apríla. Novú kanalizáciu budú môcť užívať i Zamarovčania 
na ulici A. Lišku, Pod Kaštieľom, Zamarovskej a Športovej 
ulici. 

Na verejnú kanalizáciu sa môže ihneď pripojiť asi 3 440 
obyvateľov. Všetky informácie o postupe a detailoch poskytnú 
pracovníci spoločnosti TVK v Zákazníckom centre na 
Kožušníckej 4 v Trenčíne, na telefónnom čísle (032) 65 72 
851 a emailovej adrese rozborova@tvkas.sk. 
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Nová kanalizácia významne prispeje k trvalej udržateľnosti 
kvality životného prostredia a minimalizácii znečisťovania 
podzemnej vody a vodných tokov. Vybudovaná bola v rámci 
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý je 
spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
vo výške 81,77% oprávnených nákladov. V rámci tohto tzv. 
„veľkého projektu“, ktorý je najväčším vodohospodárskym 
projektom v celom regióne, ešte v tomto roku spoločnosť 
TVK dokončí alebo postaví 5 čističiek odpadových vôd a 
dobuduje 33 čerpacích staníc.  

Celkovo ide asi o 60 km kanalizácie a približne 26 km 
vodovodného potrubia. Projekt tak umožní napojenie viac ako 
11 tisíc obyvateľov z 11 obcí, vrátane Trenčína na verejnú 
kanalizáciu a pripojenie viac ako 3000 obyvateľov z 3 obcí na 
verejný vodovod. 

www.trencin.sk 16.04.2015 
pomocná evidencia 624/1/2015 
 
Viac ako 184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 

tisíc ton posypového materiálu a takmer 3 milióny eur. Taká je 
bilancia zimnej údržby Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (SC TSK) počas zimnej údržby v sezóne 
2014/2015. 

SC TSK celkovo spravuje 1483 kilometrov ciest II. a III. 
triedy vo vlastníctve TSK, z toho 348 kilometrov ciest II. 
triedy a 1135 kilometrov ciest III. triedy.  Údržbu vykonáva aj 
na cestách I. triedy vo vlastníctve SR a v správe SSC IVSC 
Žilina v dĺžke 284 kilometrov.  

O najväčší počet kilometrov cestných komunikácií v kraji 
sa stará Cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava, ktoré z celkového počtu kilometrov spravuje viac 
ako 738 kilometrov ciest I., II., a III. triedy. O niečo nižší 
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počet, 581 kilometrov ciest, udržuje Cestmajsterstvo 
Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. 
Cestmajsterstvo Považská Bystrica, Púchov a Ilava má vo 
svojej správe 448 kilometrov ciest.  

V období od 12. decembra 2014 do 7. apríla 2015 SC TSK 
celkovo spotrebovala 37 107 ton materiálu, z toho 26 593 ton 
inertného a 10 514 chemického posypového materiálu. 
V časovom horizonte 117 dní v priemere minula viac ako 317 
ton materiálu na jeden deň. Soľanku ako posypový materiál 
využilo len Cestmajsterstvo Prievidza v objeme 32 litrov. 

SC TSK pritom počas výkonu zimnej údržby pluhom prešla 
celkovo 20 387 kilometrov ciest a posypala 75 413 kilometrov 
komunikácií. Pre lepšiu predstavu v priebehu necelých 4 
mesiacov pluhy obišli cestné komunikácie v správe SC TSK 
v priemere viac ako 11-krát a sypače až viac ako 42-krát. 
Pluhovanie a posyp zároveň SC TSK zrealizovala v priebehu 
zimnej údržby ciest v tomto období na 88 357 kilometroch 
ciest. 

Počas zimnej údržby v zmysle platnej legislatívy je na 
správcoch komunikácií povinnosť nepretržitej  24-hodinovej 
služby. Hoci sa zdalo, že zimná sezóna 2014/2015 nebola 
veľmi náročná na klimatické podmienky, situáciu sťažila 
kalamitná situácia z konca januára 2015. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja počas 
kalamitnej situácie na cesty vyslala viac ako 60 sypačov, viac 
než 10 nakladačov a 25 zazmluvnených traktorov s radlicou. 
V teréne sa pohybovalo približne 100 pracovníkov vo výkone. 
Kalamita si v priemere vyžiadala až 4-násobné množstvo 
posypového materiálu, než je bežné pri štandardných 
podmienkach, teda až 3124 ton.  

Finančný objem za výkony realizované v priebehu zimnej 
údržby 2014/2015 sa na cestách I. triedy vyšplhal na sumu 
viac ako 1 milión eur z rozpočtu Slovenskej správy ciest a na 
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cestách II. a III. triedy na takmer 1,9 milióna eur z rozpočtu 
TSK. 

www.tsk.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 669/1/2015 
 
Ministerstvo obrany SR začne hľadať strategického 

partnera pre Letecké 
opravovne Trenčín 
(LOTN). V stredu s 
tým súhlasila vláda. 
Šéf rezortu obrany 
Martin Glváč po 
rokovaní vlády 
uviedol, že podnik 
chcú prenajať na 20 
rokov cez 
medzinárodný tender, ktorý vypíšu v máji. Štát zostane 
vlastníkom podniku, zdôraznil. Pri verejnej súťaži sa bude 
posudzovať cena nájmu (50 %), počet zamestnaných ľudí 
(40%) a odkúpenie strojov a zariadení (10%). Podľa Martina 
Glváča bude o tento podnik väčší záujem ako v minulosti pri 
prenájme vojenských opravovní. 

„Som presvedčený, že celý proces bude úspešný a bude 
generovať ešte väčší príjem pre štátny rozpočet,“ zdôraznil 
minister. Podnik by mal byť novému nájomcovi odovzdaný 
k 1. januáru 2016. 

Z rozpočtu Ozbrojených síl SR podľa Martina Glváča 
nemožno LOTN udržať. Ministerstvo obrany SR v opravách 
leteckej techniky nie je schopné zabezpečiť dostatočný objem 
zákaziek potrebný na zachovanie fungovania spoločnosti 
v súčasnom rozsahu bez vstupu strategického partnera. 
Minister pripustil, že podniku niekedy až umelo dávajú 
zákazky. 

Minister Martin Glváč v Leteckých opravovniach Trenčín. 



286 
 

Aby sa udržala zamestnanosť, tie zákazky niekedy nie sú 
veľmi efektívne, uviedol. Ak v krátkom čase nevyberú 
strategického partnera alebo sa nezvýši rozpočet Ministerstva 
obrany SR v objeme umožňujúcom zadávanie zákaziek 
v potrebnom rozsahu (ide o sumu minimálne 9 – 10 miliónov 
ročne), bude už v priebehu roka 2016 ohrozených 
329 pracovných miest, uvádza sa v materiáli rezortu obrany. 

Strategický partner, ktorý vzíde z medzinárodného tendra, 
bude podľa predloženého materiálu zaviazaný zachovať 

základné výrobné 
spôsobilosti podniku 
potrebné pre štát 
v krízových situá-
ciách a v prípadoch 
hospodárskej mobili-
zácie počas celej 
doby zmluvného 
vzťahu, ako aj za-
mestnanosť v období 

minimálne piatich rokov od vzniku zmluvného vzťahu 
v rozsahu vyplývajúcom z jeho ponuky. 

Akékoľvek opravy, údržba a investície týkajúce sa 
prenajatého majetku spoločnosti budú zaťažovať strategického 
partnera bez možnosti poskytnutia náhrady od Ministerstva 
obrany SR alebo spoločnosti. Zároveň sa od strategického 
partnera bude vyžadovať poistenie (resp. zabezpečenie 
poistenia) majetku spoločnosti počas celej doby zmluvného 
vzťahu. 

Akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) 
bola založená 25. januára 2006. Ako bývalý štátny podnik 
bola transformovaná na akciovú spoločnosť so 100-percentnou 
majetkovou účasťou štátu. V posledných rokoch mala 
prevažne záporné výsledky hospodárenia. Odkázaná je 
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prevažne na zákazky Ministerstva obrany SR (s podielom cca 
80 percent na celkových tržbách). 

Spoločnosť robí hlavne údržbu, opravy a modernizácie 
lietadiel L-410, L-39 a vrtuľníkov Mi-8, Mi-17 a pozemnej 
zabezpečovacej techniky, skúšky leteckej techniky, skúšky 
padákovej a výsadkovej techniky, merania leteckých 
prevádzkových kvapalín a merania leteckej techniky. 

Súkromník už prevádzkuje štátne Vojenské opravárenské 
podniky (VOP) v Trenčíne a Novákoch. Počas marcovej 
návštevy trenčianskeho opravárenského podniku premiér 
Robert Fico uviedol, že model prenájmu bývalých VOP bol 
veľmi dobrým rozhodnutím a vláda SR bude v prenájmoch 
pokračovať. 

www.pravda.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 783/1/2015 
 

Exminister hospodárstva a šéf Sitno Holdingu Ľudovít 
Černák poskytol Hospodárskym novinám rozhovor, v ktorom 
sa vyjadruje aj k Leteckým opravovniam Trenčín (LOT). 

Pre náš domáci zbrojársky biznis je typické, že našu 
starú ťažkopádnu techniku vyrábanú štátom nevieme 
predať na Západ a je stratová, no máme úspech v malých 
inovatívnych projektoch súkromného charakteru typu 
Božena alebo letecké simulátory v Trenčíne. Napriek tomu 
ste deklarovali, že sa zúčastníte na tendri o nájom LOT. 
Máte predstavu, ako by to zapadlo do vášho portfólia, aby 
to dávalo zmysel?  

„Doma nikto nie je prorokom. Presne ste definovali, kde 
vidím priestor na úspech domácich zbrojárskych firiem. Už to 
nie sú veľké kontrakty a obrovské opravovne. Nás realita tiež 
pritlačila smerom k tomu, ako funguje VRM (trenčianska 
firma, ktorá vyrába a vyvíja letecké simulátory, pozn. red.). Je 
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to firma vybudovaná na zelenej lúke, našla si svoj priestor, je 
vysoko kvalitná, možno európsky líder.  

My máme relatívne dobrý obchod. Myslím si, že veľkým 
hendikepom štátnych spoločností je, paradoxne, to, čo by malo 
byť ich výhodou: že sú štátne. Štát si svoju zodpovednosť 
vysvetľuje tak, že 
nie je schopný 
radikálnych kro-
kov, ako je reštruk-
turalizácia, zmena 
profilácia či pre-
púšťanie. Raz je 
príliš neskoro, lebo 
je pred voľbami, 
potom je zase po 
voľbách a nie je 
čas. Neriadia sa ako ekonomické, ale ako politické jednotky. 
Niekedy sa tam dávajú zákazky, ktoré by súkromný sektor 
urobil lepšie a lacnejšie, a tým sa tie podniky nepriamo dotujú 
cez opravy a kontrakty.“ 
Čo s tým teda chcete robiť? 
„V tých firmách je sústredená technológia, licencie a najmä 

ľudia. Už pred desiatimi rokmi som mal záujem o LOT. 
Zakladal som konzorcium, ktoré sa mi javilo ako win-win pre 
investora, Slovensko a aj pre Trenčín, pretože by dokázalo 
využiť opravárenské kapacity a letisko, možno by tam 
dokonca mohla byť medzinárodná škola pilotov. V tom čase 
sa zo Západu lietalo do Afganistanu a Iraku a platili sa veľké 
peniaze za skladovacie priestory v západnej Európe.  

Trenčiansky priestor a jeho ceny by pritom boli takmer 
bezkonkurenčné. To dávalo zmysel. Potom sa však prestalo 
hovoriť o tom, že LOT sa bude prenajímať, dve volebné 
obdobia bolo ticho a až teraz sa ten model prenájmu štátnych 

Ľudovít Černák 
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podnikov aplikoval. Dnes oprašujeme starú myšlienku. Vtedy 
sme v konzorciu mali aj výrobcu motorov pre helikoptéry, 
ktorý zvažoval presun časti výroby na Slovensko, prípadne 
opráv. To, s akou ponukou pôjdeme do súťaže, závisí od toho, 
či sa nám podarí opäť poskladať takéto konzorcium.“  

Dnes v LOT opravuje najmä štát a armáda. Zameriate 
sa teda viac na súkromný sektor? 

„Áno, vieme súťažiť aj v leteckom priemysle. Neviem, či je 
to dané pomalosťou štátu v súťažiach, ale LOT robili len 
vnútorné zákazky a Slovensko je príliš malé na to, aby ťahalo 
takéto veľké kapacity. Je tam tristo ľudí. My by sme chceli 
využiť túto kapacitu, momentálne je veľký dopyt po službách, 
ktoré poskytujú LOT.“  

Tá je dnes v strate, no nájomca by musel garantovať 
udržanie zamestnanosti. Podľa vás je tá strata spôsobená 
len zameraním na domáce štátne zákazky a tým, že 
nesúťaží vonku? 

„To je jednoduchá matematika, strata je tam preto, že je tam 
tristo ľudí a nemajú zákazky okrem štátnych. Na to, čo 
potrebuje slovenská armáda a letectvo, prípadne nejaké 
subdodávky do susedných krajín, by stačil aj polovičný počet 
zamestnancov.“  

www.hnonline.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 791/1/2015 
 
Pracovať na projektoch celoslovenského významu môžete 

aj v Trenčianskom kraji. Dôkazom je spoločnosť ICZ Slovakia 
a. s., ktorá je jedným z dominantných zamestnávateľov 
v oblasti IT technológií v trenčianskom regióne. 

V minulom roku oslávila spoločnosť ICZ Slovakia a. s. 
desiate výročie pôsobenia na slovenskom IT trhu. Počas tohto 
obdobia vyrástla z malej, takmer rodinnej firmy spoločnosť, 
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ktorá dnes zamestnáva viac ako sedemdesiat špecialistov a 
odborníkov. 

„V ostatných rokoch sme do veľkej miery konsolidovali, 
stabilizovali a aj rozšírili našu personálnu základňu, pričom 
sme sa orientovali omnoho viac na podporu vyššej profesijnej 
odbornosti zamestnancov. Ako generálny riaditeľ spoločnosti 
môžem s radosťou konštatovať, že nielen formálne výsledky 
nášho interného a externého auditu kvality, ale predovšetkým 
spokojnosť našich zákazníkov, obchodných partnerov či 
samotných zamestnancov je najlepším potvrdením toho, že 
nastúpená cesta a vízia spoločnosti ICZ Slovakia bola a je 
správna,“ zhodnotil pôsobenie spoločnosti Martin Terkovič. 

ICZ Slovakia realizuje svoje riešenia s vysokým dôrazom 
na využitie špičkových technológií a štandardov. Na základe 

detailnej identi-
fikácie potrieb 
zákazníka reali-
zuje komplexné 
služby systémo-
vej integrácie, 
pričom svojim 
zákazníkom po-
núka ucelené 
a komplexné rie-
šenia s maximál-
nou možnou pri-

danou hodnotou. Centrála spoločnosti je umiestnená v Tren-
číne, pobočky sú vo Zvolene, Liptovskom Mikuláši, 
Bratislave, Žiline a Prievidzi. Spoločne s ďalšími 
spoločnosťami skupiny ICZ zamestnáva v súčasnosti na 
Slovensku viac ako 120 ľudí. 

 „Našej spoločnosti sa už viac ako 10 rokov darí držať 
získané postavenie seriózneho a stabilného dodávateľa IT 

Minister spravodlivosti Tomáš Borec s náramkom na elektronický monitoring osôb. 
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riešení s vysokou pridanou hodnotou, a to nielen v segmente 
verejnej správy, ale aj v privátnom sektore,“ konštatuje 
generálny riaditeľ spoločnosti ICZ Slovakia Martin Terkovič. 

Potvrdením jeho slov sú riešenia a projekty, na ktorých 
spoločnosť pracovala v období posledných pár rokov. V roku 
2012 sa začal realizovať projekt „Dobudovanie infraštruktúry 
Národnej transfúznej služby SR“, jeden z najväčších vo 
vtedajšej histórii spoločnosti. V rámci projektu bol 
vybudovaný integrovaný informačný systém, ktorý využívajú 
všetky pracoviská Národnej transfúznej služby po celom 
území SR. V roku 2013 rozšírila spoločnosť svoje portfólio 
o novú oblasť, keď získala funkciu vnútroštátneho správcu 
emisných kvót, ktorú vykonáva od 1. januára 2013. 

Podpis zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR v roku 
2014 na dodávku systému elektronického monitoringu osôb je 
svojím rozsahom jedným z najväčších projektov, ktorý 
spoločnosť od svojho vzniku realizovala. 

 „V našej spoločnosti si uvedomujeme, že práve ľudia, naši 
zamestnanci, sú to najdôležitejšie, čo máme. Snažíme sa preto 
poskytovať svojim zamestnancom kvalitné pracovné 
prostredie a pracovné podmienky, vrátane zamestnaneckých 
benefitov, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať,“ hovorí Martin 
Terkovič a dodáva, že v apríli tohto roka spoločnosť otvorila 
novú pobočku v Prievidzi, kde zatiaľ pracuje 5 zamestnancov. 

Vzhľadom na rastúce množstvo projektov, na ktorých 
spoločnosť pracuje, stále platí, že odborníkov nie je nikdy 
dosť. „V súčasnosti naďalej hľadáme skúsených špecialistov, 
najmä programátorov, ktorým vieme ponúknuť prácu na 
zaujímavých projektoch,“ uzatvára Martin Terkovič. 

Predchodcom spoločnosti ICZ Slovakia bola spoločnosť 
Exprit s.r.o., založená v roku 2003, ktorá sa profilovala ako 
tzv. technology provider v oblasti správy a obehu 
dokumentov.  
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K veľkému míľniku vo vývoji spoločnosti došlo v roku 
2006, keď sa Exprit stala súčasťou skupiny ICZ a zároveň 
zmenila svoje obchodné meno na ICZ Slovakia. 

Skupina ICZ je IT holdingom s administratívnou centrálou 
v Holandsku. Dnes ju tvorí viac ako 10 samostatných 
subjektov a už dlhodobo patrí medzi top 10 najväčších IT 
spoločností v tzv. československom regióne. 

www.hnonline.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 784/1/2015 
 
Praktické informácie o možnostiach financovania firiem v 

oblasti výskumu, vedy a inovácií z najväčšieho európskeho 
programu na podporu výskumu a inovácií „Horizont 2020“ a z 
operačného programu „Výskum a inovácie“ boli v utorok 5. 

mája  obsahom konfe-
rencie s názvom „Ino-
vačný región – Možnosti 
financovania inovácií“.  

Približne päťdesiatke 
podnikateľov v Kongre-
sovej sále Úradu Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) boli 
poskytnuté aj informácie 
k novele zákona o dani 

z príjmov, ktorá umožňuje dodatočný odpočet nákladov na 
výskum a vývoj. Konferenciu zorganizoval TSK v spolupráci 
so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu 
SARIO a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK.  

Program konferencie tvorili prezentácie zúčastnených 
zástupcov podnikateľskej verejnosti, a to Jána Václava, 
riaditeľa Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Juraja 
Mihála, projektového manažéra SARIO, Daniely 
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Gavalierovej z odboru regionálneho rozvoja TSK, Ivana 
Filusa z BIC Bratislava, Dušana Galuseka z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Juraja Hrdloviča 
z Ministerstva hospodárstva SR.  

„Cieľom dnešnej prezentácie je priblížiť podnikateľom 
a ďalším hráčom na poli inovácií veľký európsky program, 
ktorý má rozpočet 80 miliárd eur na roky 2014 – 2020 
a takisto aktivity siete Enterprise Europe Network, čo je 
vlastne najväčšia sieť Európskej komisie na podporu 
podnikania, inovácií a prístupu k európskym fondom,“ 
informoval Ivan Filus z BIC Bratislava. 

Európsky program „Horizont 2020“ sústreďuje všetky 
aktivity, ktoré sa týkajú podpory výskumu, vývoja nových 
technológií a inovácií. Je otvorený pre firmy, výskumné 
organizácie, univerzity či akékoľvek subjekty z členských 
a asociovaných krajín Európskej únie. Novinkou programu 
„Horizont 2020“ je oblasť, ktorá sa nazýva Nástroj pre malé 
a stredné podniky, vďaka ktorej môžu po prvýkrát samotné 
malé a stredné podniky čerpať financie z európskeho 
programu. 

www.tsk.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 785/1/2015 
 
Harmonogram dokončenia stavieb pri modernizácii 

železnice v Trenčíne má ďalší posun. Ešte v marci železnice 
tvrdili, že stavbu podjazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde 
dokončia v júli. Dnes to už neplatí. 

Podľa železníc za to môže štvormesačný odklad uzavretia 
priecestia Vlárska. „Museli sme upraviť harmonogram celého 
uzla posunom začiatku jeho výstavby a časovým 
skoordinovaním s ostanými objektmi. Uzavretie bolo posunuté 
oproti pôvodnému termínu o štyri mesiace,“ povedala Daniela 
Detersová z odboru komunikácie železníc. 
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Nový termín ukončenia podjazdu je podľa upraveného 
harmonogramu prelom tretieho a štvrtého kvartálu tohto roka. 
K ďalším zmenám v termínoch dokončenia sa železnice 
nechceli vyjadriť. „Nový harmonogram dokončenia zatiaľ 
nemá konečnú podobu a preto by bolo predčasné hovoriť o 
posune termínov,“ dodala Daniela Detersová. 

Dokončenie podjazdu na Vlárskej ulici má pritom výrazný 
vplyv na dopravu v meste. Obchádzky a obmedzenia stoja 
podľa informácií Trenčianskeho fóra obyvateľov mesta tisíce 
eur denne. 

„Obchádzková trasa v dôsledku uzávierky Čierneho 
mosteka má dĺžku približne 3 kilometre. Denne ňou prejde 

vyše sedemtisíc 
áut, minimálne 
dve tretiny z 
nich smerujú 
do centra mes-
ta. To je asi 15 
tisíc kilometrov 
denne. To zna-
mená navyše 

približne tisíc eur denne za pohonné hmoty, stovky hodín 
strávených v zápche a ťažko vyčísliteľné znečistenie ovzdušia, 
hluk a poškodenie komunikácií,“ povedal Norbert Brázda z 
Trenčianskeho fóra. 

Práce na železnici po uzavretí Čierneho mosteka v tejto 
časti stavby pokračujú. Podľa informácii železníc založili v 
Orechovom oporný múr a robia prípravné práce na preložkách 
vodovodu a kanalizácie. 

„Práce budú pokračovať výstavbou oporných múrov 
smerom k areálu Old Herold. V samotnom areáli Old Herold 
sú oporné múry už vo výstavbe. Za súčasného stavu nie je 
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možné opätovne otvoriť pôvodný úsek cesty pre automobilovú 
dopravu,“ povedala Daniela Detersová. 

Obyvateľom zo Sihote, ktorí bývajú pri železnici, chýbajú 
protihlukové steny. Medzi železničnou stanicou a rodinnými 
domami na Hodžovej ulici, ktoré sa nachádzajú v tesnej 
blízkosti železničnej stanice, nie sú postavené žiadne zábrany. 

Tie končia pri rodinných domoch približne v miestach, ako 
je zimný štadión Mariána Gáboríka. Ďalej smerom k 
bývalému Mliečnemu baru už protihluková stena nepokračuje. 

 „Po ukončení stavby modernizácie, keď už bude trať v 
plnej prevádzke, urobíme opätovné merania hluku. Ak sa 
preukáže prekročenie hygienických limitov v konkrétnych 
úsekoch, dôjde k dobudovaniu protihlukových stien, prípadne 
budú vykonané individuálne opatrenia na zníženie hluku 
napríklad výmenou okien,“ sľúbili na svojej stránke železnice. 

Podobný problém, ale v súvislosti s výstavbou nového 
cestného mosta, riešili aj ľudia, ktorí majú domy v jeho 
blízkosti. Šesť rodín, ktoré bývajú neďaleko mosta, sa 
sťažovalo na absenciu protihlukovej zábrany, ktorá práve nad 
ich domami nepokračuje. Jedna z dotknutých obyvateliek 
Legionárskej ulice nechala zhotoviť aj špeciálny transparent, 
ktorý bol počas slávnostného otvorenia viditeľný aj z mosta. 

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman 
Žembera vtedy argumentoval, že stavbu hradili z európskych 
dotácií a projekt nemôžu meniť svojvoľne, problém ale sľúbil 
vyriešiť. V prípade neprimeraných výsledkov protihlukovú 
stenu predĺžime,“ povedal Roman Žembera. 

Podľa informácií zo Slovenskej správy ciest merania 
hlučnosti práve prebiehajú. „Po ich vyhodnotení bude 
vypracovaný postup ďalšieho riešenia,“ povedala hovorkyňa 
Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová. 

www.sme.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 800/1/201 



 

Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
v Trenčíne mieri ď
zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
obrobkov pre kovoobrábacie stroje
výrobnú halu a vytvoriť

Mestské zastupiteľ
schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
346 440 eur. Súč ť
priestory, skladové 
plochy. 

Spoločnosť HS –
spoločnosť nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V sú
majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky 
Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou. Kúpou 
následnou výstavbou si zabezpe
Spoločnosť momentálne zamestnáva 160 pracovníkov.

Podľa trenčianskeho primátora 
už v júni tohto roku mala za
s výrobou japonská spolo
so zamestnancami ď
v priemyselnom parku v
spoločnosti AU Optronics, by pod
malo do konca roku pracova
tisíc ľudí. 

www.teraz.sk 13.05.2015
pomocná evidencia 819/1/2015
 
Trenčínu sa podarilo po rokoch snahy získa

rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zárove
divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 
rôznych súborov. 

Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
íne mieri ďalší investor. Spoločnosť HS 

zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
obrobkov pre kovoobrábacie stroje tam chce postavi

vytvoriť až 40 pracovných miest. 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v stredu 13. mája  

schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
346 440 eur. Súčasťou stavby budú i administratívne 
priestory, skladové priestory, parkovacie a manipula

– Tec, spol. s r.o., Trenčín je dcérska 
ť nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V súč

majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky 
íne a v Bánovciach nad Bebravou. Kúpou pozemku a 

následnou výstavbou si zabezpečia vlastné priestory. 
ť momentálne zamestnáva 160 pracovníkov.
čianskeho primátora Richarda Rybní

júni tohto roku mala začať v priemyselnom parku 
výrobou japonská spoločnosť Akebono. 

zamestnancami ďalších spoločností, ktoré sídlia 
priemyselnom parku v bývalej budove taiwanskej 

nosti AU Optronics, by podľa Richarda Rybní
malo do konca roku pracovať v priemyselnom parku okolo 

13.05.2015 
pomocná evidencia 819/1/2015 

ínu sa podarilo po rokoch snahy získať eurofondy na 
rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň
divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 

296 

Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
č ť HS – Tec 

zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
tam chce postaviť 

 
stredu 13. mája  

schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
administratívne 

priestory, parkovacie a manipulačné 

čín je dcérska 
 nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V súčasnosti 

majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky - v 
pozemku a 

ia vlastné priestory. 
 momentálne zamestnáva 160 pracovníkov. 

Richarda Rybníčka by 
priemyselnom parku 

 Akebono. Spolu 
ností, ktoré sídlia 

bývalej budove taiwanskej 
a Richarda Rybníčka 

priemyselnom parku okolo 

ť eurofondy na 
rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň slúži ako 
divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 
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Národná kultúrna pamiatka vybudovaná v štýle 
funkcionalizmu získala 1,6 milióna eur na rekonštrukciu. 
Práce má na 
základe verejnej 
súťaže vykonať 
firma Euro-Buil-
ding. Vzhľadom 
na skúsenosti 
iných samospráv 
so spoločnosťou 
mesto aj poslanci 
zvažujú, či sa 
majú do rekon-
štrukcie pustiť. To by však pre časové termíny znamenalo, že 
krajské mesto o financie príde. 

Za európske zdroje sa má schátraná budova zatepliť, 
opraviť strecha a zmodernizovať divadelná sála, vrátane 
nového javiska a sedenia. „Dôveryhodnosť partnera je 
dôležitá. To, čo vieme o tejto firme, znamená, že je majstrom 
v dodatkoch. Mesto by mohlo na celú rekonštrukciu doplatiť,” 
povedal na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec za 
Občiansku konzervatívnu stranu (OKS) Juraj Bakoš. 

Trenčiansky primátor Richard Rybníček povedal, že o 
problémových rekonštrukciách firmou vie. Kritizoval štát a 
poslancov parlamentu, že svojimi rozhodnutiami a 
schválenými zákonmi spôsobujú mestám a obciam problémy. 

„Najradšej by sme boli za systém, keby starostovia a 
primátori mohli slobodnejšie rozhodovať a dávať priestor 
miestnym firmám,” povedal s tým, že zákon o verejnom 
obstarávaní, ktorý je postavený na cene, dáva priestor 
špekuláciám. Súťaž podľa jeho slov analyzujú, konečné 
rozhodnutie plánuje urobiť spolu s poslancami.  
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„Nechcem to riešiť dramatickým rozhodnutím alebo 
odsudzovaním spomínanej firmy, ktorá možno len využíva 
systém nastavený štátom. Pravda je taká, že nás tlačí čas, 
pretože ide o eurofondy ešte z minulého programového 
obdobia. Buď budeme čerpať, alebo o peniaze definitívne 
prídeme. To, čo sa deje s verejným obstarávaním na 
Slovensku, je skôr vizitka, že nedôveryhodným začína byť 
štát,” povedal Richard Rybníček. 

Na negatívne skúsenosti s firmou upozorňovalo aj 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jeho bývalý šéf a 
primátor Nitry Jozef Dvonč (Smer-SD) pre Denník N uviedol, 
že keď stavebnú činnosť na Slovensku vykonávajú firmy, 
ktoré majú viac právnikov ako robotníkov, prirodzene 
vznikajú problémy. Vedenie ZMOS vtedy podľa denníka 
vyhlásením, v ktorom sa Euro-Building priamo nespomínal, 
reagovalo na viaceré sťažnosti primátorov a starostov. 
Kriticky sa vyjadril aj primátor Trenčianskych Teplíc Štefan 
Škultéty (SIEŤ). „Táto firma sa nám prihlásila do tendra na 
modernizáciu hasičskej stanice. Nakoniec sme súťaž zrušili a 
radšej nečerpali žiadne peniaze. Po referenciách od iných 
kolegov starostov sme urobili toto neľahké rozhodnutie. 
Stanica síce nie je opravená, ale aspoň pokojne spávam,” 
povedal. 

Nedokonalosť zákona o verejnom obstarávaní priznávajú aj 
ľudia bojujúci proti korupcii. „Zákon o verejnom obstarávaní, 
ktorý myslí primárne na cenu, je často postavený na hlavu. Je 
to dôsledok toho, že na Slovensku automaticky myslíme na to, 
že sa niekto bude snažiť kradnúť. Ešte potrvá asi dlho, kým 
budeme môcť obstarávať tak, aby prvoradá bola kvalita 
poskytovaných služieb,” povedal politický komentátor a člen 
nadácie Zastavme korupciu Marián Leško. 

www.sme.sk 14.05.2015 
pomocná evidencia 827/1/2015 
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Najväčšou investičnou akciou financovanou z eurofondov 

bola v Trenčíne v končiacom programovom období 
rekonštrukcia troch základných škôl (ZŠ) v rokoch 2010 až 
2012. TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Celkové náklady na rekonštrukciu troch ZŠ sa vyšplhali na 
4,14 milióna eur, z eurofondov išlo na rekonštrukciu 
prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
takmer 3,94 milióna eur. Najväčšia suma šla na Základnú 
školu Hodžova, kde išlo z eurofondov na rekonštrukciu 1,82 
milióna eur. Rekonštrukcia ZŠ Novomeského stála takmer 
1,49 milióna eur, z eurofondov bolo viac ako 1,41 milióna. Na 
rekonštrukciu ZŠ Veľkomoravská prispeli eurofondy sumou 
701 489 eur. 

Po rekonštrukciách základných škôl išla v končiacom 
programovom období v Trenčíne najvyššia suma z eurofondov 
na vzdelávanie zamestnancov mestského úradu.  

Na projekt Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej 
prípravy zamestnancov mesta Trenčín putovalo z eurofondov 
prostredníctvom Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny 
takmer 300 tisíc eur.  

www.teraz.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 836/1/2015 
 
 
 
Most v trenčianskej mestskej časti Opatová nad Váhom je 

poškodený. Začiatok opravy ale opäť odložili. „Vždy pred 
mostom radšej spomalím a dávam pozor na nové výtlky. 
Dúfam, že to opravia čím skôr, je to tam katastrofálne. Keď 
som ho videl zospodu, čudoval som sa, že vôbec ešte stojí,“ 
povedal Miroslav z Trenčína. 
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Opravy sa nevedia dočkať ani obyvatelia Opatovej. „Už 
veľakrát sľubovali, že most opravia, doteraz však ani nezačali. 
Bývame blízko mosta, večer a v noci vnímame otrasy, ktoré 
robia autá na výtlkoch,“ povedala Anna z Opatovej. 

Cestu aj samotný most spravuje Slovenská správa ciest. 
„Na rekonštrukciu uve-
deného mosta sa vy-
pracovali viaceré har-
monogramy, ktoré však 
zhotoviteľ nedodržal,“ 
povedala hovorkyňa 
Slovenskej správy ciest 
Zuzana Hromcová. 

Podľa zmluvy mala 
byť oprava ukončená na 

konci roka 2014. Žiadne práce sa však nezačali. „Slovenská 
správa ciest jednostranným právnym úkonom listom z 
30.1.2015 odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom HANT BA 
DS, a. s., pre podstatné porušenie zmluvou stanovených 
podmienok zo strany zhotoviteľa,“ povedala Zuzana 
Hromcová. 

Správa ciest teraz čaká na schválenie vyhlásenia verejného 
obstarávania. „Na všetky otázky ohľadne rekonštrukcie bude 
možné odpovedať až po ukončení verejného obstarávania.“ 

Kedy bude obstarávanie ukončené, to sa podľa nej nedá 
odhadnúť. „Je to zložitý proces, ktorý sa niekedy predĺži kvôli 
rôznym lehotám. Vyhlásenie by ale malo byť v najbližších 
dňoch,“ uzavrela Zuzana Hromcová. 

Samotná rekonštrukcia sa mala týkať hornej a spodnej časti 
mosta. Práce mali spočívať v odbúraní mostného zvršku až po 
úroveň nosnej konštrukcie, demontáži zábradlia a odbúraní 
monolitických ríms. Na obidvoch stranách mosta by sa mali 
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rozšíriť chodníky o 60 centimetrov, osadiť prefabrikované 
rímsy, nové zábradlie s protihlukovou stenou a nové zvodidlá. 

Pracovníci by sa mali zamerať aj na spodnú časť mosta. 
Mali by vybudovať novú izoláciu mosta a položiť asfaltové 
vrstvy vozovky. Zo spodnej časti mosta by mali opraviť 
vypadnuté časti betónu, vykonať sanáciu výstuže a opraviť 
oporné múry. 

www.sme.sk 03.06.2015 
pomocná evidencia 1003/1/2015 
 
V priestore medzi hrádzami bude postavených celkovo šesť 

samostatných pilierov, pričom v súčasnosti sú ukončené práce 
na piatich a začaté na zakladaní zostávajúceho šiesteho piliera, 
kde je potrebné vykonať hĺbkovú tryskovú injektáž v koryte 
Váhu. To je situácia na stavbe nového železničného mosta. 

Stavbári tiež pokračujú na vrchnej stavbe mostnej 
konštrukcie a realizujú polia medzi už vybudovanými piliermi. 
Na pravej strane Váhu už sú prvé polia hotové, pripravené sú 
výstuže na položenie ďalších polí. Na ľavej strane Váhu sa 
začali práce na spojení začiatku mosta s najbližším pilierom 
vo Váhu ponad hrádzu. Termín dokončenia mosta je podľa 
zmluvy február 2016. 

Celková dĺžka železničného mostu cez Váh bude takmer 
350 metrov, konštruovaný je na rýchlosť 140 km/h., pričom je 
samostatný pre každú koľaj so šírkou vyše 7 metrov. 
Železničný zvršok bude tvoriť pevná jazdná dráha.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 951/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13. mája 

schválilo predaj pozemku s rozlohou 11 548 m² trenčianskej 
spoločnosti HS – Tec. Okrem príjmu z predaja si mesto 
zabezpečí príjem z dane nehnuteľností.  
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V priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici chce spoločnosť 
postaviť halu na výrobu upínacích zariadení pre 
kovoobrábacie stroje. Súčasťou stavby budú administratívne a 
skladové priestory, parkovacie a manipulačné plochy. 
Spoločnosť má v súčasnosti dve výrobné prevádzky v 
prenajatých priestoroch  v Trenčíne a v Bánovciach nad 
Bebravou a zamestnáva 160 zamestnancov. Výstavbou si 
zabezpečia vlastné priestory a plánujú nárast zamestnancov 
o 30 - 40. Celková kúpna cena pozemku predstavuje 346.440 
eur.  

„Veľmi sa tešíme, že sa trenčianska priemyselná zóna 
napĺňa,“ povedal zástupca primátora Ján Forgáč. „Vznikne tu 
opäť niekoľko desiatok pracovných miest, vrátane tejto 
investície bude ich počet v priemyselnom parku presahovať 
číslo tisíc, čo je skvelé.“ 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 954/1/2015 
 
Mestský parlament schválil 13. mája hospodárenie mesta za 

minulý rok, a to bez 
výhrad.  

Záverečný účet mes-
ta obsahuje podrobné 
informácie o správe 
vecí verejných, o kon-
krétnych príjmoch a vý-
davkoch.  

„Mesto hospodárilo 
v súlade so všetkými 
zákonnými normami. 

Veľmi pozitívne hodnotím, že vo volebnom roku dokázalo 
hospodáriť s pozitívnym výsledkom, dokonca vyšším ako bolo 
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pôvodne predpokladané,“ uviedol predseda Finančnej 
a majetkovej komisie Peter Hošták.  

Značná časť hospodárskeho výsledku sa presúva do 
rozpočtu na rok 2015. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
rezervný fond vo výške 432 tisíc eur. Súvisí to s tým, že 
investícia do letnej plavárne sa presúva do ďalšieho roka.  

Aj v minulom roku mesto pokračovalo v konsolidácii 
svojho dlhu. Za štyri roky poklesol o 51 percent. Celkový dlh 
k 31.12.2014 bol 19,45 milióna eur, čo je 351 eur na 
obyvateľa. 

Na konci roka 2013 bol prijatý nový zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorý sprísnil hranice 
možného zadlženia samospráv. Do roku 2014 sa do dlhovej 
služby počítali len bankové úvery, od 1. 1. 2014 sa dlhová 
služba rozšírila o investičné dodávateľské úvery. Maximálna 
možná výška dlhovej služby je stanovená na 60 percent 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa 
nových pravidiel je dlh Trenčína k 31.12.2014 takmer 53 
percent.  

Ak by nebol schválený nový zákon a postupovalo by sa 
podľa pôvodného zákona, výška dlhovej služby by ku koncu 
roka 2014 bola 32,5 percenta. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 956/1/2015 
 
Nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici 

Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie nového 
zabezpečovacieho zariadenia, momentálne prebieha jeho 
montáž. Pre INFO to povedal Ľubomír Mitas z odboru 
komunikácie Železníc SR. 

Po ukončení výluk v decembri 2015 dôjde k spusteniu 
zariadenia a tým budú podľa neho práce v stanici ukončené. 
Ako ďalej povedal, dajú do prevádzky podchod, celé 



304 
 

koľajisko s novými nástupišťami a oznamovacími zaria-
deniami pre cestujúcich a iné.  

„Následne zhotoviteľ upraví terén v súlade s projektovou 
dokumentáciou, prípadne uvedie terén do pôvodného stavu. V 
rámci modernizácie nie je riešená úprava starej budovy 
stanice. O jej ďalšom využití rozhodne správca budovy - ŽSR, 
Oblastné riaditeľstvo Žilina,“ doplnil Ľubomír Mitas. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 952/1/2015 
 
Spolupráca Slovenska a Ruskej federácie v oblasti obrany 

sa má dotýkať iba systémov, ktorými v súčasnosti disponuje 
slovenská armáda. Takto dnes v Košiciach vysvetľoval svoje 
slová premiér Robert Fico, ktoré povedal počas tohto 
týždňovej návštevy v Moskve. 

V oblasti pozemnej techniky ide najmä o spoluprácu pri 
dodávke náhradných 
dielov. Slovenská 
armáda totiž podľa 
jeho slov disponuje 
viacerými typmi 
ruskej pozemnej 
techniky, ako sú na-
príklad bojové vo-

zidlá pechoty (BVP). „Celkom prirodzene sa musia tieto stroje 
niekedy opravovať, ak nemáme peniaze na nákup nových,“ 
vysvetlil. 

Fico v Moskve hovoril aj o modernizácii protilietadlového 
raketového systému S-300, ktorý taktiež pochádza z Ruska. 
„Ak tieto systémy majú fungovať, tak musia byť kupované 
náhradné diely. Preto ak sme hovorili o spolupráci, tak sme 
hovorili o spolupráci pri udržiavaní existujúcich systémov, 
ktoré máme,“ zdôraznil Robert Fico. 
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Témou rozhovorov v Moskve bola aj modernizácia 
vrtuľníkov Mi-17. V tejto súvislosti si premiér vie predstaviť 
väčšie využitie kapacít Leteckých opravovní Trenčín (LOT), 
kde sa tieto typy vrtuľníkov opravujú.  

„Otázka opráv, modernizácie vrtuľníkov Mi-17 má 
podstatne širší ako len vojenský charakter. Ide nám o opravu 
vojenských vrtuľníkov, ale aj využitie kapacít LOT na tento 
účel,“ dodal s tým, že by sa v Trenčíne mohli opravovať aj 
civilné vrtuľníky Mi-17, aj vrtuľníky Mi-17 z iných krajín. K 
dohode s ruskou stranou však v tomto smere ešte podľa jeho 
slov nedošlo. 

www.teraz.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1014/1/2015 
 
Slovenské technológie dobývajú svet. Málokto však vie, že 

u nás sa vyrábajú špičkové vojenské zariadenia pre americkú 
armádu. 

V Trenčíne vznikajú vyspelé letecké simulátory pre 
vrtuľníky aj stíhačky. A my sme si ich vyskúšali na vlastnej 

koži. Dokonca sme si 
zalietali nad Afganis-
tanom!  

V trenčianskej firme 
Virtual Reality Media 
(VRM) vznikajú po-
kročilé technológie, kto-
ré patria k svetovej 
špičke. Ako je to mož-
né? Príbeh firmy sa 

pritom začal nenápadne...  
„Firma VRM bola založená v roku 1992. Zo začiatku sme 

sa venovali počítačom. Prvý veľký projekt prišiel náhodne v 
roku 1995, keď boli majitelia oslovení armádou, či by boli 

Simulátor. 
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schopní opraviť letecký simulátor pre MIG-29, ktorý mali na 
letisku na Sliači. Tak sa pustili do toho, ešte ho aj 
zmodernizovali a ten simulátor používajú naši letci dodnes,“ 
hovorí Milan Mrázik z marketingu firmy. A potom prišli 
ďalšie zákazky. „Dnes dodávame simulátory pre americkú 
armádu, ktorá ich používa na školenie letcov v Afganistane a v 
Iraku, vyvážame ich aj do istej severoafrickej krajiny.“ Ako 
taký simulátor vlastne vyzerá a čo dokáže? To si o chvíľu 
vyskúšame. 

„Chápte, všetko je veľmi citlivé. Fotky a videá, ktoré idú 
von alebo na propagačné účely, musia byť upravené tak, aby 
sa z nich nedala vyčítať konkrétna konfigurácia, čo ktorý stroj 
obsahuje,“ upozorňuje nás Milan Mrázik, keď vchádzame do 
obrovskej haly. V nej je viacero simulátorov, na ktorých práve 
robia.  

„Tam vľavo testujeme simulátor pre MIG-29, ktorý si 
objednala poľská armáda, vy si vyskúšate simulátor pre 
vrtuľník MI-17,“ vedie nás k čiernej kabíne, ku ktorej sa ide 
po schodoch. Tam nás víta projektový manažér Juraj Lauš. 
„MI-17 sú ruské vrtuľníky poslednej generácie, ktoré prešli 
americkou modernizáciou. Používajú sa v Afganistane a tento 

simulátor je určený na 
výcvik miestnych pilo-
tov, ktorých cvičia ko-
aliční piloti,“ hovorí a 
otvára dvere do kabíny. 
Zrazu sa ocitáme v 
kokpite vrtuľníka, všet-
ko vyzerá ako vo filme 

- všade iba tlačidlá, gombíky, páky. 
Juraj Lauš si sadá na miesto pilota, ja vedľa neho a fotograf 

sa usadá za nami. Na panoramatickom plátne, ktoré je pred 
oknami kabíny, sa objaví obraz krajiny - Afganistanu. „Ja to 

Juraj Lauš 
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nahodím,“ povie náš pilot, poprepína páčky a ozve sa hukot 
rotora. Dokonca na hornom okraji zorného pola vidíme 
krútiacu sa vrtuľu - aj tá sa premieta na plátno. Kabína vibruje, 
a keď sa odlepíme od zeme, cítim, ako stúpame.  

„Toto je kábulské medzinárodné letisko tak, ako reálne 
vyzerá. Viem to potvrdiť, bol som tam päťkrát,“ vysvetľuje. 
„Je to hlinené mesto, bez elektriny, nič tam nie je... Je tu jedna 
rezidenčná štvrť, ktorá je dôležitá, a tak je aj zobrazená 
detailnejšie ako zvyšok mesta,“ pokračuje v lete nad mestom. 
Vidíme mešity, budovy, úzke uličky aj veľké vily. Zrazu 
naklopí stroj, že to cítim až v žalúdku. „Pritom sa naozaj 
vôbec nehýbeme, všetky pocity sú len ilúzia vášho mozgu, 
ktorý takto vyhodnocuje obraz, ktorý sa premieta,“ ubezpečuje 
nás s úsmevom. Jedine kabína trocha vibruje, ako by bol 
naozaj pustený motor, a tiež sa prenášajú mierne tlaky do 
sedačky. 

„Tak toto je Kábul, pekné...“ poviem nahlas.  
„A to nie je všetko, nahratý tu máme celý Afganistan, terén 

je vymodelovaný s 
presnosťou 0,5 metra 
na pixel.“ Celá pro-
jekcia terénu sa napro-
gramovala na základe 
výškopisu a ortofoto-
snímok, ktoré dodali 
trenčianskej firme 

Američania. „Všetko, čo tu vidíte, celé ovládanie, projekcia, 
systém, všetko sa robilo u nás,“ povie hrdo Juraj Lauš. Jedine 
kabína je z pôvodného vyradeného stroja MI-17. 

„Za desať minút priletíme z letiska Kábul, kde pôsobia aj 
naši vojaci, na letisko v Bagrame,“ oznámi pilot. 
Vychutnávame si let ponad oranžovú vyschnutú krajinu a 
malé hlinené mestečká, na obzore sa črtajú vysoké hory.  

Takto vyzerá reálna krajina v Afganistane. 
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„Máme výšku 1 800 metrov nad terénom, môžem letieť, 
kam chcem, aj pristáť, kde chcem. Vie to simulovať všetky 
poruchy aj havárie - program cvičného letu zadáva veliteľ cez 
počítač, ktorý ste videli v hale pred simulátorom,“ vysvetľuje 
pilot.  

A ako vyzerá taká havária? Pilot namieri stroj rovno k 
zemi. Žalúdok aj srdce mám až v krku z toho, ako rýchlo sa 
rútime dole. Namiesto otrasov a výbuchu sa simulátor iba 
vypne. Všetko treba znova nahodiť a my sa vraciame späť na 
virtuálne kábulské letisko. S pocitom, že Afganistan je naozaj 
krásny a našťastie v simulátore nám nehrozilo, že nás zostrelí 
nejaký talibanec. 

www.cas.sk 06.06.2015 
pomocná evidencia 1023/1/2015 
 
Nový závod spoločnosti Akebono Brake Slovakia s.r.o. 

otvorili 23. júna v priemyselnom parku v Trenčíne. Ide 
o jednu z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej 
republiky. 

Akebono je celosvetovým lídrom vo vývoji a výrobe bŕzd. 
„Naše produkty sme-
rujú do všetkých dru-
hov kolesových vozi-
diel, vysoko rýchlost-
ných vlakov, lietadiel 
a do priemyselných 
zariadení,“ uviedol pri 
otvorení trenčianskeho 
závodu prezident spo-
ločnosti Akebono Hi-

sataka Nobumoto s tým, že „práve tento závod bude mať 
hlavnú úlohu pri budovaní výrobnej základne spoločnosti 
Akebono v Európe“.  

Richard Rybníček (vľavo) a Rastislav Chovanec (druhý sprava). 
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a posledné dve dekády sa z Akebona stala globálna 
spoločnosť, ktorá má 18 výrobných závodov v 9 krajinách. 
Japonská spoločnosť je etablovaná hlavne na americkom, 
ázijskom a európskom trhu. Už na jeseň začne produkovať 
prvé výrobky i trenčiansky závod. Vo výrobnej hale s rozlohu 
10 tisíc m² by mali už čoskoro pracovať desiatky ľudí. Štátny 
tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec 
zdôraznil, že príchod každého zahraničného investora je veľmi 
dôležitý. „Akebono zamestnáva 
vyše 220 tisíc ľudí po celom svete 
a je veľmi príjemné, že si 
v európskom priestore vyhliadla 
Trenčín.“  

Pri otvorení nového závodu 
spoločnosti Akebono nechýbal 
trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorého teší, že 
s novým investorom prichádza do Trenčína i nová kultúra. 
„Podarila sa dobrá vec. Som vďačný vedeniu spoločnosti za 
toto rozhodnutie. Boli to zložité, ale korektné rokovania. Sme 
pripravení vytvárať manažmentu i zamestnancom dobré 
podmienky pre život.“  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1148/1/2015 
 
Do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici by najbližšie 

mali pribudnúť dve trenčianske firmy. Spoločnosť Wlana, s. 
r.o. má záujem postaviť mlyn na mletie kukurice a plánuje v 
rámci výroby zamestnať približne 10 zamestnancov. 
Spoločnosť Štefan Vanko, s. r.o., podnikajúca v oblasti 
zasielateľstva, chce  vybudovať firemné zázemie spoločnosti, 
zabezpečiť si tak vlastné priestory a možnosť rozšírenia 
podnikateľskej činnosti. V súčasnosti zamestnáva 15 ľudí a 
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plánuje nárast na 30 zamestnancov. Do mestskej kasy tak 
pribudne spolu necelých 250 tisíc eur.   

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1149/1/2015 
 
Spoločné vyhlásenie spoločností TVK a.s. Trenčín a TVS, 

a.s.: 
Spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK 

a.s. Trenčín) a Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 
(TVS, a.s.) si dovoľujú informovať, že dňa 3. 6. 2015 obe 
spoločnosti uzatvorili Dohodu o urovnaní sporných a 
pochybných práv, čím došlo k ukončeniu dlhotrvajúcich 
sporov oboch spoločností ohľadom prevádzkovania 
vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. 

Obe spoločnosti sa dohodli, že prevádzkovateľom celej 
infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. je od 1. 11. 2014 spoločnosť Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá tak má nárok na riadnu 
fakturáciu vodného a stočného za poskytnuté služby po 1. 11. 
2014. Obe spoločnosti sa taktiež dohodli, že spoločnosť 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. je od 11. 2. 2015 
oprávneným prevádzkovateľom infraštruktúry v 
Trenčianskych Tepliciach a v krátkom čase dôjde k 
odovzdaniu aj zvyšných častí prevádzkovaných infraštruktúr. 
Je potrebné, aby všetci odberatelia, ktorí tak doposiaľ 
neučinili, uzatvorili so spoločnosťou Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s. novú zmluvu o dodávke pitnej vody a 
odvádzaní odpadových vôd. Obe spoločnosti týmto ďakujú 
všetkým odberateľom za doterajšiu trpezlivosť počas trvania 
neštandardnej situácie ovplyvnenej obchodnými spormi oboch 
spoločností, ktoré boli Dohodou urovnané. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1157/1/2015 
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Frekventovaný most na ceste cez vozovku a potok 
v trenčianskej miestnej časti Opatová je v havarijnom stave. 
V dôsledku vibrácií a otrasov od dopravy a dlhodobého 
celoplošného zatekania do prasklín došlo k poškodeniu 
nosníkov nosnej konštrukcie. Primátor Trenčína Richard 
Rybníček vyhlásil 2. septembra mimoriadnu situáciu 
v priestoroch mostného objektu a jeho bezprostrednom okolí.  

Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, 
všetky časti mostnej konštrukcie sú značne poškodené. 
Najzávažnejšími zistenými poruchami sú najmä výtlky, 
celoplošný rozpad krytu vozovky, nefunkčná izolácia, rozpad 
betónu na rímsach, korózia výstuže, ohrozovanie 
opadávajúcimi časťami, rozpad betónu nosnej konštrukcie a 
nespolupôsobenie železobetónových prefabrikátov spôsobené 
rozpadom betónovej zálievky medzi prefabrikátmi.  

Slovenská správa ciest (SSC), Investičná správa ciest 
(IVSC) Žilina v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom PZ SR 
Trenčín a Okresným úradom Trenčín – odborom cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií osadila v utorok 7. 
septembra na mostnom objekte dočasné dopravné značenie za 
účelom usmernenia dopravy mimo krajné nosníky mostného 
objektu na minimalizovanie vplyvov dopravy na nosníky. 

„Boli prijaté a pripravujú sa opatrenia na ochranu života, 
zdravia a majetku ohrozených osôb, vyhodnotenie obhliadky 
aktuálneho stavu mostného objektu a príprava podkladov na 
výber zhotoviteľa stavebných prác v zrýchlenom konaní. 
Následne vykoná SSC IVSC Žilina rekonštrukciu mostného 
objektu na vlastné náklady,“ doplnila Erika Ságová s tým, že 
kontrolu postupu a tempa prác pri rekonštrukcii mostného 
objektu budú priebežne vykonávať primátor mesta Trenčín 
a jeho zástupca v rámci kontrolných dní na stavbe. 

www.teraz.sk 09.09.2015 
pomocná evidencia 1470/1/2015 
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Slovenská správa ciest (SSC) vo štvrtok  15. októbra začala 

s opravou frekventovaného mosta nad Potočnou ulicou 
v trenčianskej mestskej časti Opatová.  

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, dnes 
a v piatok 16. októbra postavia podperu mosta, práce 
obmedzia dopravu. Na budúci týždeň odfrézujú starý a položia 
nový asfaltový kryt na moste, ktorý je súčasťou cesty I/61.  

„Pred zimným obdobím tak vykoná zhotoviteľ dočasné 
opatrenia, aby nedošlo k havárii mosta. So samotnou opravou 
začnú na jar budúceho roka, práce potrvajú až do druhej 
polovice roka 2016,“ priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, počas dnešných a piatkových prác bude 
uzavretý vždy jeden jazdný pruh na Potočnej ulici.  

„V čase, keď bude uzavretá cesta pod mostom v smere do 
Opatovskej doliny, obyvatelia hornej časti Potočnej ulice sa 
automobilmi dostanú domov iba od motorestu Maják. Od 
kultúrneho domu nebude prejazd automobilmi možný,“ 
doplnila trenčianska hovorkyňa.  

www.sme.sk 15.10.2015 
pomocná evidencia 1604/1/2015 
 
Letecké opravovne Trenčín (LOTN) zrušili dnešným dňom 

súťaž na výber svojho strategického partnera. Sústredia sa na 
strategické zákazky, ktoré im má v pláne zabezpečiť 
Ministerstvo obrany (MO) SR.  

LOTN tak nateraz ostávajú v portfóliu MO SR a neplánujú 
ani prepúšťať zamestnancov. Na brífingu v areáli štátnej 
akciovej spoločnosti to oznámil minister obrany Martin 
Glváč (Smer-SD).  

Do súťaže sa prihlásilo päť subjektov v prvom kole, štyri 
boli zo Slovenska a jeden bol český. Do druhého kola 
vstupovali len štyri firmy, jedna zo súťaže odstúpila a ponuky 
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predložili tri. Podmienky na výber boli rovnaké ako pri 
súťažiach na výber partnera vo Vojenských opravárenských 
podnikoch v Novákoch a Trenčíne, t.j. 50 percent bola cena 
nájmu, 40 percent garancia zamestnanosti a 10 percent 
odkúpenie hmotného investičného majetku. Súťaž zrušil 
predseda predstavenstva Milan Mutala na základe 
odporučenia výberovej komisie. 

„Pre nás firmy, ktoré sa zúčastnili na tendri, nie sú 
garanciou zamestnanosti v regióne a nejakého oživenia tejto 

firmy,“ zdôvodnil roz-
hodnutie o zrušení sú-
ťaže Martin Glváč.  

Podľa slov predsedu 
odborov LOTN a člena 
výberovej komisie na 
výber strategického part-
nera Viliama Jánošíka 
túto súťaž, ktorá sa 

realizovala na základe rozhodnutia vlády, vnímala spoločnosť 
citlivo.  
„Činnosti v leteckom priemysle sú úzko viazané na potrebné 
osvedčenia, oprávnenia, certifikáty. Vzhľadom na to, že tieto 
spoločnosti ich samy o sebe nevlastnia, v krátkom období, 
keby sa ujali vedenia tejto spoločnosti, by došlo k vážnym 
problémom,“ vyhlásil.  

Minister obrany povedal, že súbežne so zrušením súťaže na 
zahraničných cestách MO SR rokuje i o strategických 
zákazkách pre LOTN. Do roku 2016 má podnik gro pokryté aj 
z rozpočtu MO SR zákazkami, ktoré rezort presunie do 
LOTN. MO rokuje aj o ďalších zákazkách zo zahraničia, či už 
z Chorvátska alebo USA. Martin Glváč bude rokovať aj s 
ministrom vnútra o zabezpečení servisu pre vrtuľník rezortu 
vnútra.  

Martin Glváč (vpravo) a Milan Mutala. 
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Od začiatku októbra vstúpila časť zamestnancov LOTN aj 
do štrajkovej pohotovosti. Podľa Viliama Jánošíka ich 
dôvodom bol aj výber strategického partnera pre podnik. Ako 
ďalej pripustil, pohotovosť by mohol podnikový výbor po 
svojom najbližšom rokovaní zrušiť.  

www.teraz.sk 27.10.2015 
pomocná evidencia 1643/1/2015 
 
Hospodárske noviny ako vyhlasovateľ rebríčka TOP 10 

firiem regiónu spolu s generálnym partnerom UniCredit 
Bank, odborným partnerom Deloitte a dátovým partnerom 
Bisnode posúdili ekonomickú kondíciu spoločností 
v Trenčianskom kraji.  

TOP 10 firiem v štyroch kategóriách v stredu 11. novembra 
vyhodnotili v trenčianskom hoteli Elizabeth v rámci podujatia 
zo série diskusných klubov HNregióny nazvaného „Aké sú 
šance na podnikanie v regióne“.  

„Existujú štatistiky, ktoré analyzujú najlepšie spoločnosti v 
rôznych odvetviach, ale malé a stredné podniky sa do týchto 
rebríčkov dostanú len veľmi obmedzene. Chceli sme preto v 
spolupráci s partnermi na tieto podniky upozorniť, zaslúžia si 
obdiv. Ich novodobá história je mladšia ako v krajinách 
západnej Európy, ale dnes už na Slovensku máme množstvo 
dobre fungujúcich podnikov, ktoré ťahajú ekonomiku 
v regiónoch. Pôsobí v nich veľa šikovných ľudí,“ priblížil 
riaditeľ UniCredit Bank pre stredne veľké firmy František 
Doležal.  

V kategórii obchodných spoločností s ročným obratom od 2 
do 9,99 milióna eur si najvyššie ocenenie odniesla trenčianska 
spoločnosť Bijou Brigitte, s. r. o., predajca bižutérie 
a módnych doplnkov.  

Medzi obchodnými spoločnosťami s obratom od 10 do 50 
miliónov eur ho získala spoločnosť Linde Material Handling 
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Slovenská republika, s. r. o., z Trenčína. Spoločnosť sa 
zaoberá predajom a servisom vysokozdvižných vozíkov, 
manipulačnej a skladovacej techniky. 

V kategórii výrobných spoločností s obratom od 2 do 9,99 
milióna eur ocenili ako najzdravšiu firmu v Trenčianskom 
kraji spoločnosť MCL, s. r. o., Rudník v myjavskom okrese. 
Strojárska spoločnosť sa zaoberá trieskovým obrábaním 
železných a neželezných kovov.  

Medzi obchodnými spoločnosťami s obratom od 10 do 50 
miliónov eur triumfovala stavebná spoločnosť PORFIX - 
pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany.  

Podľa riaditeľa na oddelení auditu Deloitte Patrika Ferka 
rebríček pomôže firmám porovnať sa so spoločnosťami na 
trhu, možno identifikovať silné stránky a oblasti na zlepšenie. 
Je to taktiež ocenenie ich tvrdej práce. 

www.teraz.sk 11.11.2015 
pomocná evidencia 1719/1/2015 
 
Podnikanie v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je 

relatívne jednoduchšie oproti niektorým iným slovenským 
regiónom. Počas slávnostného odmeňovania najzdravších 
malých a stredných fi-
riem TSK v rámci série 
podujatí HN regióny to v 
stredu (11.11.) povedal 
štátny tajomník Minister-
stva hospodárstva SR 
Rastislav Chovanec.  

„Sám z trenčianskeho 
regiónu pochádzam, 
poznám tu veľa firiem a sám som tu v minulosti podnikal. 
Trenčín je veľmi vyspelý, má veľmi dobrú cestnú a dnes už 
i železničnú infraštruktúru. Máme tu univerzitu, to znamená, 

Rastislav Chovanec 
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že je tu dostatok priestoru pre nové inovatívne riešenia. Aj do-
statok zahraničných investorov poukazuje na to, že Trenčín je 
veľmi zaujímavá lokalita na podnikanie,“ konštatoval 
Rastislav Chovanec. 

Ako dodal, podporiť malé a stredné firmy nielen 
v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku, by mal 
pripravovaný nový zákon o malom a strednom podnikaní.  

„V novom zákone by sme chceli zlúčiť všetky formy 
podpory a možnosti, ktoré podnikatelia majú na to, aby bol 
štát nápomocný pri ich činnosti. Zákon je momentálne 
v legislatívnom procese, takže ešte si počkáme na jeho finálne 
znenie,“ doplnil štátny tajomník.  

Jednou z priorít ministerstva hospodárstva je podľa neho 
najmä znižovanie byrokratickej záťaže. Podľa analýz je dnes 
možné odbúrať asi desať percent administratívnej záťaže. 

„Chceli by sme znižovať tie rôzne papierovačky, ktoré 
podnikateľov trápia. Či už tým, že sa bude zlepšovať 
informatizácia verejnej správy, alebo tým, že niektoré 
opatrenia možno vieme zlúčiť do jedného,“ zdôraznil 
Rastislav Chovanec. Ako príklad uviedol možné zníženie 
sumy potrebnej pri založení spoločností s ručením 
obmedzeným alebo niektoré daňové ústupky.  

www.teraz.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1720/1/2015 
 
Investíciu desaťročia firmy Jaguar, ktorá napokon zakotvila 

pri Nitre, by primátor Trenčína Richard Rybníček odmietol. 
Povedal to na diskusnom klube HNregióny v stredu 11. 
novembra.  
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„Náš plán nie je postavený na megafabrike. Sme historické 
mesto,“ povedal Richard Rybníček a dodal, že v budúcnosti by 
uvítali najmä rozvoj služieb a tvorivých a inovatívnych 
malých a stredných podnikov. Štátny tajomník ministerstva 
hospodárstva Rastislav Chovanec však malým a stredným 
podnikateľom pripomenul, že z prítomnosti veľkého investora 
profitujú aj oni.  

„Na takú veľkú fabriku je naviazaných aj 150 či 200 
menších dodávateľov,“ povedal Rastislav Chovanec po kritike 
udeľovania podpory najmä veľkým investorom. 

Nájsť dostatok vhodných zamestnancov do takej veľkej 
fabriky, ako je Jaguar, by mohol byť v Trenčíne väčší problém 
než v Nitre, kam nová automobilka mieri. Trenčiansky kraj má 
totiž podľa posledných štatistík ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny 8,3-percentnú nezamestnanosť, kým Nitriansky kraj 
10,5-percentnú.  

Problémom by mohla byť aj kvalifikácia zamestnancov. 
Vyučených odborníkov je podľa podnikateľov nedostatok. 

„Školy dnes chrlia samých bakalárov a magistrov sociálnej 
práce a na trhu chýbajú elektrikári či stolári,“ povedal pre HN 
konateľ spoločnosti FINAL – CD Roman Cvik. Rastislav 
Chovanec z rezortu hospodárstva spomenul, že vláda už 
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spustila projekt duálneho vzdelávania. Ten však podnikatelia 
kritizovali. Ich hlavnou výhradou bolo, že sa neprebral 
fungujúci nemecký systém, ale vymýšľal sa vlastný. 

www.hnonline.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1723/1/2015 
 
Priemyselný park v Trenčíne by mal byť do dvoch rokov 

naplnený. O posledné dva hektáre mestských pozemkov 
v priemyselnom parku má podľa primátora Trenčína 
Richarda Rybníčka záujem nemecký investor, ktorý sa 
zaoberá logistikou.  

Finančný benefit pre mesto v podobe daní z nehnuteľností 
je podľa Rybníčka rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.  

„Nie je to niečo tak zásadné, že by nám to radikálne 
zvyšovalo príjmy. Pridaná hodnota je skôr v novej pracovnej 
sile, príchod nových obyvateľov do Trenčína a s tým súvisiace 
rastúce nároky na výstavbu nájomných bytov a zlepšovanie 
infraštruktúry a vzdelávacieho procesu v meste,“ skonštatoval 
trenčiansky primátor.  

V priemyselnom parku je podľa neho ešte množstvo 
pozemkov, ktoré však nepatria mestu, ale vlastní ich privátny 
sektor.  

„Ak by prišiel nejaký ďalší investor, musí sa dohodnúť 
s privátnymi majiteľmi pozemkov. Faktom ale je, že väčšina 
investorov zatiaľ ako keby dôverovala viac pri rokovaní 
samosprávam ako súkromným vlastníkom,“ doplnil Richard 
Rybníček.  

Aj v duchu pripravovaného plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja sa podľa primátora bude Trenčín 
v budúcnosti viac orientovať na rozvoj cestovného ruchu, 
služieb a malých a stredných podnikov s pridanou hodnotou 
inovácií. Mesto sa nechce sústrediť na veľké podniky.  
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„Myslím si, že sme historické a kultúrne mesto, ktoré má 
ťažiť predovšetkým z cestovného ruchu. Mojou ambíciou je, 
aby v horizonte desiatich až pätnástich  rokov aj v rámci 
rozvoja mesta a centrálnej mestskej zóny bol Trenčín 
najlepším miestom na život na Slovensku,“ zdôraznil 
trenčiansky primátor. 

www.teraz.sk 16.11.2015 
pomocná evidencia 1737/1/2015 
 
Práce na rekonštrukcii mosta na Ostrov pokračujú, aj tu ale 

Železnice SR termíny 
oproti pôvodne pláno-
vaným mierne posúvajú. 
Dokončenie mosta na 
Ostrov je podmienkou 
na spustenie prevádzky 
letného kúpaliska. 

Pôvodný termín do-
končenia Železnice SR 

odhadovali na apríl 2016, aby nebola opäť ohrozená ďalšia 
sezóna na letnej plavárni. Dnes už aprílový termín neplatí.  

„Sprevádzkovanie predpokladáme v máji 2016, úplné 
ukončenie uvedeného objektu v auguste 2016,“ informoval 
Ľubomír Mitas zo Železníc SR. „Bolo urobené otryskanie 
a reprofilácia povrchu nosnej konštrukcie, príprava na betonáž 
nových deviátorov pre dodatočné predpätie mosta, zarazenie 
štetovníc a odkop v prechodových oblastiach, podkladné 
betóny pod gabióny, odstránenie pôvodných vrstiev 
komunikácie na mostovke.“  

Mesto zostáva zatiaľ pokojné, o ďalšom lete bez plavárne 
nehovorí. 

„Je to v súlade s dohodami. Dôležité je, že most bude 
v máji 2016 schopný užívania,“ povedala hovorkyňa mesta 
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Erika Ságová s tým, že momentálne pripravujú peniaze na 
spustenie plavárne. 

„Do návrhu rozpočtu na budúci rok ide suma na 
kolaudačnú ratu viac 
ako pol milióna eur, 
plus financie na 
spustenie letného kú-
paliska vo výške 
130-tisíc eur,“ dodala 
Erika Ságová.  

Zmluva o diele na 
novú letnú plaváreň 
so spoločnosťou 

VOD-EKO je vo výške 5,4 mil. eur. Desaťpercentná 
kolaudačná rata predstavuje 10 percent zo zmluvy, ktoré 
mesto dodávateľovi uhradí po kolaudácii stavby. 
Železnice začali budovať výťahy na stanici v Trenčíne pred 

rokom. Majú pomôcť hendikepovaným s prístupom 
k nástupištiam a tiež vyviezť ťažký náklad k vlaku. 

Podľa posledných informácií chcú výťahy dokončiť ešte 
tento rok. 

„V súčasnej dobe sa dokončuje opláštenie, pripojenie 
núdzovej telefonickej linky na centrálny pult. Zároveň 
pripravujeme dokumentáciu pre odovzdanie výťahovej 
techniky, aby sme výťahy mohli uviesť do bezpečnej 
prevádzky,“ informoval Ľubomír Mitas. Prečo sa stavba troch 
osobných a troch nákladných výťahov naťahuje, súvisí podľa 
neho so zložitými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi 
a osobitnými zmluvnými podmienkami podzhotoviteľských 
subjektov. 

„Tieto problémy nebolo možné včas odhaliť, respektíve do 
tohto procesu manažérsky zasiahnuť,“ dodal Ľubomír Mitas. 
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Na stavbe výťahov pracovala aj spoločnosť Euro 
Continental Building, ktorá podľa konateľa Marcela Fábryho 
za práce nedostala zaplatené. 

www.sme.sk 18.11.2015 
pomocná evidencia 1751/1/2015 
 
Firma Leoni v Trenčíne tento rok veľmi významne rozšírila 

svoju výrobu. V novo postavenom inžinierskom centre 
rozšírili výrobu testovacích zariadení a skúšobných modulov. 
Tie slúžia na testovanie káblových zväzkov.  

„Predtým, ako sú káblové zväzky dodávané k zákazníkom, 
musia byť na sto percent otestované na svoju funkčnosť. Pri 

dodaní nepodarku káblového 
zväzku je totiž potrebná 
demontáž celého vozidla, 
keďže práve káblové zväzky 
sa zabudovávajú medzi 
prvými komponentmi do áut. 

A sú tiež od nich závislé všetky ostatné zariadenia v aute, ako 
napríklad motor, svetlá a čokoľvek iné,“ hovorí manager 
MMC SK Konrad Thaller. 

Testovacie zariadenia dodávajú z Trenčína do celého sveta. 
Firma Leoni má svoje pobočky na všetkých svetových 
kontinentoch okrem Austrálie. Zákazníkov má okrem Európy 
v Južnej i Severnej Amerike, v Ázii, ale aj v Afrike. Tá časť 
fabriky, ktorá sa zaoberá výrobou testovacích zariadení je 
jedinečná v rámci celej Leoni. Medzi najdôležitejších 
zákazníkov Leoni na celom svete patria svetoznáme značky 
ako Mercedes, Audi, Porsche, VW, BMW, Opel, Jaguar, 
Renault, Peugeot a veľa iných. 

Nové inžinierske centrum v Trenčíne má tri oddelenia. 
Najdôležitejšiu časť tvorí výrobné centrum modulov. Potom je 
to tím podpory služieb, čo je vlastne servis a podpora.  
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„Ten je úplne nový a začne svoju funkciu od začiatku 
budúceho roku. Má funkciu podpory závodov, ktoré máme vo 
svete pri nábehu 
na nové výroby, 
nové technoló-
gie, pri ktorých 
sme spolupraco-
vali, vyvíjali ich 
alebo sú dodá-
vané do podni-
kov z externých 
firiem,“ upresnil K. Thaller. Poslednou časťou je inžinierstvo 
výrobného procesu, v rámci ktorého funguje technológia 
skúšania, technológia výroby, plánovanie výroby a 
priemyselné inžinierstvo.  

Zaujímavosťou je, že všetky produkty vyrobené v Trenčíne 
idú do celého sveta so značkou „Made in Slovakia“ od vývoja 
až po konečnú fázu, ktorou je odskúšanie produktu.  

V septembri sa v Trenčíne stretli všetci manažéri Leoni 
pobočiek z celého sveta.  

„Sú to v podstate naši zákazníci, pretože sú koncoví 
odberatelia našich produktov. Našimi výrobkami testujú svoje 
vlastné zariadenia alebo produkty, ktoré následne dodávajú 
svojim zákazníkom. Všetci boli veľmi prekvapení a doslova 
unesení z toho, čo sa nám tu podarilo vybudovať a na akú 
úroveň sme to dopracovali. Toto všetko sa nám podarilo 
vybudovať vďaka výborným výsledkom, ktoré dosahujú všetci 
naši zamestnanci, či už sa podieľajú na plánovaní alebo 
výrobe,“ povedal Konrad  Thaller. 

Lojálni zamestnanci sú pre firmu veľkou devízou aj do 
budúcnosti. Mnoho ľudí, ktorí tu začínali na nižších pozíciách 
robotníckeho typu ako mechanici alebo frézari, sa postupne 
vypracovali na vyššie pozície. Najviac takýchto zamestnancov 
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pracuje na pozícii konštruktérov, väčšina z nich sú 
zamestnanci z vlastných zdrojov. Pre Leoni je to veľká 
výhoda, celý proces je pre ľudí oveľa jednoduchší, keďže 
všetky princípy a fungovanie sa naučili už z výroby.  

Mnohí z nich sú dnes na Projektovom oddelení, kariérne sa 
posunuli zase ďalej a teraz plánujú a dohliadajú na zákaznícke 
projekty po celom svete. 

Firma Leoni počíta v nasledujúcich rokoch s nárastom 
objemu výroby. Podľa Konrada Thallera jediné, čo by tieto 
plány mohlo ohroziť, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily vzhľadom na ekonomickú situáciu.  

„Veríme, že sa nič podobné nestane. Ľudí k nám do firmy 
berieme v podstate permanentne. Stále hľadáme 
motivovaných a angažovaných zamestnancov, ktorých bavia 
nové úlohy a ktorí chcú byť súčasťou mladého aktívneho tímu. 
Niekoľko rokov po sebe podporujeme aj spoluprácu so 
školami, každoročne máme u nás aj praktikantov – študentov. 
Zamestnancom poskytujeme zaujímavý sociálny program,“ 
dodal Konrad Thaller. 

Leoni je popredným svetovým dodávateľom vodičov, 
optických vlákien, káblov a káblových systémov, ako aj 
súvisiacich služieb pre použitie v automobilovom priemysle. 
Spoločnosť verejne uvedená v nemeckom MDAX zamestnáva 
približne 75 tisíc ľudí v 31 krajinách a v roku 2014 dosiahla 
konsolidovaný obrat 4,1 miliárd eur. Hlavným odberateľom je 
automobilový priemysel.  

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1928/1/2015 
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Kultúrno–spoločenský život 

 

Neúprosný beh času bohužiaľ neprináša len dobré správy. 
Jedna z tých smutných prichádza hneď na začiatku tohto roka. 
V pondelok 5. januára zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čestmír 
Harníček, ktorý sa zapísal do povedomia Trenčanov ako 
veľmi všestranná osobnosť. 
Čestmír Harníček sa narodil v r. 1927 v Rokytnici u 

Přerova a po skončení vysokoškolských štúdií prišiel v r. 1954 
do Konštrukty Trenčín, kde až do roku 
1990 pracoval ako hlavný konštruktér 
špeciálnej techniky. Popri svojej profesii 
však vynikol vo viacerých činnostiach, 
do ktorých sa vždy vrhol so zápalom 
sebe vlastným: či už to bolo 
horolezectvo, fotografia alebo motorové 
člny. 

Ako vášnivý fotograf stál v roku 1962 
pri zrode legendárnej fotoskupiny Méta, 

ktorá významným spôsobom ovplyvnila smerovanie 
slovenskej fotografie šesťdesiatych rokov. Výrazným rysom 
jeho fotografickej tvorby bolo výtvarné videnie, zmysel pre 
využitie detailu a metaforický pohľad na zobrazované objekty. 
Fotografickej tvorbe sa venoval s plným nasadením až do 
začiatku sedemdesiatych rokov a dosiahol tu aj ocenenie 
najvyššie - v roku 1970 mu bol udelený medzinárodný titul 
AFIAP.  

Potom ho však na dlhý čas celkom pohltila jeho ďalšia 
vášeň, rýchle motorové člny, ktoré aj sám konštruoval. A aj tu 
dosiahol významné úspechy ako 6-násobný majster republiky 
a nositeľ titulu Majster športu.  
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Po odchode do dôchodku sa vrátil k výtvarným tvorivým 
aktivitám  ako autor drobných drevených plastík. Aktívne sa 
zapojil do činnosti Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom 
osvetovom stredisku a do poslednej chvíle nestrácal kontakt 
ani so súčasným dianím vo fotografii. Vo Fotostredisku 
pomáhal s mladistvým elánom ďalšej generácii fotografov 
v hľadaní vlastného výrazu.  

To všetko je teraz už len spomienkou. Nezostáva nič iné 
ako zmieriť sa s tým, že odteraz sa vo fotografickom nebi 
zišiel kompletný štvorlístok zakladateľov Méty – Harníček, 
Sokolt, Spáčil a Štubňa. A nezabudnúť, trebárs aj preto, že 
ich fotografie patria i po rokoch k tým, ku ktorým stojí za to sa 
vracať - pre výtvarnú kvalitu, emocionálny náboj a ľudskú 
dimenziu.  

Jan Tluka 
pomocná evidencia 005/1/2015 
 
Jubilejnú 30. družobnú výstavu výtvarníkov a fotografov 

regiónov Trenčín a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“ 
otvorili 15. januára 2015 vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatie pripravili 
Trenčianske osveto-
vé stredisko a Klub 
kultury v Uherskom 
Hradišti. Na výstave 
sa predstavuje 55 
autorov, 27 zo 
Slovenska a 26 
z Moravy. K účast-
níkom vernisáže sa 
prihovorila meto-
dička Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Janka 
Masárová: „Srdečne medzi nami vítam riaditeľa Klubu 
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kultury Uherské Hradiště   Antonína Macha a moju kolegyňu 
z Klubu kultury Uherské Hradiště Petru Baroňovú. Keďže 
ide o jubilejnú výstavu, chcem povedať pár slov o tejto  
tradícii, ktorá vznikla v roku 1985. Vtedy sa prvá výstava 
konala v Delovej bašte Trenčianskeho hradu. Pamätajú si na 
ňu aj autori, ktorých bolo vtedy 26. Niektorí z nich sa 
predstavujú aj na tejto výstave.  Sú to Július Remper, Július 
Činčár, Drahoslava Burďáková, Jaroslav Abrhám a 
Miroslav Bystřický. Pri zrode myšlienky spoločných výstav 
boli aj naši kolegovia Jarka Tichá a Miroslav Potyka, 
ktorých tu dnes takisto vítam. Na výstave sa stretneme aj 
s autormi, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Jeden z nich tu 
však je vo výtvarnom stvárnení -  Moravana z Bretónska 
Miška Evena môžete vidieť na obraze Františka Pavlicu. 
A vo vestibule si môžete zakúpiť aj knižku o Miškovi 
Evenovi. S ďalším autorom, veľmi dobrým trenčianskym 

fotografom a výtvarníkom  Čestmí-
rom Harníčkom, sa tu stretneme už 
len prostredníctvom jeho drevených 
plastík. Navždy nás opustil pred 
niekoľkými dňami.“ 

Mgr. Janka Masárová pripo-
menula, že počas tridsiatich rokov sa 
výstavy uskutočnili na rôznych 
miestach  – niekoľko rokov sa konali 

v prívetivých priestoroch mestskej galérie v Trenčíne, v roku 
2011 sa konala v trenčianskej synagóge a od roku 2012 tu vo 
výstavných priestoroch  Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
V Uherskom Hradišti si výstava našla stále miesto v Galérii 
Vladimíra Hrocha v Klube kultúry. Niekoľko repríz výstav sa 
konalo aj v galérii Panský dům  v Uherskom Brode.   

„Spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý je tu medzi nami,  
v jednom z príhovorov k výstave povedal: „Som rád, že 

Jozef Švikruha: Kopanice I 
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môžem byť pri tom, keď vaši prišli k našim a možno budem 
s vami, aj keď  naši zase prídu k vašim.“ Verím, že je tomu tak 
aj dnes, že je Rudko rád, že je s nami,“ povedala Mgr. Janka 
Masárová. 

Na záver svojho vystúpenia  poďakovala všetkým autorom, 
ktorí na výstavu poskytli diela. 

„Už tridsať rokov sadíme mladé stromčeky na jednej 
i druhej strane hranice,“ prihovoril sa na vernisáži účastníkom 
riaditeľ Klubu kultúry v Uherskom Hradišti  a výtvarník 
Mgr.A. Antonín Mach.   

„Tými stromčekami sú naši milí autori, ktorým ďakujeme, 
že to s nami takú dlhú dobu vydržali. A myslím si, že za tých 
tridsať rokov vyrástol celkom pekný les. A nazdávam sa, že 
nie je nič krajšie ako prejsť sa po lese, cítiť jeho vôňu, cítiť 
jeho silu. Želám tomu nášmu spoločnému lesu ešte mnoho 
síl.“ 

Od 18. marca 2015 bude výstava inštalovaná v Galerii 
Vladimíra Hrocha  v Uherskom Hradišti. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 023/1/2015 
 
Jediný reprezentatívny priestor v Trenčíne vhodný na 

väčšie divadelné predstavenia a kultúrno-spoločenské 
podujatia bude od 1. marca 2015 mimo prevádzky.   

Strešný plášť nad divadelnou sálou v Posádkovom klube 
má trhliny. Voda už po dvojhodinovom výdatnom daždi 
preniká na javisko i na miesta s elektrickými káblami. Ďalšia 
prevádzka nie je možná z bezpečnostných dôvodov.  

Majiteľom budovy je ministerstvo obrany SR. Jeho 
hovorkyňa Martina Balleková sa pre mestské noviny INFO 
vyjadrila, že strechu plánujú opraviť po skončení zimného 
obdobia.  
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„Koncom decembra 2014 prebehla elektronická aukcia na 
výmenu strešnej krytiny nad divadelnou sálou,“ povedala. 
Oprava 618 m² strechy bude stáť 11 400 eur s DPH. 
Plánovaný termín začatia realizácie je marec – apríl 2015. 
Rekonštrukcia strechy by sa mala zrealizovať do 30 dní od 
začatia prác. O tom, kedy sa do divadelnej sály vráti divadlo, 
tak sčasti rozhodne aj počasie. 

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 103/1/2015 
 
Pozornosť obyvateľov a návštevníkov Devínskej Novej Vsi 

pútajú v uliciach veľkoplošné maľby, ktoré nedávno vytvoril 
architekt Ing. arch. Juraj Hubinský z Trenčína. 

V Devínskej Novej Vsi boli nedávno obnovené tri 
najrušnejšie zastávky mestskej hromadnej dopravy. Betónové 
prístrešky sú nielenže nanovo vymaľované, ale i umelecky 
dotvorené. Mestská 
časť prizvala k ich 
rekonštrukcii mladého 
architekta Ing. arch. 
Juraja Hubinského, 
ktorý na základe už 
existujúcich výtvar-
ných podkladov vy-
tvoril nástenné maľby 
inšpirované históriou 
a prírodou Devínskej Novej Vsi. Historickú pečať Slovanov 
v tejto lokalite približuje pohľad na veľké slovanské hradisko, 
unikátnu prírodu zase maľby fosílnych organizmov z dávnej 
minulosti, ale i súčasnej fauny a flóry. 

Všetky tri zastávky s originálnym vzhľadom ležia na 
najrušnejšej dopravnej a obchodnej tepne mestskej časti – na 
Eisnerovej ulici, ktorá pretína veľké panelákové sídlisko 
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a vyúsťuje do starej Devínskej, na Istrijskú ulicu, kde sa 
nachádza ďalšia autorova práca. 

Výtvarník namaľoval aj veľkú mapu Devínskej Novej Vsi 
z roku 1880, a to na fasádu bývalej pekárne a predajne 
Furmanka na Istrijskej ulici, ktorá bola nedávno 
zrekonštruovaná a mestská časť v nej plánuje otvoriť Múzeum 
starej Devínskej. 

Projekt získal koncom roku 2014 Ocenenie za príkladnú 
obnovu, spolu s Kaplnkou sv. Urbana v Stupave, rodinnými 
domami v Šenkviciach a vo Svätom Jure, objektom Terra 
Therapeutica v Lamači a Wiegerovou vilou vo Svätom Jure. 

Ceny reflektujúce snahy o zachovanie tradičnej 
architektúry aj pre budúce generácie udeľuje združenia 
Academia Istropolitana Nova v úzkej spolupráci s Prvou 
stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym 
krajom. 

Architekt Juraj Hubinský je známy tvorbou svojich 
pôvodných interiérových nástenných diel. Maľba, ktorá bola 
pôvodne jeho 
koníčkom, pre-
rástla do integ-
rálnej súčasti 
jeho architekto-
nických pro-
jektov a dáva 
im ďalší roz-
mer. Hoci 28-
ročný výtvarník žije v Trenčíne, vytvoril si vzťah Devínskej 
Novej Vsi práve prostredníctvom jeho práci na maľbách 
v uliciach. 

Ing. arch. Juraj Hubinský vyštudoval Fakultu architektúry 
STU v Bratislave u profesora Ivana Petelena. Jeho výtvarné 
aktivity sú vnímané hlavne v troch oblastiach: architektonická, 

Juraj Hubinský: Trenčín 
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užitá a voľná tvorba. Svojimi monumentálnymi maľbami začal 
písať novú kapitolu slovenského interiérového dizajnu. 
Výsledkom spojenia architekta a výtvarníka v jednej osobe je 
minimalistický interiér dotvorený nástennou 
individualizovanou grafikou. Takýto trend spájania grafiky v 
interiéri zažíva v zahraničí vzostup. 

www.nasenovinky.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 110/1/2015 
 
Nasadol do autobusu a vytiahol si rožok. 
„Čo to má znamenať?!“ zahrmel šofér. „Žrať v autobuse! 

To aj doma žeriete v autobuse?“ 
„Jasné. Doma žeriem zásadne v autobuse.“ 
Komik akoby priťahoval humorné dialógy aj v bežnom 

živote. Absolvent pohybového herectva na JAMU v Brne 
Mgr. Bc. Art. Pavol Seriš uvedie 
v piatok 20. februára v trenčian-
skom kine Hviezda 60. reprízu 
svojej zatiaľ najúspešnejšej ko-
médie „Chutilo vám, páni?“, 
v ktorej predstaví viac ako dvadsať 
rôznych charakterov. 

Dvadsaťosemročný trenčiansky 
rodák dostal za túto komédiu 
jedného herca na Kremnických 
gagoch 2012 Cenu Stana Radiča 
ako Objav roka a vlani v lete 
hlavnú cenu na festivale Roma 
Teatro Festival v Ríme, kde ju uviedol v anglicko-talianskej 
verzii. Na najstarší európsky festival jedného herca v poľskom 
meste Vroclav ju naštudoval a zahral v poľštine. „Chutilo..“ 
videli aj na festivale v kosovskej Prištine. V týchto dňoch 
úspešnú komédiu prekladá do francúzštiny – predstaví sa 

Plagát k predstaveniu v talianskom meste Foggia. 
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s ňou v apríli na medzinárodnom festivale v marockom 
Agadire. Zúročuje tak svoje štúdium jazykov na Masarykovej 
univerzite v Brne. Účasť na medzinárodných festivaloch mu 
otvára dvere na ďalšie zahraničné pódiá – dostal pozvania 
z Talianska, Bulharska a Iránu, v hre je aj španielske Bilbao. 

Pavol Seriš pokračuje na JAMU  v doktorskom štúdiu, ale 
predovšetkým stále tvorí a vystupuje okrem zahraničia od 
Chebu až po Košice. Vlani dostal čestné uznanie za pôvodnú 
hru „Nezamestnaní“ v rámci Ceny Evalda Schorma v Prahe. 
A takisto vlani v Prahe mu odovzdali Poctu Objev roku na 
festivale „...příští vlna – next wave...“ ako všestrannému umel-
covi, ktorý sa okrem divadla venuje aj kreslenému humoru 
a krátkym filmom. 

Pred troma týždňami sa vrátil z desaťdňového pobytu 
v talianskom meste Foggia. Namiesto plánovaných dvoch 
predstavení vystúpil pre veľký záujem šesťkrát a viedol sériu 
workshopov so študentmi miestnej divadelnej školy.  

 „Najväčšiu radosť mám z toho, keď po predstavení prídu 
za mnou diváci a povedia, že sa smiali, až im tiekli slzy.“ Aj 
60. repríza sľubuje rovnaký zážitok. 

MY Trenčianske noviny 16.02.2015 
pomocná evidencia 211/1/2015 
 
Už deväť desaťročí poskytuje Verejná knižnica Michala 

Rešetku (VKMR) v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), svoje 
služby verejnosti krajského mesta a jeho širokého okolia.  

Pri príležitosti 90. výročia jej založenia sa v pondelok 16. 
februára 2015 v kongresovej sále Úradu TSK konalo 
slávnostné stretnutie jej sympatizantov, priateľov 
a zamestnancov. Na pôde TSK sa na podujatí zúčastnili 
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška,  primátor mesta Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček, podpredsedníčka Slovenskej 



332 
 

asociácie knižníc a riaditeľka Ústrednej knižnice Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave Mgr. Andrea Doktorová, za 
Ministerstvo kultúry SR riaditeľka odboru múzeí, galérií 
a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva Mgr. Monika 
Lopušanová, hostia zo Slovenskej národnej knižnice 
v Martine a riaditelia knižníc z Trnavy, Zvolena, Nitry, 
Považskej Bystrice a Prievidze. 

„14. februára bude slávnostné otvorenie obecnej knižnice v 
štátnej ľudovej škole, kde je umiestnená. Má 400 zväzkov, z 
ktorých 200 a skriňu poslal referát školstva a 200 zaobstaralo 
mesto od Slovenskej Matice,“ informoval týždenník Trenčan v 
roku 1925. Investícia sa vyplatila. Trenčianska knižnica slúži 
verejnosti aj po 90 rokoch. 

Novodobá trenčianska knižnica vzišla z tradície 
historických knižníc v slobodnom kráľovskom meste pod 
hradom Matúša Čáka. Počas 90 rokov šesťkrát menila 

domovskú adresu. Z 
ľudovej školy sa 
postupne sťahovala do 
prístavby okresného 
úradu, starej železničnej 
stanice, prvej 
samostatnej knižničnej 
budovy na Jaselskej 
ulici, bývalého ONV až 
po dnešné sídlo na 

Hasičskej ulici. Za ten čas ju viedlo šestnásť riaditeľov. Prvým 
bol archivár Adam Vutšák. Od februára 1945 zostala pár 
mesiacov bez činnosti, priestory uvoľnila na ubytovanie ľudí 
utekajúcich pred frontom. Výsadné postavenie získala 
začiatkom sedemdesiatych rokov v dôsledku preorganizovania 
na krajskú knižnicu pre knižnice Západoslovenského kraja.  

Účastníci slávnostného stretnutia. 
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„Na území mesta Trenčín má TSK vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti štyri veľké kultúrne inštitúcie 
a jedno z popredných miest patrí už 90 rokov VKMR. 
Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a zároveň 
obyvateľom Trenčína už takmer storočie supluje aj služby 
mestskej knižnice. Napriek tomu, že tento rok oslavuje už 90. 
jubileum, stále drží krok s dobou. Dôkazom je napríklad 
projekt Letnej čitárne, ktorá otvorila svoje brány uplynulé leto 
bezplatne celej širokej verejnosti, ale aj pripojenie na WiFi či 
vydanie stostranovej publikácie s názvom Ľudovít Štúr mojimi 
očami pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra,“ 
uviedol vo svojom príhovore Ing. Jaroslav Baška.  

VKMR zaželal, aby k aktuálnemu počtu 9000 čitateľov 
pribúdali stále ďalší s vášňou pre písané slovo. Okrem 
prednesených prianí si TSK pre knižnicu pripravil aj hmotný 
narodeninový darček. „TSK v priebehu tohto roka vyčlení 
10 000 € navyše, určených predovšetkým na nákup nových 
titulov a obnovenie knižného fondu, aby krajská knižnica 
disponovala aj aktuálnymi knižnými novinkami a bola pre 
návštevníkov stále atraktívna,“ prekvapil prítomných 
trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

Knižnica je už takmer jedno storočie spätá so životmi 
Trenčanov. Za svoju existenciu 
vystriedala 16 riaditeľov. Dvaja 
z bývalých riaditeľov prevzali 
na stretnutí ďakovné listy za 
osobitný prínos k rozvoju 
a rozšíreniu dobrého mena 
trenčianskej knižnice – PhDr. 
Rudolf Samuel, CSc. (riaditeľ 

v rokoch 1979-1991) a Mgr. Lýdia Brezová (1999 – 2014). 
Ďakovné listy boli zaslané aj PhDr. Marte Mlynářovej (1991 
– 1993) a PaedDr. Blanke Fetkovičovej (1994-1999).  

Ing. Gabriela Krokvičková 
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Knižnica šesťkrát menila domovskú adresu. V priebehu 90 
rokov ušla dlhú cestu. „V čase svojho vzniku, v roku 1925, jej 
knižný fond pozostával približne zo 400 zväzkov kníh. 
V súčasnosti obsahuje asi 225 tisíc zväzkov kníh a v čitárni 
ponúka 301 titulov periodík,“ uviedla Ing. Gabriela 
Krokvičková, poverená riadením VKMR. 

Od roku 1994 nesie v názve bernolákovsky orientovaného 
národovca Michala Rešetku. Knižnica je v súčasnosti na 
svojich šiestich pracoviskách v Trenčíne poskytovateľom 
kvalitných knižnično-informačných služieb a vyhľadávaným 
miestom pre vzdelávanie a trávenie voľného času. Disponuje 
jedným z najmodernejších on-line katalógov a svojim 
čitateľom poskytuje prístup na internet, WiFi pripojenie 
a zároveň s nimi komunikuje prostredníctvom webovej 
stránky. 

Súčasťou „narodeninového“ stretnutia bolo aj slávnostné 
uvedenie do živo-
ta zborníka „Vin-
še nad zlato“, 
ktorý Peter Mar-
tinák zostavil pri 
príležitosti 90. 
výročia VKMR 
v Trenčíne. Zbor-
ník obsahuje viac 
než štyri desiatky 
srdečných po-

zdravov pre jubilantku, ktorých autormi sú významné 
osobnosti kultúrneho života, späté s trenčianskou knižnicou. 
Myslelo sa aj na poďakovanie bývalým riaditeľom VKMR 
formou symbolických ďakovných listov. Organizátori 
nezabudli ani na najstaršiu knihovníčku Margitu Beňovú či 
najstaršieho aktívneho čitateľa, 95-ročného Jozefa Mešťánka. 

Zborník „Vinše nad zlato“ uviedli do života J. Baška a G. Krokvičková. 
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„Napriek tomu, že Verejná knižnica Michala Rešetku 
oslavuje deväťdesiatku, stále je to svieža a príťažlivá pani, 
ktorá pribrala na dôležitosti. Veď čím by bolo ľudstvo bez 
knižníc? V nich je ukrytá pamäť sveta, sú pokladnicou 
ľudského poznania, miestom, kam sa ideme stretnúť s 
priateľmi, ktorí na nás, ba aj na naše deti trpezlivo čakajú v 
regáloch. Síce dnes by sme si mohli priateľa nájsť aj na 
nejakom webe, ale povedzte: nechýbal by vám dotyk neraz 
nedočkavo roztrasených prstov s knihou?“ vyjadril sa 
spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý v trenčianskej knižnici pred 
18 rokmi zakladal Literárny klub Omega. 

Slávnostným stretnutím oslava 90-ročného výročia 
knižnice nekončí. VKMR si pre svojich čitateľov pripravila 
viaceré kultúrno-spoločenské podujatia a tematické výstavy.  

Odpustením registračného poplatku navyše poteší všetkých, 
ktorí vo februári 2015 oslavujú okrúhle životné jubileum. 

www.vkmr.sk 17.02.2015 
www.tsk.sk 17.02.2015 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 220/1/2015 
 
Galéria M. A. Bazovského patrí od 13. februára do 22. 

marca 2015 popredným výtvarníkom zo Škótska a Slovenska. 
V rámci jedinečnej kolektívnej výstavy Nové Mosty / New 
Bridges 11:11 majú priaznivci kvalitného moderného 
výtvarného umenia možnosť vidieť prehliadku malieb, sôch, 
objektov, grafík, fotografií a inštalácií od významných 
umelcov z týchto krajín. 
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Na výstave s neprehliadnuteľným obrovským tanierom s 
párkami a horčicou z hydronalia (zliatina hliníka a horčíka) od 

Svetozára Ilavské-
ho dominuje pest-
rosť žánrov a vý-
tvarných techník. 
Prekvapia nádher-
né papierové ob-
jekty z kníh od 
Gabriela Kosmá-
lyho, ale aj sochár-
ska tvorba Milana 
Lukáča, do ktorej 

neváhal zakomponovať krompáč, vidly a vodovodný kohútik. 
Škót Norman McBeath zaujme fotogravúrami s plátkovým 
zlatom, Gayle Nelsonová netradičnými inštaláciami na stene 
a Paul Furneaux, ktorý na vznik „Duchov“ potreboval drevo, 
tuhu, kameň i papier. 

To všetko v kombinácii s nezameniteľnými maľbami 
Mareka Ormandíka, výtvarne realizovanými vejármi Karola 
Felixa i tvorbou Palestínčanky Leeny Nammari, ktorá 
prezentuje svoje serigrafie a maľby zlatom a metalickými 
farbami. Desiatky diel 22 umelcov sú pôžitkom pre oči aj 
najnáročnejšieho návštevníka výstavy. 

Vďaka Novým mostom zavítala do Trenčína špičková 
zostava slovenských a škótskych výtvarných umelcov. 

„Po výstave v škótskom Edinburghu sme sa rozhodli 
pokračovať na našom území. Po dohode so spolukurátorkou 
Luise Ritchie sme vybrali jedenásť výtvarníkov zo Škótska. 
Vyberali sme výtvarníkov, ktorí si budú navzájom rozumieť 
nielen po výtvarnej, ale aj po ľudskej stránke,“ vysvetlil 
kurátor výstavy Karol Felix. 

Vystavujúci výtvarníci, uprostred kurátor Karol Felix. 
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Ďalším cieľom bola rozmanitosť vystavených diel. Karol 
Felix načrtol Škótom predstavu diel, ktoré by chcel v Trenčíne 
vidieť. 

„Každý z výtvarníkov priniesol najlepšie aktuálne diela zo 
svojho ateliéru. Nie-
ktorí vytvorili veci 
špeciálne pre túto vý-
stavu. Pred Trenčínom 
videli priaznivci ume-
nia diela už v Nitre, 
Bratislave a Piešťa-
noch,“ pokračoval Ka-
rol Felix, ktorému sa 
na Slovensko podarilo 
pritiahnuť elitnú skupinu škótskych výtvarníkov. Fotograf 
Norman McBeath dokonca fotografoval mnohých nositeľov 
Nobelovej ceny. Autorkou a organizátorkou medzinárodného 
projektu Mosty, do ktorého sa v rokoch 2003 – 2013 zapojilo 
vyše 80 umelcov, je Zora Petrášová. 

„Projekt Mosty som založila v roku 2003 v Piešťanoch. 
Netušila som, že bude mať takú veľkú tradíciu. Vystriedali sa 
na ňom umelci z Belgicka, Cypru, Francúzska, Fínska, 
Nórska, Grécka, Poľska, Českej republiky, Talianska, Škótska 
a Slovenska,“ prezradila Zora Petrášová. 

Na desaťročný projekt Mosty nadviazala plynulo expozícia 
Nové Mosty 11:11, ktorá predstavuje tvorbu umelcov zo 
Škótska a Slovenska. Podľa slov Zory Petrášovej práve 
v Trenčíne vystavujúci Škóti patria po výtvarnej stránke 
k najsilnejším osobnostiam Mostov. 

„Veľmi sme si porozumeli aj po ľudskej stránke. Sú nám 
príbuzní srdečnosťou a otvorenosťou. Vďaka spolupráci 
s nimi mali možnosť vystavovať slovenskí umelci svoje diela 
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v Škótskej kráľovskej akadémii. Bol to neskutočný zážitok,“ 
dodala Zora Petrášová. 

Okrem škótskych a slovenských umelcov prezentujú na 
pôde Bazovského galérie svoju tvorbu aj Nan Mulder 
z Holandska, Leena Nammari z Palestíny a dvaja českí 
výtvarníci Boris Jirků a Jaroslav Koléšek. 

„Naši výtvarníci presahujú mnohé súčasné umelecké 
platformy. Od grafiky vo všetkých formách, cez figurálnu, 
expresívnu a silne nasýtenú maľbu a plastiku, nevyhýbajúc sa 
rozmanitým materiálom pre fotografie a inštalácie,“ povedala 
Škótka Luise Ritchie, spolukurátorka výstavy. 
Škótske výtvarné umenie má obrovskú tradíciu s pluralitou 

výtvarných názorov. 
„Škóti nemajú problém akceptovať, že niekto robí klasické 

akvarely, iný absolútne moderné inštalácie či zvukové sochy  
a sú schopní to všetko súčasne vystavovať spolu. Preto sme 
chceli niečo podobné dokázať aj na Slovensku,“ dodal kurátor 
výstavy Karol Felix. 

MY Trenčianske noviny 23.02.2015 
pomocná evidencia 192/1/2015 
 
Mesto Trenčín podporí v tomto roku zo svojho rozpočtu 

kultúrne projekty sumou 14 tisíc eur. Výzvu na predkladanie 
zámerov vyhlásila komisia kultúry a cestovného ruchu pri 
tamojšom mestskom zastupiteľstve. 

Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, v rámci 
výzvy podporí mesto projekty realizované na území mesta a 
podporujúce jeho imidž z hľadiska prezentácie, návštevnosti a 
osláv významných výročí. Projekty sa musia zrealizovať do 
konca tohto roka. 

„O podporu môžu požiadať právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom nie je mesto Trenčín, a fyzické osoby - 
podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
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mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta a 
poskytujú služby obyvateľom mesta,“ doplnila Erika Ságová. 
Okrem aktivít v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej 
činnosti podporených cez grantové kolo chce mesto vytypovať 
aj kľúčové kultúrne podujatia roka, na ktoré tiež finančne 
prispeje. 

Ako dodala, na pozvanie do výberového kola je potrebné 
predložiť textový materiál v rozsahu maximálne jednej strany 
A4 tlačeného textu s uvedením zámeru projektu, projektového 
rozpočtu a stručnej histórie žiadateľa. Materiál treba zaslať 
elektronicky do 11.3.2015 na adresu hana.gallova@trencin.sk. 

„Po splnení tejto podmienky pozvú žiadateľov prezentovať 
osobne svoje projekty na zasadnutie komisie kultúry a 
cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční 16. marca,“ uzavrela 
trenčianska hovorkyňa. 

www.sme.sk 24.02.2015 
pomocná evidencia 246/1/2015 
 
 
Zrekonštruovali ju a zdigitalizovali - vynovenú školskú 

knižnicu v Zá-
kladnej škole Na 
dolinách sláv-
nostne otvorili 
29. januára.  

Viac ako 40-
ročná knižnica 
už potrebovala 
renováciu. „O to 
viac, že ide 
o najväčšiu škol-

skú knižnicu v našom kraji a možno aj na Slovensku,“ pove-
dala riaditeľka školy Mgr. Anna Plachká. Čitateľom je 

Pásku slávnostne prestrihli primátor Richard Rybníček a riaditeľka Anna Plachká. 
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k dispozícii viac ako 30 tisíc kníh – od literatúry pre 
predškolákov až po beletriu a odbornú literatúru pre 
dospelých. Doteraz jej služby využívali pedagógovia školy, 
žiaci a ich rodičia. Osobitná pozornosť bola venovaná deťom 
z materskej školy, ktorým prispôsobili časť čitárne.  

„Teraz knižnicu otvárame aj pre širokú verejnosť 
z miestnych častí Zlatovce, Záblatie a okolia,“ zdôraznila Mgr. 
Anna Plachká. „Súčasťou knižnice je aj školská čitáreň, ktorá 
slúži nielen na výučbu žiakov, ale aj na rôzne podujatia, 
stretnutia, súťaže, ako napríklad školské kolá speváckych 
a recitačných súťaží, krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky 
Maťko, maratóny v čítaní pre deti spolu s rodičmi či stretnutia 
školského parlamentu.“  

Aj zásluhou knižnice si žiaci vytvárajú blízky vzťah 
k literatúre. Škola sa každoročne zapája do projektov ako Deň 
čitateľskej gramotnosti, Medzinárodný deň školských knižníc, 
Záložka do knihy spája školy a ďalších.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 271/1/2015 
 
Povolaním technik, ale dušou básnik a literát, predseda 

klubu a člen Spolku slovenských spisovateľov Ján Maršálek 
vo februári oslávil životné jubileum a predstavil svoju 
najnovšiu knihu.    

Literárny klub OMEGA pôsobí pri Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá si 16. februára slávnostne 
pripomenula 90. výročie založenia, devätnásty rok. Pravidelné 
stretnutie členov a sympatizantov literárneho klubu sa koná 
prvý štvrtok v mesiaci. Februárový štvrtok patril Jánovi 
Maršálkovi a jeho zatiaľ ostatnej knihe Cesta k bráne, 
s podtitulom Čítanie na každý deň.  

Medzi čitateľov ju písmenkami abecedy vyprevadili 
spisovatelia Rudolf Dobiáš, Štefan Kuzma a členka klubu 
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Lýdia Šimková. Hudobnú kulisu už tradične vytvoril člen 
klubu Dušan Žember so svojim 3D Bandom.  

Ján Maršálek sa narodil 1.2.1965 v Trenčíne. Má na konte 
päť zbierok poézie. Finta v žite (r. 1993) spolu s Petrom 
Chorvátom, za ktorú im bola udelená prémia Literárneho 
fondu za debut. V anonymnej súťaži Vydavateľstva Odkaz 
o najlepšiu básnickú zbierku získal prvé miesto. Odmenou 
bolo jej vydanie v roku 2001 pod názvom Cesta z kruhu. 
V tom istom roku, s podporou mesta Trenčín, uzrela svetlo 
sveta ďalšia knižka poézie Medzi nami. Nasledovalo 
Privolávanie rána, ktoré v roku 2008 vyšlo vo vydavateľstve 
Spolku slovenských spisovateľov a v roku 2012 vo 
vydavateľstve Post Scriptum zatiaľ ostatná zbierka poézie 
Priečny rez. V tom istom vydavateľstve minulý rok vyšla 
autorovi tentoraz prozaická knižka Cesta k bráne. 

Do funkcie predsedu bol zvolený na zakladajúcom stretnutí 
v roku 1996 za účasti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa 
a básnika Vojtecha Kondróta. Úprimne prajeme jubilantovi 
zdravie, tvorivý elán a trpezlivosť predovšetkým so 
začínajúcimi autormi.                                                                                

 Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 280/1/2015 
 
Oslovili sme niekoľko organizátorov kultúrnych podujatí 

v našom meste s otázkou, aké plány majú na rok 2015.  
Branislav Hollý, riaditeľ OZ Lampart  
„Počas roku 2014 sme stihli pripraviť rozvojové projekty, 

ktoré by sme mali finalizovať v tomto roku. Naši návštevníci 
sa po digitalizácii môžu tešiť na nové kreslá v ArtKine Metro. 
Z nich bude pohodlný výhľad na už tradičné festivaly 
Artfilmfest, Febiofest, Alternatívne Vianoce či prehliadky 
SCANDI, Projekt 100, Creme de la Creme či BE2CAN. 
Pokračovať budeme aj v našom divadelnom projekte, ktorý 
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tento rok čaká neľahká výzva. Od marca totiž je z havarijných 
dôvodov zatvorený Posádkový klub a organizácia veľkých 
divadelných predstavení bude v Trenčíne ťažko riešiteľným 
problémom. Projekt Virtuálne divadlo Trenčín bude preto ešte 
aktuálnejší ako doteraz.“  

Kamil Bystrický, OZ Kolomaž 
„Plánujeme pokračovať v tvorbe a organizácii 

multižánrových kultúrnych podujatí. V septembri nás čaká 21. 
ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám 
na javisku, pokraču-
jeme v realizácii pro-
jektov Detský diva-
delný klub, Otvorený 
kultúrny priestor a 
Prvá komorná diva-
delná scéna. Rok 
2015 bude pre ob-
čianske združenie 
Kolomaž rokom 20. 
výročia činnosti Divadla Kolomaž, 10. výročím existencie 
projektu Otvorený kultúrny priestor. V priebehu roka 
plánujeme odpremiérovať inscenáciu pre deti a mládež s 
názvom „Stručné dejiny sveta”. V rámci našej činnosti chceme 
naďalej zlepšovať kvality poskytovaných kultúrnych služieb 
pre širokú verejnosť v objekte kina Hviezda a v Klube Lúč.“ 

Zuzana Mišáková, Mestské divadlo Trenčín 
„Čaká nás uvedenie premiéry najnovšej komédie Chorváta 

Mira Gavrana „Bábka“. Účinkujú v nej Štefan Richtárech, 
známy z Túlavého divadla alebo z Ďurovčíkovho projektu Na 
skle maľované a Zuzana Mišáková (alternuje Diana 
Minarovičová - autorka hudby). Sme spoločensky zodpovední 
a lákajú nás aj vážne spoločensko-politicko-historické témy. 
Máme v pláne pripraviť aj predstavenie, ktoré by sa 
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vysporiadavalo s časmi minulými, ale o tom by som ešte 
nerada hovorila. Čitatelia Infa však budú o tom včas 
informovaní. Okrem toho pravidelne hráme, priemerne aspoň 
tri predstavenia za mesiac. Najbližšie to bude detektívna 
komédia „Andulky v klietke“, ktorú sme s úspechom uviedli 
v decembri minulého roka.“ 

Peter Kocnár, Komorný orchester mesta Trenčín 
„Prioritou tohto roku bude slávnostný koncert pri 

príležitosti 25. výročia vzniku orchestra. Uskutoční sa 
v októbri. Tešíme sa na túto príležitosť, pri ktorej sa stretneme 
(a dúfame, že si aj spolu zahráme) s viacerými našimi 
bývalými kolegami. Veríme, že aj trenčianska kultúrna 
verejnosť si spolu s nami pripomenie najkrajšie chvíle celého 
štvrťstoročia. Silnou motiváciou je aj pozvanie z Francúzska, 
kde by sme sa mali v júli zúčastniť osláv 120. výročia vzniku 
L´Union musicale de Cran-Gevrier a absolvovať niekoľko 
koncertov v Annecy, Chamonix a iných mestách Horného 
Savojska. Popri tom všetkom v apríli vystúpime na 
celoslovenskej prehliadke komorných orchestrov 
Divertimento musicale.“ 

Vlado Kulíšek, Klub priateľov vážnej hudby, autor 
cyklu Príbehy z Trenčína   

„V Klube priateľov vážnej hudby máme pred sebou veľmi 
zaujímavý, ale aj náročný projekt. Jarný a jesenný dvojfestival 
pod ústredným názvom Múzy pod hradom, postavený na 
myšlienke umeleckej inšpirácie, konfrontácie a koexistencie 
hudobnej tvorby s inými druhmi umenia – najmä poéziou, 
tancom, pantomímou, výtvarným umením, resp. rôznymi 
druhmi vizuálneho umenia. Cyklus 10 koncertov sa tak stane 
platformou multikultúrnej a multiumeleckej spolupráce a 
zároveň jedinečnou príležitosťou pre návštevníkov koncertov 
k hlbším, plastickejším umeleckým zážitkom. Verím, že sa 
podarí aj v tomto roku zorganizovať open air podujatie z cyklu 
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Príbehy z Trenčína. Je organizačne a finančne mimoriadne 
náročné. V súčasnosti sa tvorí príbeh a ja verím, že sa nájdu aj 
firmy a jednotlivci, ktorí budú schopní túto veľkolepú akciu 
podporiť.“ 

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 282/1/2015 
 
„Stromu naděje zbývá“ je názov výstavy českého umelca 

Pavla Talicha, ktorú v utorok 3. marca otvorili v mestskej 
veži v Trenčíne.  

Pavel Talich uprednostňuje klasické fotografické materiály 
a tradičný chemický proces. V poslednom období je jeho 
nástrojom camera obscura (fotografia bez objektívu), kde 
negatívom je čiernobiely fotografický papier formátu 50x60 
cm. Pozitívy vznikajú ručne kontaktným kopírovaním 
chemickou cestou na bromostrieborný papier. Pavel Talich 
výsledný obraz aj chemicky tónuje a ručne koloruje. Takýto 
priamy záznam sa stáva originálnym obrazom. 

„Princíp camery obscury poznali v Číne už v 5. storočí pred 
Kristom, o princípe dierkovej kamery písal aj Leonardo da 

Vinci,“ povedal na 
vernisáži v úvod-
nom slove mladý 
slovenský výtvar-
ník Lukáš Reščák. 
„Neskôr upadla do 
zabudnutia a až 
koncom 20. storo-
čia ju niekoľko 
umelcov začalo vy-
užívať k experi-

mentom. Camera obscura je iný fotografický svet, umožňuje 
iný prístup k tvorbe.“ Pavel Talich doplnil:  „Je to vlastne 

Fotograf Pavel Talich (vpravo) počas vernisáže. 
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jednoduchá uzatvorená skrinka, na ktorého jednej strane je 
malý otvor a na protiľahlej stene sa vytvára obraz vonkajšieho 
priestoru, ktorý sa svetlom prenesie na čiernobiely 
fotopapier.“ 

V novej sérii obrazov, ktorú predstavuje výstava v mestskej 
veži, autor „maľuje svetlom“ poéziu stromov. Zábery vznikali 
v spustnutom a divokom zámockom parku na okraji Plané nad 
Lužicí, ale aj pri výtvarných sympóziách v zámockých 
parkoch v Kamenici nad Lipou a na Slovensku v Brunovciach 
a Lehniciach.  

V dobe digitálnych fotoaparátov je pre Pavla Talicha 
camera obscura tichým, súkromným vzdorom proti 
uponáhľanosti a povrchnosti dnešnej doby a pre diváka 
impulzom zastaviť sa a pozrieť sa na veci iným, novým 
pohľadom. 

Výstavu si návštevníci môžu v mestskej veži pozrieť do 30. 
marca 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 308/1/2015 
 
 
 
Vo vestibule budovy Okresného úradu v Trenčíne sa v 

pondelok 2. marca uskutočnila vernisáž výstavy najlepších 
výtvarných prác regionálneho kola súťaže „Vesmír očami 
detí“. Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj vyhodnotenie 
regionálneho kola 30. ročníka tejto obľúbenej súťaže. 
Zoznam ocenených prác:  
I. kategória: Materské školy  
(17 zariadení, 118 prác)  
Branko Švikruha, 6 r.  
ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, uč. 
Švikruhová  



346 
 

postup do celoslovenského kola  
Martinka Urbanovská, 6 r.  
Veselý vesmír  
MŠ Šmidkeho ul. Trenčín, uč. Baťková  
postup do celoslovenského kola  
Timejka Majanová, 6 r.  
MŠ Šmidkeho ul. Trenčín, uč. Baťková  
postup do celoslovenského kola  
Lukáško Janega, 6 r.  
Cesta na Mesiac 
MŠ M. Turkovej Trenčín, uč. Linhartová  
postup do celoslovenského kola  
Timka Tůmová, 5 r.  
Preteky na mliečnej dráhe  
MŠ Hviezdoslavova ul. Nové Mesto nad Váhom, uč. 
Kopčanová, Hargašová  
postup do celoslovenského kola  
Ema Krchnavá, 6 r.  
Vesmír  
MŠ Hurbanova ul. Nové Mesto nad Váhom, uč. Mitanová 
Dušan Jančo, 
6 r.  
Medziplanetárny had  
MŠ Zamarovská ul. Zamarovce, uč. Samuelová  
Viktória Opatovská, 5 r.  
Kozmonaut na návšteve  
MŠ Na dolinách, uč. Straková  
Lujza Bartošíková, 5,5 r.  
Výlet do vesmíru  
MŠ Švermoval ul. Trenčín, uč. Nádaská  
Nelka Gabrhelová, 5,5 r.  
Mimozemšťan Spáčikbob  
MŠ Šafárikova ul. Trenčín, uč. Šebánová  
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II. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ  
(21 ZŠ, 186 prác)  
Veronika Štefáková,10 r.  
6-ramenná galaxia  
ZŠ Hodžova ul. Trenčín, uč. Zemanovičová  
postup do celoslovenského kola  
Alex Tarabus, 7 r.  
ZŠ Na dolinách Trenčín, uč. Geržová  
postup do celoslovenského kola  
Bianka Klobučníková 
Západ slnka na cudzej planéte  
ZŠ Bezručova ul. Trenčín, uč. Lubjáková  
postup do celoslovenského kola  
Sabína Šuleková, 8 r.  
Tri výskumné stanice 
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice, uč. Kotrhová  
postup do celoslovenského kola  
Janka Kalabová, 8 r.  
Vesmírni obyvatelia  
ZŠ Bezručova ul. Trenčín, uč. Šedivá  
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postup do celoslovenského kola  
Juliána Janegová, 6 r.  
Bublinková planéta  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Masárová  
Natália Černošková, 6 r.  
Moji kamaráti z vesmíru  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Masárová  
Ján Jančo, 10 r.  
Tu vesmír, tu vesmír, ohláste sa! 
ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska Turná, uč. Martiníková  
Bibiana Vidanová, 9 r.  
ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, uč. 
Švikruhová  
Natália Barteková, 9 r.  
Šťastné pristátie  
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča, uč. Michalová  
 
III. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ  
(18 ZŠ, 122 prác)  
Dušan Panáček, 11 r.  
Vesmírne mestečko  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Pšenčíková  
postup do celoslovenského kola  
Klára Balajová, 11 r.  
Nemocnica mimozemšťanov  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Pšenčíková  
postup do celoslovenského kola  
Izabela Gazdová, 11 r.  
Vesmír  
ZŠ Na dolinách Trenčín, uč. Geržová  
postup do celoslovenského kola  
Vanessa Kvasnicová, 13 r.  
Vzdialený vesmír  
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ZŠ Hurbanova ul. Stará Turá, uč. Mandák  
postup do celoslovenského kola  
Kolektív 7. B triedy 
ZŠ s MŠ R. Hečka Dolná Súča, uč. Masárová  
IV. kategória: Základné umelecké školy  
– prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ  
(6 ZUŠ, 149 prác)  
Tereza Škultétyová, 5 r.  
Mimozemšťan  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Erteľová  
postup do celoslovenského kola  
Simona Fireková, 9 r.  
Vesmír  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Svetlík  
postup do celoslovenského kola  
František Škoviera, 8 r.  
Vesmírny modul  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Švikruha  
postup do celoslovenského kola  
Andrej Rendl, 9 r.  
Kozmická loď  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Svetlík  
postup do celoslovenského kola  
Hanka Chrenková, 7 r.  
Vesmírna rodina  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Poláčková 
postup do celoslovenského kola  
Petronela Kotúčová, 9 r.  
Vesmírna záhrada  
Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
Sára Muallová, 5 r.  
Veselí kamaráti z vesmíru  
Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
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Lucka Lehocká, 5 r.  
Kozmonaut  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Salviany  
Alžbetka Podhorská, 5 r.  
Mimozemšťan  
Súkromná ZUŠ, Novomeského ul. Trenčín, uč. Gáborová 
Laura Mojžišová, 4 r.  
Na vychádzke s lietajúcim tigrom  
Súkromná ZUŠ, Novomeského ul. Trenčín, uč. Porošinová  
 
V. kategória: Základné umelecké školy 5. – 9. ročník  
(4 ZUŠ, 30 prác)  
Matej Božík 
Osídľujeme planétu  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Táňa Maradíková, 10 r.  
Hviezdna brána  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Katarína Juhászová, 11 r.  
Žltá planéta II.  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Matúš Moško, 10 r.  
Mimozemšťan  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
postup do celoslovenského kola  
Klára Benková, 12 r.  
Dvaja  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Meško  
postup do celoslovenského kola  
Dominik Klčo, 10 r.  
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Objavenie novej planéty  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
Veronika Dzurová, 11 r.  
Neznámy vesmírny svet  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
   www.tnos.sk 02.03.2015 
   pomocná evidencia 302/1/2015 
 

Zoči-voči auditóriu mali sedieť v trojici. Zostali iba dvaja. 
Na prezentácii novej knihy rozhovorov Antona Baláža 

s Rudolfom 
Dobiášom 

„Vyniesť na 
svetlo dňa prí-
behy dlhej no-
ci“ chýbala 
hlavná posta-
va. Spisovateľa 
Rudolfa Do-
biáša práve 
v tej chvíli 
operovali v 

 trenčianskej nemocnici. A keď sa na záver podujatia už iba 
voľne besedovalo, pacient telefonicky synovi oznámil, že 
operácia sa vydarila a on je v poriadku. Dobrá správa  potešila.  

Úvodné slovo na prezentácii vo štvrtok 5. marca vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku  v Trenčíne patrilo 
publicistovi Jánovi Bábikovi, ktorý sa systematicky venuje 
politickým procesom v 50. rokoch. Je autorom štvordielneho 
cyklu rozhlasových dokumentov „Múzy za mrežami“ 
o osudoch slovenských spisovateľov väznených v tomto 
období. Práve od tvorby tohto cyklu sa datuje blízky vzťah 
autora s R.  Dobiášom ako bývalým politickým väzňom. 

Knihu do života uviedli Anton Baláž (v strede) a Ján Bábik (vpravo). 
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„Vypátrali sme okolo pol stovky spisovateľov, ktorí boli 
v 50. rokoch väznení, spolu si odsedeli asi 250 rokov. Museli 
vykonávať neľudskú prácu v otrockých podmienkach a často 
boli vystavení šikane a brutalite. Rudo Dobiáš prežil sedem 
rokov v jáchymovskom pekle, v uránových baniach. Napriek 
tomu si zachoval vysoký morálny kredit, nikdy sa zmyslom 
jeho života nestala pomsta. Svoj literárny talent využil na to, 
aby sa na hrôzy a neľudskosť tohto temného obdobia 
nezabudlo,“ zdôraznil Ján Bábik. 

Autor knihy rozhovorov - spisovateľ, scenárista a publicista 
Anton Baláž - sa zoznámil s Rudolfom Dobiášom na prelome 

70. a 80. rokov v Domove slovenských 
spisovateľov v Budmericiach. Aj on 
v mladších rokoch na vlastnej koži 
pocítil zlobu komunistického režimu, 
sledovala ho ŠtB a dostal sa s rodinou do 
existenčných ťažkostí. Ťaživá minulosť 
iba upevnila ich priateľstvo. 

„Kniha nevznikala ľahko, musel som prelomiť istú 
nedôveru Ruda Dobiáša, preklenúť jeho citové pohnutia, 
občas mi vyčítal, že mu moje otázky pripomínajú výsluchy 
ŠtB a azda ani tam na Februárke toľko na seba neprezradil,“ 
usmial sa Anton Baláž a dodal: „Vznik tejto knihy som vnímal 
ako osobnú povinnosť, pretože jeho dielo považujem za 
nedocenené. Chcel som prostredníctvom rozhovorov vytvoriť 
román jeho života, jeho ľudský i literárny vývoj, zaznamenať 
nielen život poznačený krutosťami 50. rokov, ale aj veľký 
umelecký talent. Veď o jeho básnickej tvorbe sa Ľubomír 
Feldek vyjadril, že by si pre svoju hlbokú humánnosť zaslúžila 
Nobelovu cenu za literatúru.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 323/1/2015 
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„Koráby času“ je názov výstavy, ktorá predstavuje výber 
z tvorby jubilujúcej autorky Milady Ždrnja. Otvorili ju 
v piatok 6. marca vo výstavných priestoroch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Milada Ždrnja sa narodila v roku 1965 v Trenčíne. Jej 
umeleckú dráhu formovali okrem iných aj výtvarní 
pedagógovia manželia Viera a Igor Meškovci na Základnej 
umeleckej škole v Tren-
číne. V roku 1989 
zavŕšila svoje výtvarné 
ambície a stala sa člen-
kou Združenia neprofe-
sionálnych výtvarníkov 
pri Regionálnom osve-
tovom stredisku – teraz 
Trenčianskom osveto-
vom stredisku – v Tren-
číne. Žije a tvorí v Drie-
tome. 

Jubilujúca výtvarníčka mala autorské výstavy v Klube Lúč, 
Dome armády v Trenčíne a kaštieli v Jelenci. V rámci 
kolektívnych výstav mohli jej diela milovníci umenia vidieť 
na podujatiach Stretnutie – Setkání, Výtvarnom salóne 
Trenčianskeho kraja a Výtvarnom spektre Trenčianskeho 
kraja. 

„Milada Ždrnja v rekapitulovaných uplynulých rokoch pre 
svoj talent autorsky dozrela, virtuálne i fyzicky veľa cestovala, 
veď len v Kanade šesťkrát trávila leto. I keď by tam určite 
rada šla znova, predsa v posledných rokoch cítila 
vyplavovanie detstva, volanie domova, dedinky Drietomy, kde 
tvorí a žije, i okolia, ktoré sa ponúka: Drietomská dolina s 
Ostrou hôrkou a s Červenou skalou, Brezina s lúkou, ktorú v 

Jubilujúca výtvarníčka Milada Ďrnja (v strede). 
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detstve volali Včelín, tiež kaplnka nad Drietomou, ktorú jej 
detské nôžky míňavali pri výletoch na záblackú kyselku.  

Na svojich posledných obrazoch je 
výtvarníčka na koráboch času s každým 
prílivom a odlivom prinášaná a odnášaná 
do spomienok svojho detstva. Rozpätie od 
detstva až po súčasnosť vytvára špecifické 
výtvarné územie, na ktorom buduje, sníva, 
smúti, smeje sa i plače, pigmenty mieša a 
na plátno dáva, aj hodváb farbí, či plstí 
rodnú hrudu z pravej ovčej vlny. Je to 

inšpiratívny kataster, ktorému výtvarný charakter, v ktorom 
vládne kumšt, úcta aj pokora a láska, dáva – Milada Ždrnja, 
jubilujúca maliarka,“ napísal na margo výstavy výtvarník 
Jozef Vydrnák. 

Výstavu malieb, grafík, diel z textílií a plstí z pravej ovčej 
vlny si môžu návštevníci pozrieť do 2. apríla 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 324/1/2015 
 
V posledný februárový deň sa v Poprade uskutočnili 

majstrovstvá  Slovenska v štandardných tancoch. Tanečný 
klub Dukla Trenčín pod trénerským 
vedením Evy  a Dušana Paškovcov  
dobre reprezentoval mesto Trenčín. 

V kategórii do 21 rokov sa 
majstrami Slovenska stali Martin 
Šrámka a Lucia Centárová a štvrté 
miesto získal Matúš Szegho 

s Máriou Masárovou. Medzi dospelými sa stali vicemajstrami 
Slovenska Matteo Cicchitti a Simona Brecíková. 

www.sme.sk 09.03.2015 
pomocná evidencia 345/1/2015 

Simona Brecíková a Matteo Cicchitti 
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Iniciatíva čitateľov z domova dôchodcov na Lavičkovej 

ulici v Trenčíne sa teší čoraz väčšej pozornosti. 
Novovzniknutú knižnicu, ktorú si seniori zriadili vo svojej 
klubovni, podporila v rozvoji aj jej staršia a väčšia trenčianska 
sestra – Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR), 
koordinujúca činnosť regionálnych knižníc v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Zástupcovia krajskej knižnice v Trenčíne navštívili 
zariadenie pre seniorov na sídlisku Juh v pondelok 16. marca.  
Pri tejto príležitosti dôchodcov so vzťahom k literatúre 
obdarovali doslova na mieru. Venovali im 100 zväzkov kníh, 
75 čísiel periodík, kolektívny čitateľský preukaz na bezplatné 
využívanie služieb VKMR s výpožičkou piatich zvukových 
kníh pre zrakovo postihnutých a ponukou následného 
obmieňania súborov audiokníh podľa vlastného výberu.  

Ing. Gabriela Krokvičková, poverená riadením VKMR, 
zároveň na stretnutí s riaditeľom rozpočtovej organizácie 
Sociálne služby mesta Trenčín Mgr. Ladislavom Pavlíkom 
ponúkla čítajúcim seniorom pomocnú ruku v oblasti ďalšej 
spolupráce. V neposlednom rade vyjadrila uznanie autorke 
myšlienky knižnice pre klientov domova Daniele Ilkyvovej, 
ktorá 35 rokov pracovala ako vedúca knižnice v Hornej Súči-
Závrskej. 

www.vkmr.sk 17.03.2015 
pomocná evidencia 384/1/2015 
 
Vo veku 83 rokov zomrel vo štvrtok 26. marca  v 

bratislavskej nemocnici v skorých ranných hodinách 
spisovateľ, publicista, ctiteľ humoru a westernov Kornel 
Földvári. 
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Spisovateľ a prekladateľ Kornel Földvári, teoretik humoru, 
legenda slovenskej kultúry, 
literatúry a divadelníctva mohol 
počas totalitného režimu pre 
kádrový profil publikovať iba 
pod rôznymi pseudonymami 
(Miroslav Kostka, Peter Horňák, 
Pavol Miškovič). Pod vlastným 
menom debutoval až v roku 
1999. 

Kornel Földvári sa narodil 13. februára 1932 v Trenčíne. 
Pochádza z hodinárskej a zlatníckej rodiny, to poznačilo jeho 
ďalšiu kariéru. Na tri roky narukoval k čiernym barónom v 
pomocných technických práporoch (PTP), ktoré boli v rokoch 
1950-1954 určené pre nespoľahlivých občanov. Využívali ich 
na ťažké a nebezpečné práce. Po vyhadzove z vysokej školy 
tak prežil mladé roky na šachtách baní v českom Kladne a 
neskôr vo fabrike Prema Stará Turá. Odmäk po stalinskom 
období mu umožnil byť 13 rokov redaktorom Kultúrneho 
života a súbežne Mladej tvorby. 

Po prelomovom roku 1968 sa uchytil vďaka protagonistom 
Divadla na Kor-
ze v Bratislave 
ako jeho riadi-
teľ. Miesto mu-
sel po 18 mesia-
coch opustiť 
rovnako ako Mi-
lan Lasica a 
Július Satinský 
i mnohí ďalší 
jeho členovia. 
Roky normalizácie prečkal bez možnosti prekladať a publiko-

Rok 1999 – oslava 40. výročia zrodu humoristickej dvojice Lasica + Satinský. 
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vať, zamestnaný bol napríklad aj ako obchodný referent. 
Slovenskej čitateľskej verejnosti sa Földvári predstavoval dlhé 
roky svojou záľubou komentovať detektívky i humoristické 
romány či poviedky od Breta Harta cez Karla Maya až po 
Agathu Christie a Raymonda Chandlera. Jeho doslovy 
nájdeme aj pri vydaniach Marka Twaina, Michaila 
Zoščenka, Karla Čapka a Lasicu so Satinským. 

Po roku 1989 vstúpil Földvári do vysokej politiky, v rokoch 
1990-1992 bol prvým námestníkom ministra kultúry. Potom 
sa venoval už iba písaniu, krstu nových kníh a doslovom k 
umeleckým prejavom súčasníkov. 

Svoj knižný debut „Netypické príbehy“, ocenený na 
festivale Jaroslava Haška v českej Lipnici v roku 1963, skryl 
pod pseudonymom Miroslav Kostka. Po súbore humoresiek 
opäť pod pseudonymom vydal malú monografiu o grafikovi 
Dušanovi Polakovičovi. 

Pod vlastným menom debutoval Kornel Földvári v roku 
1999 knihou „O stručnosti“, zloženou z jeho publicistických a 
literárnokritických príspevkov. Až v roku 2003 vydal svoj 
dlho odkladaný rukopis „Príbehy z naftalínu“ s podtitulom 
„Humoresky 1963-1977“. Ako milovník divadla stál pri zrode 
festivalu České divadlo, ktorý sa každoročne uskutočňuje v 
bratislavskom Štúdiu L+S. Je autorom histórie Divadla na 
Korze s titulom „Svet pre dvoch“ a podtitulom „O Lasicovi 
a Satinskom“, ktorá vyšla v roku 2004. S Julom Satinským bol 
spoluautorom knihy „Polstoročie s Bratislavou“. Malý prierez 
dejinami slovenskej karikatúry zachytáva jeho „Päťadvadsať“ 
vydaných v roku 2005. V roku 2006 vyšla jeho kniha - výber 
publikovaných článkov, esejí, rôznych predslovov, 
rozhovorov z periodík, zborníkov, kníh, katalógov výstav 
a portrétov zahraničných i domácich karikaturistov 
s množstvom karikatúr – „O karikatúre“. Je autorom state 
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v kolektívnom diele „Dejiny slovenskej drámy 20. storočia“, 
ktoré vyšlo v roku 2012.  

V decembri 2014 bola prezentovaná kniha „Kornel 
Földvári“, publikáciu vydal v novej edícii Rozhovory 
Divadelný ústav. Kniha necháva čitateľa nahliadnuť do života 
osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, publicistu, prozaika, 
výtvarného a literárneho kritika, divadelníka, prekladateľa a 
tiež večného optimistu Kornela Földváriho. 
Štúdium slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave musel začiatkom 50. rokov z 
politických dôvodov zanechať a poslali ho do baní v 
Jáchymove. Svoje spomienky z tohto obdobia vložil do knihy  
„…až pod čiernu zem“ (2014), ktorá sa stala jeho poslednou. 

Kornel Földvári bol držiteľom Ceny Dominika Tatarku za 
rok 2006. 

www.teraz.sk 26.03.2015 
pomocná evidencia 455/1/2015 
 
Úmrtie Kornela Földváriho si pripomenieme rozhovorom 

k autorovým 80. narodeninám, ktorý publikoval denník SME 
9. februára 2012. 

Profesor humoru, prezident všetkých karikaturistov, krstný 
otec detektívkarov, vlastný brat Vinetoua a Old Shatterhanda. 
Ale aj riaditeľ divadla, námestník ministra, obchodná 
referentka či čierny barón. To všetko bol aj je Kornel Földvári, 
čerstvý osemdesiatnik, legenda slovenskej literatúry a jej 
veľmi dôležitý pamätník. 

Ako to s tým vtipkovaním robíte? 
„Asi závisí od toho, aké vlny vysiela človek, s ktorým sa 

rozprávam. Sú ľudia, pri ktorých som slušný a oficiálny.“ 
Ale vy ste zábavný, aj keď ste oficiálny. 
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„Inak mi to akosi nejde. Keď som kedysi sedel na 
ministerstve kultúry, touto „neserióznosťou“ sa mi zvyčajne 
pod oficiálnymi titulmi podarilo objaviť človeka a s ním sa v 
ľahkej konverzácii dalo vybaviť viac než s dôstojnými 
úklonmi a frázami podľa etikety. Občas aj veci, ktoré by podľa 
diplomatického protokolu neboli možné. Mal som šťastie 
smiať sa s niekoľkými zahranič-
nými ministrami, raz dokonca i s 
prezidentom, o rozličných veľvy-
slancoch ani nehovoriac.“ 
Ťažko si vás predstaviť ako 

ministerského námestníka. 
„Ani ja si to už pomaly neviem 

predstaviť, ale bol som. Vyše 
dvoch rokov po nežnej. Boli to 
však ešte celkom iné časy. Minister Snopko prvého pol roka 
chodil vo svetri a v texaskách a keď bolo čosi oficiálne, otvoril 
skriňu, za dverami sa prezliekol a vynoril sa v obleku s 
kravatou. Vtedy si politici prezliekali iba ak obleky, nikdy nie 
názory. Raz som mu aj povedal: Vieš čo mi s tou kravatou 
pripomínaš? Pokorenie polabských Slovanov.“ 

Ani vy ste neboli oblekový typ? 
„Kdeže. Boli to moje najhoršie dva roky s kravatou.“ 
To bolo obdobie, keď sa politici museli učiť obliekať. 
„Zažil som to na vlastnej koži. Keď sme napríklad rokovali 

s Francúzmi, sedelo nás okolo stola asi desať a kým sme 
mlčali, tak nás nikto nerozoznal. Všetci sme mali obleky, biele 
košele a kravaty. Bolo to v júli, šialene horúco, ktosi navrhol, 
že by sme si mali dať dolu saká. V tej chvíli to bolo jasné – 
všetci Slováci mali košele s krátkymi rukávmi. A Francúzi 
pekne dlhé, dokonca s manžetovými gombičkami. Keď som 
raz v Mníchove zastupoval ministra, dokonca i českého, a 
diskutoval s bohatými sponzormi, hovoril som si, čo by tak asi 
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povedali, keby vedeli, že okrem tohto mám už len jeden 
slušný oblek a čierne poltopánky dokonca len tie na nohách. 
Pripadal som si ako sobášny podvodník. No možno práve to 
mi dalo silu a všetko som vybavil.“ 

Zdá sa, že politikárčenie môže byť aj dobrá vec. 
„To ani nebolo politikárčenie, tie naše dva roky. To bolo 

ešte také dobrodružstvo ako z čítania pod lavicou. No aspoň 
sme si vyskúšali, aké to je. V neskorších fázach by som tam už 
nechcel byť.“ 

Skončilo sa to dosť rapsodicky. Čo ste mali v pláne 
robiť ďalej? 

„Hneď ako nás slobodníkovci z ministerstva vyrazili, som 
si po prvý raz povedal, konečne si nemusím zháňať miesto, už 
mám šesťdesiat. A šiel som sa hodiť do penzie. V tom 
momente mi volal Milan Lasica, či by som nechcel robiť 
dramaturga a jeho zástupcu v Štúdiu L + S. Okamžite mi 
zavesil na krk celú agendu. Vypĺňať všelijaké dotazníky a 
podobné veci, čo chodili z ministerstva. Vôbec som 
nerozumel, čo odo mňa chcú, tak som šiel za prevádzkarom 
divadla a hovorím mu, Ferko, prosím ťa, to vám takéto 
kraviny chodili aj za mojich čias na ministerstve? On sa na 
mňa pozrel a povedal: ešte horšie.“  

Do divadla k Lasicovi a Satinskému ste sa tak vrátili po 
vyše tridsiatich rokoch. Do akej rieky ste vstúpili? 

„Prvý raz som sa s nimi ocitol pod jednou strechou v roku 
1969 v Divadle na korze. Roku 1992 to už bolo Štúdio S, 
neskoršie L + S. Obe majú spoločného menovateľa Lasicu a 
Satinského. A naše staré kamarátstvo. O Divadle na korze som 
kedysi napísal, že to bol najkrajší rok môjho života.“ 

Stále to platí? 
„Doteraz to tak cítim. V Divadle na korze bol obrovský 

náboj, elán, dravá chuť do života, tvorivé vzopätie. Nemyslím 
tým len Lasicu a Satinského. V tom divadle sa stretla aj mladá 
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činohra – Stano Dančiak, Marián Labuda, Paľo Mikulík, Maco 
Debnár, Zita Furková, Zora Kolínska, Martin Huba, Ľubo 
Gregor. Lasica so Satinským boli už svojím spôsobom hotový 
tvar, značka kvality. Ostatní tvrdošijne hľadali vlastnú tvár. 

Napríklad v spolupráci s Vladom 
Strniskom, Petrom Mikulíkom, Milošom 
Pietorom či dramaturgom Martinom 
Porubjakom. A v zostave sme mali aj 
tretiu vychádzajúcu legendu – skupinu 
Prúdy s Mariánom Vargom. Hoci bol 
deprimujúci rok 1969, keď tu už naplno 
vládli okupanti, chystala sa normalizácia a 

začali vyhadzovať prvých ľudí, tvorivú atmosféru to 
nepribrzdilo, stále vládla ofenzíva otvorených prejavov a 
predstáv. Korzo vychovávalo obecenstvo, posúvalo ho ďalej, 
nepodkladalo sa mu. Obecenstvo bol taký neviditeľný tretí 
hráč, od učňov až po univerzitných pedagógov. Je priam 
neuveriteľné, že 1. apríla 1969 mala premiéru najostrejšia hra 
Lasicu a Satinského Radostná správa. No divadlo bolo 
napráskané pri každom predstavení. Takže keď v júni 1970 
zlikvidovali Lasicu a Satinského a v lete 1971 celé Divadlo na 
korze, bolo to čosi ako potlačenie povstania alebo vyvraždenie 
Mohykánov.“ 
Čím bolo divadlo Lasicu a Satinského po rokoch iné? 
„Obaja sa pretĺkali púšťou normalizácie, ako sa dalo. 

Situácia sa zlepšila až po vzniku Štúdia S. Riaditeľ Štefan 
Ladižinský mal ako jediný odvahu a priam rozprávkovú 
prefíkanosť, s ktorou sa mu darilo Lasicu a Satinského napriek 
obrovským tlakom zhora udržať na scéne až do roku 1989. 
Postupne vznikalo výborné, no kvalitatívne odlišné divadlo. 
Tiež provokatívne a hľadajúce, ale už oveľa serióznejšie. Deň 
radosti, Kontrabas, Náš priateľ René, Stalin – to všetko bolo 
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slovo na čase a výborné, len sme už boli dospelí, starší. Nedá 
sa nič robiť, hravosť je dar mladosti.“ 

Ovplyvnil váš vzťah aj vtedajší nový priestor - 
umelecká scéna Slovkoncertu? 

„Štúdio S, dnes L + S, je stále skvelé moderné divadlo, 
scéna je dobre riešená, variabilná, dá sa prestavať na mnoho 
spôsobov. No musím povedať, že keď som sa tam po prvý raz 
posadil a začul som prvú repliku Lasicu a Satinského, tak som 
si opäť predstavil voľakedajšiu plesnivú pivnicu a cítil som ani 
nie nostalgiu, ako vyslovene smútok, že to dávne Divadlo na 
korze, malé, ale nabité mladým obecenstvom, už nie je. To 
bolo divadlo môjho života. Z toho obdobia pochádzajú 
neodolateľné dialógy a najobľúbenejšie pesničky. Hravosť, 
nápaditosť a originalita v piesňach na texty Tomáša Janovica 
je nenapodobiteľná. Povedzme Sága rodu Forsytovcov, ale 
najmä Balada o vodných stavoch, moja životná hymna.“ 

Dodnes chodíte do ich divadla. Čo očakávate? 
„Nechodím na všetky predstavenia, ale na Lasicu idem 

vždy. Škoda, že Milan s Julom nemajú nasledovníkov. Z 
mladších ma zaujalo Túlavé divadlo Kamila Žišku a Jakuba 
Nvotu či Štúr s Malachovským a ich Ooops! Žiaľ, akosi sa to 
neposúva ďalej a nerastie. No slovenský humor sa ani inak 
nejako radostne nerozvíja. Nič nesvedčí, že by sa chystal 
nejaký útok na bodáky. Pravda, dvojica, ako boli L + S, je 
skôr výnimočný dar dejín, ani nie za generáciu či za dve, ale 
možno za celé storočie.“ 

Už roky hovoríme, že niečo také nám tu chýba. 
„Viacerí nádejní komici začínali dobre, neošúchane, ale 

skôr či neskôr skĺzli do schém, opičiek, prehrávania, 
povrchnosti. Všetkých postihla zhubná herecká choroba: túžba 
po potlesku, po úspechu. Chýba komik s kamennou tvárou, 
ktorý by hovoril pritlmeným hlasom a nútil ľudí rozmýšľať. 
Aj keď sa nájde nejaký záblesk, sústruh zábavného priemyslu 
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to všetko ohobľuje do jednej fazóny. Jediné, čo potom odlišuje 
jednotlivých vtipkárov, je ich meno, prípadne tí najľudovejší 
majú kroje. Sú však poľahky zameniteľní s mestskými 
frajermi. Škoda, že zaniklo zaujímavé zoskupenie Živý dôkaz, 
brutálne sa derúce proti prúdu konvenčného (ne)vkusu.“ 
Čo je základom dobrého humoru? 
„Je veľmi dôležité, aby sa človek vedel vysmiať aj sám zo 

seba, aby s kvapkou pokory pochopil, že ľudia sú na tom aj 
oveľa horšie. Základom je nebrať sa príliš vážne. Irónia a 
sebairónia je jediná zbraň bezbranných, jediná možnosť, ako 
človek môže dostať do správnych proporcií vlastnú situáciu i 
nepriateľa. Nemusí o tom nikoho presviedčať, stačí, že si to 
sám v sebe uvedomí. A tak sa z tragédie prechádza do frašky, 
alebo aspoň do tragifrašky. Keď sa človek nesťažuje a neroní 
nad sebou slzy, ostane mu viac síl vzdorovať.“ 

Vaša rodina to nemala v živote ľahké. Dali sa veci brať 
aj vtedy s humorom? 

„Rodičia brali svoj osud tragickejšie. Otec a strýko, 
vyučení hodinári, mali obchod, ktorý bol výsledkom ich 
celoživotnej práce. Keď im ho zobrali, zosypal sa im svet. 
Najmä otcovi. A keď ich ešte aj neprávom zatvorili, obrali ho 
o prirodzenú dôstojnosť. Šaša a popierača mal v sebe skôr môj 
strýko. Pri výsluchoch zrejme poriadne vyvádzal z miery 
eštebákov. Po celý život mu zostal šibeničný humor. Oboch to 
však rovnako zdravotne poznačilo. Otec sa s tým do smrti 
nevyrovnal.“ 

Ako sa to všetko prenieslo do vášho myslenia? 
„Mňa vyrazili z vysokej školy a narukoval som do bane, 

čiernej ako moje výložky. Odchod z fakulty som považoval za 
koniec sveta. Pritom som v tom trápení vlastne nevedomky 
dospel. Odrazu som začal písať z vnútornej potreby a zároveň 
ironickejšie a zádrapčivejšie. Kým na gymnáziu som 
debutoval študentskými humoreskami, teraz to boli bájky, do 
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ktorých sa mi premietal svet a jeho deformované reakcie. 
Svojím spôsobom mi to otvorilo cestu, aj keď za privysokú 
cenu. Neplatil som za ňu sám, ale utrpenie celej rodiny. 
Nakoniec som možno zaplatil najmenej. Neviem.“ 

Písanie vás oslobodzovalo? 
„Neviem, či sa to dá nazvať tak vznešene, ale boli chvíle, 

keď ma to nutkalo do písania, nech som bol kdekoľvek. Aj v 
bani, a keďže som tam nemal papier, tak som roztrhal škatuľu 
od banskej výbušniny a písal som na kartón, samozrejme, s 
čiernymi odtlačkami od uhlia. Písanie mi poskytovalo istý 
ventil. Hoci potom ma rozzúrilo, keď do textu zasahovala 
redakcia alebo cenzúra.“ 

Publikovali ste pod rozličnými menami. Ako vznikali? 
„Prvý pseudonym mi vlastne darovali kamaráti. Jeden 

krstné meno, druhý priezvisko: Miroslav Kostka. Potom, keď 
som sa vrátil z vojny, začal som písať recenzie pod menom 
Peter Horňák, toho sme mali v rodine. Tieto dva boli hlavné. 
Potom ich bolo ešte viac, niektoré len na jedno použitie, 
podpísal som nimi jednu recenziu. Jeden z nich sa dostal 
dokonca aj do slovníka pseudonymov. Gedeón Zajko, okresný 
vykupovač vajec. Tým som podpísal recenziu na leporelo o 
veľkonočnom zajačikovi. Jediný rým v celom texte bol zajko-
vajko.“ 

Aký máte vzťah k svojim pseudonymom? 
„Vlastne ma vždy bavili. Mám rád mystifikáciu a okrem 

toho, človek musel pohnúť aj rozumom, ako v detektívke. 
Napríklad, aby okrem mena získal aj nejakú adresu, kam by 
mu mohol prísť honorár. Dôveryhodná funkčná adresa je 
rovnako dôležitá ako pseudonym.“ 

Keď ste sa vrátili z vojny, začala sa vaša nová životná 
etapa v redakcii Kultúrny život. Za vášho pôsobenia, v 
šesťdesiatych rokoch, to bolo jedno z najčítanejších 
periodík. Ako si na to spomínate? 
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„Kultúrny život bol pre mňa ostrovom v rozbúrenom mori 
neslobody. Ako stroskotanec z fakulty som sa na ňom po 
dvadsiatich šiestich mesiacoch vojenčiny u „čiernych 
barónov“ zázračne ocitol vďaka osobnej statočnosti Ladislava 
Mňačka. Otvoril mi dvere do raja, ktorý som si vysníval ešte 
na gymnáziu. V redakcii sme síce občas aj potili krv a bránili 
pevnosť proti presile zhora, no nikto ma nenútil robiť 
čokoľvek proti svojmu presvedčeniu. Redakcia Kultúrneho 
života, to nebolo zamestnanie, ale život. Strávil som v nej – s 
malou prestávkou v Mladej tvorbe – trinásť rokov, a 
pravdepodobne by ma z nej boli na konci vyniesli, keby ju v 
auguste 1968 neprevalcovali tanky piatich „bratských“ armád. 
No rozlúčili sme sa s ňou pre novinára naozaj rajsky: pol roka 
bez mrzačiacich zásahov cenzúry. Len sme netušili, že za to 
viacerí zaplatíme dvadsiatimi rokmi vynúteného mlčania.“ 

Aké korene má vaše skutočné priezvisko? 
„Hoci to vyzerá, že maďarské, nemám ich. Dedko, čo robil 

na železnici, prišiel z Nemecka a musel si ako štátny 
zamestnanec pomaďarčiť meno. Pôvodne sa volal ako jeden z 

nedávnych nemeckých 
prezidentov. Inak o ňom neviem 
nič, zomrel ešte koncom 19. 
storočia. Rodičia ako deti 
monarchie hovorili aj po 
nemecky a po maďarsky – 
najmä keď nechceli, aby sme im 
so sestrou rozumeli. Tak sme 

kadečo pochytili. Hovoriť som začal, až keď som bol na vojne 
s chlapcami zo Žitného ostrova. Bolo mi ich ľúto, že 
nerozumeli ani slovo, tak som sa im pokúsil prekladať. A 
naučil som sa pri nich nádherne po maďarsky nadávať. To je 
priam poézia. Neskôr, keď som robil v Slovenskej literárnej 
agentúre obchodnú referentku, mal som na starosti zmluvy z 
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Maďarska – pravdaže v nemčine. A keď občas prišli kolegovia 
z Budapešti, ako-tak sme sa dohovorili, dokonca aj vtip som 
im vedel povedať. No keď prišla reč na úradné veci, musel 
som prejsť na nemčinu.“ 

Váš život, to sú aj plnokrvné indiánky, western a 
detektívky. Kedy ste takéto dobrodružné čítanie držali po 
prvý raz v ruke? 

„Na to si veľmi dobre spomínam. Raz bol u nás na návšteve 
strýko, ktorý nevedel, že chodím len do prvej ľudovej, a 
doniesol mi jeden zväzok Coopera, tuším Lovca jeleňov. Ja 
som si ho s nadšením prečítal a od tých čias som už pohŕdal 
rozprávkami. Vrhol som sa na dobrodružnú literatúru, 
prípadne na študentské romány. Neskôr, keď som mal desať 
rokov, dostal som na Vianoce prvé mayovky. To bola 
vzácnosť, lebo to bolo za vojny a české knihy k nám 
nechodili. Prečítal som ich a to bol obrovský zlom. Niečo 
úplne iné, ako som dovtedy čítal, ilustrácie Zdeňka Buriana 
boli priam ako fotky, bol som presvedčený, že sa to muselo 
všetko naozaj stať. Ohromilo ma to, úplne zhltlo, mal som 
vyslovene horúčku, v noci som sa budil, bol to živý, 
fascinujúci dobrodružný príbeh. Niekoľko rokov bol pre mňa 
najlepší spisovateľ na svete Karl May.“ 

Ako ste sa dostávali k jeho knihám? 
„Fanaticky som ich zháňal. Spolužiak z gympla mal zopár 

zväzkov, ale ešte ho nebavili, tak ich so mnou vymieňal za 
gypsových vojačikov. Päť kusov za knižku. Keď sa minuli, tak 
som obetoval aj kolekciu gumových od Baťu, aj s 
guľometčíkom. May ma vlastne doviedol takpovediac za ruku 
až po bránu svetovej literatúry. V pätnástich som ho opustil a 
začal som čítať normálnu, serióznu literatúru. A čo sa týka 
detektívok, prvé bolo zošitové vydanie Sherlocka Holmesa. 
Dostali sa mi do rúk tiež asi v desiatich rokoch spolu s 
dobrodružnými príbehmi Jacka Londona. Karl May, Arthur 



367 
 

Conan Doyle a Jack London, to bol Parnas, na ktorý popri 
nich preniklo len veľmi málo ďalších autorov. Verne, hoci 
som ho tiež čítaval, medzi nich rozhodne nepatril.“ 

Ste neúnavný strážca slovenského humoru, rovnako ako 
patrón slovenskej karikatúry, sledujete ju roky. Aká je to 
dnes hodnota? 

„Slovenská karikatúra má výbornú úroveň a priam nulové 
publikačné možnosti. No aj vo svete je dnes výtvarný humor v 
defenzíve. Občas aj výtvarnými kvalitami a myšlienkovou 
náplňou. Tie akoby vymierali spolu s priekopníkmi modernej 
karikatúry. Pritom sa mi čoraz viac zdá, že má oveľa zložitejší 
pôvod, nielen deformáciu a výsmech. Prinajmenšom je tu aj 
poézia. Pracuje s náznakom, metaforou. Dobrá karikatúra 
nevzniká len z inšpirácie konkrétnymi ľudskými vlastnosťami 
a príbehom, oveľa viac narába s predstavou, fantáziou, 
domyslením istých súvislostí. Podobne ako slovesné umenie, 
delí sa na voľnú – nadčasovú, a politickú. Je to čosi ako 
beletria a publicistika. Čím nepreferujem jednu pred druhou, 
ale upozorňujem na ich rozličné pôsobenie. Politická musí byť 
konkrétna, musí si vyberať ciele a útočiť na isté ľudské 
vlastnosti. Je obľúbená, ale jej životnosť je svojím spôsobom 
vymedzená aktuálnosťou témy. V okamihu, keď ju treba 
vysvetľovať, prechádza do múzea. Škoda, že nie aj so svojimi 
predlohami.“ 

www.sme.sk 09.02.2012 
pomocná evidencia 457/1/2015 
 
Sympatický rodák z Trenčína, bluesový gitarista a spevák 

Jerguš Oravec, prežíva v posledných dňoch hektické, no 
veľmi pozitívne a plodné obdobie. So svojím triom sa nedávno 
vrátil z Bruselu, kde na medzinárodnej súťaži bluesmanov 
úspešne reprezentoval Slovensko. Jeho ďalšou novinkou je 
videoklip k piesni Cry. V polovici marca prijala metropola 
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Európskej únie svetovú bluesovú špičku, medzi ktorou 
nechýbal ani mladík Jerguš Oravec a na prestížnej súťaži 
urobil našej krajine veľmi dobré meno.  

„Na European Blues Challenge sme sa dostali vďaka 
víťazstvu v slovenskom kole, kde sme 
porotu zaujali najmä energiou 
a vlastnou tvorbou. V rovnakej 
zostave sme sa predstavili aj pred 
preplnenou halou Ancienne Belgique. 
Bol som milo prekvapený, keď sa nám 
pri skladbe Get Away podarilo 
rozospievať živelné publikum,“ 
opisuje mladý hudobník svoje dojmy z 
Bruselu. 

Jeho vystúpenie nenechalo 
chladným ani prezidenta americkej 
The Blues Foundation Jaya 
Sielemana, ktorý na Jergušovu adresu nešetril slovami 
chvály. Bezprostredne po skončení koncertu ho prišiel 
povzbudiť, pretože v Slovákovi vidí obrovský potenciál. 
„Páčilo sa mu naše zapálenie pre hudbu. Jeho pochvalné slová 
ma motivovali do ďalšej tvorby. Verím, že to nebolo naše 
posledné stretnutie,“ hovorí Jerguš s úsmevom. 

Po príchode na Slovensko talentovaný bluesman 
predstavuje videoklip k skladbe Cry, ktorá sa už onedlho 
objaví na pripravovanom CD. „Ide o prvú nahrávku s novým 
bubeníkom Matejom Rumanom. Minimalistickú pieseň som 
zložil počas jednej z improvizácií s kamarátmi. Text som mal 
už dlhšiu dobu odložený v šuflíku, k hudbe mi vďaka 
atmosfére zapasoval,“ dodáva hudobník. Tvorcom a režisérom 
videoklipu je multitalentovaný umelec Tomáš Moravanský, 
pre mnohých známy ako Panáčik. Ide už o druhú spoluprácu 
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Trenčanov, prvýkrát sa tak stalo v prípade klipu k piesni 
Povedz.  

Ak si chcete v príjemnej atmosfére vychutnať Jergušovu 
tvorbu naživo, máte tak možnosť urobiť už vo štvrtok 2. apríla 
v Bratislave. V klube Re:fresh sa okrem neho predstaví aj 
bratislavská kapela The Lovely Pimps. Ďalšie Jergušove kroky 
môžete sledovať aj na jeho facebookovej stránke. 

www.topky.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 517/1/2015 
 
V niektorých knižniciach majú pod lampou najväčšiu tmu 

a svojich spisovateľov poznajú len z regálov. Inde s nimi 
zvyknú diskutovať osobne. Iba v Trenčíne však domáci autori 
vystupujú pred verejnosťou každé dva roky spoločne. 

Pozoruhodné utužovanie partie má na svedomí Verejná 
knižnica Micha-
la Rešetku v 
Trenčíne. Stret-
nutie literárne 
činných osob-
ností s blízkym 
vzťahom k tren-
čianskemu regi-
ónu zorganizo-
vala už siedmy 
raz. Medzi po-

zvanými lokálpatriotmi nechýbali ani zástupcovia siedmej 
veľmoci. 

Pri výbere literátov knižnica zohľadnila návrhy 
knihovníkov z Prievidze i Považskej Bystrice. Beseda 
s čitateľmi sa začala spomienkou na výnimočnú dvojicu 
nedávno zosnulých prozaikov – Jozefa Repka a Drahoslava 
Machalu. 

Rudolf Dobiáš, vedľa neho Monika Pálušová, za nimi Božena Dobrovičová-Záriečska. 
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„Drahoš bol môj spolužiak na vysokej škole, bol som pri 
tom, keď písal prvé poviedky. Pokiaľ si však autor nezachová 
určitý dištanc od politiky, kazí ho to a to sa trocha Drahošovi 
stalo. Ale pri všetkej úcte, budem na neho spomínať, ako na 
jedného z mojich najlepších priateľov,“ ozrejmil Anton Baláž 
z Hrašného, pôvodca prvého slovenského diela preloženého 
do hebrejčiny (Portréty prežitia). 

Hoci organizátori menoslov umelcov pravidelne 
obmieňajú, nezastupiteľné miesto v ňom patrí Rudolfovi 
Dobiášovi. Dobrák 
z Dobrej sa publiku 
revanšoval aj za 
prezentáciu Balážo-
vej knihy rozhovo-
rov, ktorú pred 
mesiacom vynechal 
zo zdravotných dô-
vodov. Tucet netuc-
tových spisovateľov 
vyšperkoval Otto Gáťa. Ako prezradil, k literatúre ho 
pritiahla korešpondencia slovenských národovcov. 

„Umožnili mi do nej nahliadnuť v knižnici Matice 
slovenskej počas pôsobenia v Martine. V rukách som držal 
listy, ktoré si písali v priebehu 19. storočia. To na človeka 
muselo zapôsobiť.“ Meno dlhoročného sudcu zostane navždy 
zapísané v dejinách filatelie. Záľuba v poštovej histórii ho 
v roku 1981 doviedla k založeniu prvého filatelistického 
a poštového múzea na Slovensku. 

„Chodil som na filatelistické výstavy doma i vo svete, kde 
sa hrdia tým, že vystavujú poštové dostavníky, štíty, poštové 
trúbky, pečatidlá. Slovensko akoby neexistovalo. S bratom sa 
nám však podarilo niečo zozbierať. Keď u nás vzniklo štátne 
múzeum, bol som veľmi rád, že za prítomnosti riaditeľov 

Zľava Štefan Šicko, Marián Pauer a Milan Stano. 
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európskych poštových múzeí námestník ministra dopravy 
nezabudol skonštatovať, že prvé bolo v dedinke Plevník-
Drienové,“ povedal Otto Gáťa, trenčiansky rodák, patriaci 
medzi dvesto najúspešnejších filatelistov sveta. 

Nie náhodou takmer polovicu pozvaných literátov spojila 
tvorba na stránkach Trenčianskych novín. Podľa dlhoročného 
šéfredaktora Štefana Šicka to spôsobil fakt, že týždenník 
v minulosti venoval zvýšenú pozornosť oblasti kultúry. 

Symbolický návrat na miesto, odkiaľ vstúpili do sveta 
literatúry na stretnutí okrem Štefana Šicka zaznamenali aj 
fenomenálny fotograf Marián Pauer, karikaturista Milan 
Stano a textárka Katarína Hudecová. 

„Ja som nijakú fakultu nevyštudovala, ale nemám kvôli 
tomu komplexy, lebo si myslím, že aj skúsenosť je 
vzdelanosť. Keď mi cez vojnu vyšla prvá básnička, skoro som 
od radosti dostala horúčku. Neskôr som dvadsať rokov 
publikovala v Trenčianskych novinách. Jedným epigramom 
bol dokonca popísaný autobus jazdiaci po Trenčíne: Po čase aj 
slávychtivý zistí, že vavríny sú len bobkové listy,“ 
zaspomínala poetka, ktorej verše nájdeme v repertoári 
Marcely Laiferovej, Evy Pilarovej, Evy Kostolányiovej, či 
Jany Kocianovej. 

V generačnej štafete periodika od roku 2007 úspešne 
pokračuje milovník nezvyčajných tém a vlastník najväčšej 
zbierky autogramov osobností v strednej Európe Martin 
Šimovec. 

Na stretnutí sa ešte zúčastnili literátky Monika Pálušová, 
Vanda Rozenbergerová, Lenka Gahérová a Božena 
Dobrovičová-Záriečska. 

www.sme.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 529/1/2015 
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V piatok 27. marca otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu diel dvoch výtvarníkov – 
grafickú tvorbu Vladimíra Gažoviča a maľby Jany 
Hýbalovej Ovšákovej. Kurátorkou prvej výstavy je PhDr. 
Alena Hejlová a druhej výstavy PaedDr. Ela Porubänová. 

Tvorba Vladimíra Gažoviča čerpá z umeleckého odkazu 
symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších 

výtvarných prú-
dov. Stavia na 
vnútornom roz-
kývaní morál-
nych a etických 
hodnôt súčas-
ného človeka, 
opantaného vi-
dinou hmotných 
pôžitkov. Pre 
európsku i sve-
tovú grafiku 
rozvinul nové 

možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. 
Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných 
tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v 
práci s litografickými kriedami.  

Výstava Jany Hýbalovej Ovšákovej má názov „Nádych“. 
Autorka vo svojich maľbách preniká do detailov prírodného 
a vodného sveta, sveta medúz, tráv, machov a listov svojou 
naliehavou sústredenosťou, trpezlivo a precízne znovu a znovu 
opakovanou do nových variácií a cyklov ponúka nevšedný 
duchovný zážitok.  

Jej vodné obrazy sú snivé a priezračné, ako aj tvorba, ktorá 
je jemnou metaforou na nekonečne objavný a neuveriteľný 
svet prírodných krás okolo nás. 

Zľava Jana Hýbalová Ovšáková, Ela Porubänová, Alena Hejlová a Vladimír Gažovič. 
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Obe výstavy potrvajú do 10. mája 2015. 
www.gmab.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 540/1/2015 
 
Záujmu verejnosti sa tešila prezentácia spevníka a 

najnovšieho CD speváčky Lýdie Fajtovej za účasti žiakov 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého a členov Folklórneho 
súboru Trenčan. Uskutočnila sa v stredu 25. marca vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Ak sa k nej chcete dovolať, obrňte sa trpezlivosťou. 
Osemdesiatjedenročná 
speváčka Lýdia Fajtová 
si cez telefón hodiny nôti 
so sólistkou Lúčnice 
Darinou Laščiakovou.  

Zberateľka ľudových 
piesní trenčianskeho re-
giónu žije hudbou aj po 
skončení kariéry. Dôka-
zom je spevník, ktorým po dvoch desaťročiach rozšírila 
vlastnú zbierku Trenčín dolinečka. Okrem notových záznamov 
v ňom poodhalila aj zákulisie svojho repertoára. Prezentáciu 
zborníka v stredu 25. marca umocnilo vystúpenie žiakov 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého a folklórneho súboru 
Trenčan.Ako poznamenala vedúca speváckej zložky súboru 
Dobroslava Švajdová, vydanie diela vrátane nového CD 
predstavuje ďalší krok na ceste za reedíciou Lýdie Fajtovej. 

„Všetky súbory tancujú z jej spevníka, všetci spievame jej 
piesne. Sme radi, že je tu s nami a že máme súťaž, ktorá nesie 
jej meno. Držte nám palce, pretože, keď to neudržíme my v 
Trenčíne, niektoré veci sa úplne stratia. Žiaľ, časť Lydkiných 
starých piesní už nevieme v rozhlase nájsť v podaní, ako boli 
nahrané,“ dodala.  
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Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod 
dievčenským menom Gavurová začiatkom päťdesiatych 
rokov. Na jar 1952 so skladbou „V horném konci bývam“ 
zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. 

„Rozhlas to hneď na druhý deň začal nahrávať. Dovtedy 
som sa v živote nepočula. Keď mi pustili moju prvú nahrávku, 
skoro som odtiaľ ušla. Zľakla som sa vlastného hlasu. V 
gramofónových závodoch sa pýtali, či mi stačí 350 korún za 
jednu stranu. Len som sa čudovala, že mi za spievanie chcú 
zaplatiť,“ spomína s úsmevom. Speváčkin úspech následne 
zarezonoval aj v rodnom Trenčíne. Bez jej hitov v tom čase z 
ampliónov nezaznelo ani jedno vysielanie mestského 
rozhlasu.  

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav 
Magdolen, v šesťdesiatych rokoch nahrávala s ľudovou 

hudbou Eugena 
Farkaša, potom 
Rinalda Oláha. Popri 
Trenčane vystupovala s 
folklórnymi súbormi 
Družba, Kopaničiar i 
Radosť. Medzitým 
začala hľadať ďalšie 
zdroje. 

Po návšteve starej mamy na Hornom Šianci v Trenčíne jej 
učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za 
pamätníkmi cestovala do Omšenia, Drietomy, Selca, 
Trenčianskej Turnej, Kubrej, Trenčianskej Teplej, Bošáce, 
Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. „S učením piesní to nebolo 
ľahké, učila som sa ich naspamäť. Nemala som vedomosti ani 
skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do 
roku 1962, keď som si kúpila magnetofón,“ vysvetlila 
charizmatická dôchodkyňa so zlatom v hrdle. 
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Výskum začala v Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka. 
„Z rodiny som tam poznala len tetku Antóniu Tvrdoňovú. 
Omšenie bola vlastne prvá dedina, ktorú som videla zblízka. 
Dalo mi veľa do života nielen ako speváčke, ale i ako žene.“ 

Lýdia Fajtová si musela zvyknúť na špecifiká dedinského 
prostredia. Okrem speváckeho talentu zúročila schopnosť 
porozumieť nárečiam a spôsobu života prostých ľudí. Aj preto 
sa s hrdinami svojich piesní vedela dokonale stotožniť. 

„Keď som začala chodiť po dedinách, ako som sa len tých 
kráv, koní a kureniec bála! Ja, mestské dievča z korza, som 
predtým nič také zblízka nikdy nevidela. A tie babky, na 
frištuk si varili polievku z kyslého mlieka. Ja som to 
nenávidela, ale keď som chcela, aby mi spievali, tak som za 
pár lyžičiek zjedla. Dokonca aj pokazenú baraninu, len aby 
nepovedali, že som panské decko.“ 

www.sme.sk 12.04.2015 
pomocná evidencia 601/1/2015 
 
Na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch sa 

28. februára 2015 v Poprade Tanečnému klubu Dukla Trenčín 
mimoriadne darilo. Pod trénerským vedením Evy a Dušana 
Paškovcov sa v kategórii do 21 rokov majstrami Slovenska 
stali reprezentanti Martin Šrámka a Lucia Centárová. Štvrté 
miesto vo finále získali Matúš Szegho s Máriou Masárovou. 
V kategórii dospelých sa vicemajstrami Slovenska opäť stali 
tiež členovia klubu Matteo Cicchitti a Simona Brecíková.  

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 475/1/2015 
 
V  Posádkovom klube v Trenčíne sa vo štvrtok 9. apríla 

uskutočnila regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitačných 
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kolektívov a divadiel poézie 61. Hviezdoslavov Kubín (Štúrov 
Uhrovec). 

V IV. kategórii poézie zvíťazila Daniela Turzová zo 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne s básňou Jacquesa 
Préverta „Tá láska neláska“. Tretia bola ďalšia Trenčianka 
Natália Koláriková zo SOŠ obchodu a služieb s básňou 
Vladimíra Koyša „Túžba po mori“.  

V IV. kategórii prózy obsadila prvé miesto Miriam 
Červencová zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne s úryvkom 
z knihy Williama Saroyana „Muž, ktorý nechal srdce na 
vysočine“. Aj tu patrilo tretie miesto žiačke z Trenčína – 
Dominike Kákošovej zo Strednej zdravotníckej školy. Aj ona 
si vybrala Williama Saroyana a predniesla úryvok z jeho diela 
„Smiech“. V kategórii poézie dospelých vyhrala Marta 
Malániková z Trenčína. 

Súťaž odborne vyhodnotila spolu s odborným komentárom 
Mgr. Art. Zuzana Laurinčíková, ArtD. z Trenčianskeho 
osvetového strediska (TnOS). Postupujúcim odovzdala 
diplomy Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, poverená riadením 
TnOS. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 585/1/2015 
 
Takmer štyristo výtvarných prác žiakov a študentov z 29 

základných a stredných ume-
leckých škôl z celej republiky 
súťažilo o hlavné ceny v 4. 
ročníku celoslovenskej súťaže 
Bienále figurálnej kresby a 
maľby. 

Víťazné práce nádejných 
výtvarníkov ozdobili všetky 

vnútorné steny mestskej veže takmer až po jej vrchol. 
Predseda poroty akademický maliar Juraj Oravec. 
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Národnú súťaž zorganizovala Základná umelecká škola Karola 
Pádivého v spolupráci s kultúrno-informačným centrom.  

Víťazné ceny v Bienále figurálnej kresby a maľby získala 
Mia Kasaničová zo Základnej umeleckej školy v Humennom, 
Daniel Ličko zo ZUŠ v Michalovciach, Zuzana Slivková zo 
ZUŠ v Trenčíne a Sabina Repčíková zo SSUŠ v Žiline. 
„Päťčlenná porota vyhodnocovala 373 súťažných prác pol 
dňa. V troch kategóriách sme udelili šesť cien, v jednej päť 
cien,“ informovala Eva Kulhánková, členka poroty. 
Predsedom poroty bol akademický maliar, Trenčan Juraj 
Oravec. Až 18 cien z 23 udelených získali dievčatá. 

„Výtvarné odbory 
základných umelec-
kých škôl navštevujú 
prevažne dievčatá. 
Talentovaní výtvarníci 
potom idú študovať na 
stredné umelecké ško-
ly v Trenčíne, Zvo-
lene, Kremnici či v 
Banskej Štiavnici,“ 
pokračovala Eva Kulhánková, zástupkyňa v ZUŠ Karola 
Pádivého. Podľa jej slov je pre žiakov a študentov figurálna 
kresba jednou z najťažších disciplín. Naučenie zachytenia 
realistických proporcií je otázkou dlhého času. Potrebný je 
vždy aj trpezlivý model a na začiatku aspoň rozpohybovaná 
drevená figúrka. 

Množstvom cien sa môžu pýšiť aj žiaci z usporiadateľskej 
ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. V I. kategórii ( 6 - 8 rokov) 
získali spoločne 3. miesto Alexandra Bočáková a Nelka 
Dacková. V kategórii mladých umelcov vo veku 9 - 1 1 rokov 
získala 3. miesto aj Simona Chmelinová. 
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Najväčší triumf slávili Trenčania v 3. kategórii (12 - 14 
rokov), kde zvíťazila Zuzana Slivková. V tejto kategórii 
získala 3. miesto jej spolužiačka Lujza Lehocká a čestné 
uznanie aj Sabina Šubová.  

„Ja som kreslila svojho spolužiaka. Sedel vytrvalo na 
stoličke pred celou triedou, kresbu som tvorila takmer deväť 
hodín. Najradšej mám kresby, na ktorých sú ľudia,“ prezradila 
14-ročná víťazka Zuzana Slivková. 

Víťaznú kresbu nakreslila ceruzou, ale rada maľuje aj 
akrylovými farbami. „Výtvarnému umeniu sa venujem už 
deväť rokov. Talent som zdedila pravdepodobne po starej 
mame. Dodnes mám odložený pamätník, v ktorom mi 
nakreslila nádherné kvetiny zo záhrady,“ dodala Zuzana 
Slivková. 

www.sme.sk 19.04.2015 
pomocná evidencia 635/1/2015 
 
„Všetko krásne čo sa mi mohlo stať“ je názov knihy 

poviedok Evy Bodnárovej, ktorej krst sa konal 17. apríla 
v Trenčíne. Ide o autorkinu prvotinu. 

Eva Bodnárová, dievčenským menom Judínyová, sa 
narodila v Trenčí-
ne, ale väčšinu 
svojho života pre-
žila v Košiciach, 
odkiaľ pochádza 
jej druhý manžel. 
Už od štvrtej trie-
dy na základnej 
škole si písala 
denník. Počas štú-

dia na trenčianskom gymnáziu sa začala venovať krátkym 
literárnym žánrom. Dlhé roky sa venuje novinárskej práci. 

Autorka (vľavo) krstila s priateľkami svoju prvotinu červeným vínom. 
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Vydáva odborný časopis Informácie, ktorý sa zameriava na 
architektúru, stavebníctvo, dizajn, ekológiu a umenie. „Do 
svojho časopisu píšem editoriály, ktoré sú veľmi osobné,“ 
vraví autorka. „Čitateľom sa páčia a niektorí sa vypytovali, 
kedy konečne vydám knižku. Dlho som váhala, ale nakoniec  
som si povedala, že ak sa to bude páčiť alebo to pomôže len 
niekoľkým ľuďom, stojí to za to. Rozhodla som sa napísať 
poviedky, krátke príbehy zo života. V knihe je ich 
dvadsaťsedem.“  

Reakcie ľudí z listov a mailov ju tešia, zhodujú sa, že sa 
kniha veľmi dobre číta. Jedna pani Eve Bodnárovej napísala: 
„Doteraz som si myslela, že môj život je nudný, všedný 
a nezaujímavý, ale keď som si prečítala vašu knižku, tak mám 
pocit, že môj život je presne taký krásny ako ten váš.“ V 
podobnom duchu sú aj ďalšie reakcie. 

„Myslím si, že silou mojej knižky je to, že je veľmi 
pravdivá.  To v dnešnej dobe ľudí veľmi oslovuje.  Režisér 
tohtoročného oscarového filmu „Birdman“ Alejandro 
Gonzáles Iňárritu  povedal, že to, čo dnešný svet potrebuje, 
je pravdivá výpoveď  vyrozprávaná cez osobné ego. Fikcia 
v mojej knihe úplne absentuje.“  

Sú to všeobecne platné príbehy, ktoré oslovili rôzne 
vekového kategórie. 

„Pre mňa osobne je najsilnejšou poviedkou Aquabela,“ 
vraví autorka. „Hovorí sa v nej o tom, ako má človek vnútorne 
zvládnuť vlastné starnutie a dlhoročný vzťah muža a ženy – 
aby to vnímal láskavo, aby sa nestal zlým.“ 

 Eva Bodnárová už začína písať ďalšiu knižku.  
„Som plná emócií a radosti. Píšem teraz ďalšiu poviedkovú 

knihu. Prvá bola do istej miery o matke, o starobe. V tejto 
druhej  sa venujem otcovi a dominujú v nej muži.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 632/1/2015 
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Po vlaňajších divadelných úspechoch sa mladému hercovi 

Pavlovi Serišovi stále darí.  V priebehu piatich aprílových dní 
získal ocenenia na festivaloch v Maroku a v Kopřivnici a 

nominovali ho do 
finále Ceny Evalda 
Schorma v Prahe. 

Cenu za najlepší 
mužský herecký vý-
kon prevzal v utorok 
28. apríla na medzi-
národnom divadel-
nom festivale 
FITUA v Agadire 
v Maroku. Špeciálne 

pre tento festival si svoju hru „Chutilo vám, páni?“ preložil do 
francúzštiny s názvom “Ça vous a plu, monsieurs?” a uviedol 
ju ako záverečné festivalové predstavenie. 

 „Marocké publikum je veľmi živé, diváci fotografujú s 
bleskom, nezdráhajú sa potichu telefonovať počas hry...“ 
zhrnul svoje festivalové zážitky tesne pred svojím vystúpením. 

Záverečný potlesk potvrdil, že predstavenie dopadlo nad 
očakávanie. 

„Diváci boli napodiv disciplinovaní, často sa smiali 
a najmä všetkému rozumeli, čo by tu s mojou anglickou 
verziou hry bol problém. Po vystúpení som sa musel 
fotografovať azda s každým divákom...“ 

Festivalové ceny získali tri predstavenia, okrem Pavla 
Seriša ich prevzali divadlá z Ríma a Madridu. 

Iba štyri dni pred úspechom v Maroku získal Pavol Seriš 
Cenu diváka na jednom z najstarších divadelných festivalov v 
Českej republike, na 29. ročníku prehliadky Kopřiva 
v Kopřivnici. Festival mapuje prevažne autorské divadlo 

Pavol Seriš s hlavnou cenou z festivalu v Maroku. 
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a jeho rôzne podoby – od činohry a tanca cez bábkové divadlo 
až po divadlo jedného herca. 

A medzitým ho nominovali do finále Ceny Evalda Schorma 
s autorskou hrou „Kto je tu navyše“. Súťaží sa v nej 
v kategóriách pôvodná hra, dramatizácia a preklad.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 702/1/2015 
 
Francúzsky portál Couvre-feu zaradil Bažant Pohodu medzi 

desať festivalov, ktoré sa oplatí navštíviť toto leto. Podľa 
autorov rebríčka je tento festival ideálnou voľbou pre ľudí, 
ktorí hľadajú vzrušenie či netradičný priestor, akým je letisko 
v Trenčíne. Festival nechýbal ani v rebríčku portálu 
Venngage, ktorý ho zaradil medzi 25 festivalov sveta, ktoré 
treba určite vidieť než zomriete. A koncom februára Pohodu 
na zoznam 12 festivalov, na ktoré by mali cestovatelia v roku 
2015 upriamiť svoju pozornosť, zaradila aj najväčšia 
cestovateľská spoločnosť pre študentov a mladých ľudí STA 
Travel.  

Začal sa aj predaj doposiaľ najkomfortnejšieho bývania, 
aké kedy festival ponúkal. V spolupráci s mestom Trenčín je 
pre návštevníkov pripravených a plne zariadených 40 
drevených chatiek.  

www.teraz.sk 04.05.2015 
pomocná evidencia 761/1/2015 
 
V Trenčíne vyhodnotili krajskú postupovú súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 19. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja 2015. Do súťaže sa prihlásilo 83 autorov, 
ktorí zaslali 233 prác.  

Odborná porota v zložení Mgr. Art. Miriam Kasper-
kevičová, výtvarníčka a pedagogička, Bojnice, PaedDr. 
Elena Porubänová, kurátorka, Galéria M. A. Bazovského 
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Trenčín, Jozef Vydrnák, výtvarník, Dubnica nad Váhom, 
odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 137 diel od 77 
autorov.  

Porota navrhla udeliť jednu hlavnú cenu, v jednotlivých 
kategóriách 8 cien bez určenia poradia a 13 čestných uznaní. 
Okrem ocenených autorov navrhla na postup do celoštátneho 
kola diela dvoch autorov. 
Hlavnú cenu udelila Vladislavovi Malastovi z Trenčína. 
Kategória A – autori vo veku od 15  do 25 rokov 
Cena:  
Mgr. Magdaléna Poláčková, Trenčín 
Čestné uznanie: 
Jana Ficová, Prievidza  
Katarína Kurucová, Dubnica nad Váhom  
Roman Ondrejka, Dubnica nad Váhom  
 
Kategória B – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Ceny bez určenia poradia:  
Stanislava Habšudová, Dubnica nad Váhom  
Tibor Hladký, Nová Dubnica  
 
Čestné uznanie: 
Eva Kulhánková, Trenčín  
Elian Rof, Púchov  
Rudolf Rypák, Trenčín  
Vladislav Švec, Bojnice  
Postup do celoslovenského kola: 
Alexander Salviany, Trenčín  
Andrea Trokanová, Trenčianske Teplice  
 
Kategória C – autori vo veku nad 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia:  
Anna Balajová, Trenčín  
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Eva Čankyová, Trenčín  
Jana Hlaváčová, Partizánske  
Čestné uznanie: 
Mária Duhárová, Trenčín  
Hilda Lojdlová, Trenčín  
Elena Nedeliaková, Prievidza  
Edita Škárová, Trenčín  
 
Kategória D – autori nad 15 rokov špecifického 
výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute a pod. 
Ceny bez určenia poradia:  
Soňa Jantošková, Prievidza  
Ján Nedorost, Trenčín  
Čestné uznanie: 
Miroslava Kučmírová, Trenčianska Teplá  
Kamil Znamenák, Poluvsie  

www.tnos.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 786/1/2015 
 
Za dlhoročnú vysokú umeleckú úroveň tvorby 

a interpretácie, za uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej 
ľudovej kultúry a úspešnú reprezentáciu národnej kultúry 
doma i v zahraničí udelila v apríli 2015 generálna riaditeľka 
Národného osvetového centra v Bratislave medailu Pocta 
svätého Gorazda folklórnemu súboru Trenčan, ktorý pracuje 
pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho 
vzniku v roku 1949.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 744/1/2015 
 
V 14. ročníku speváckej súťaže žiakov základných 

umeleckých škôl „Pieseň Lýdie Fajtovej“ si väčšinu cien 
odniesli speváci ZUŠ K. Pádivého.   
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Kategória A: 1. Soňa Maradíková, 2. Michal Pavol 
Hlavanda, 3. Lucia Holá – všetci zo ZUŠ K. Pádivého 
Trenčín. Kategória B: 1. Alžbeta Reháková, 2. Laura 
Laurinčíková, 3. Sabina Fraňová – opäť všetky zo ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 3. Emma Swanová (ZUŠ Exnárova 
Bratislava). 

Kategória C: 1. Paulína Šolcová, (ZUŠ Exnárova 
Bratislava), 2. Ema Ďuríková, 3. Dana Birasová, 3. Patrícia 
Janigová – všetky zo ZUŠ K. Pádivého Trenčín.  

Kategória D: 1. Tereza Kohoutová, 2. Sara Steiningerová 
– obidve ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 3. Dominika Gunárová 
(FS Trenčan). 

Kategória E: 1. porota neudelila, 2. Silvia Kováčová (ZUŠ 
Brezová pod Bradlom), 3. Petra Mizeráková (ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín). Laureátkou súťaže sa stala Paulína 
Šolcová (ZUŠ Exnárova Bratislava).  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 745/1/2015 
 
 
V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v 

piatok 15. mája  
uskutočnila sláv-
nostná vernisáž 
výstav Jozefa 
Kostku a Karo-
la Felixa.  

Výstavu „Jo-
zef Kostka - 
klasik slovenskej 
moderny“ uvied-
li spolu  kurátor-

ka Marcela Macharáčková z Galérie Jozefa Kostku v 

Karol Felix 



385 
 

Bratislave a Elena Porubänová z galérie Bazovského. Na 
výstave môžu návštevníci obdivovať nielen kolekciu sôch 
pochádzajúcich zo zbierkového fondu oboch galérií, ale 
oboznámia sa aj výberom z majstrových kresieb. Karol Felix 
reprezentuje strednú generáciu súčasných slovenských 
výtvarných umelcov. V Trenčíne sa predstaví projektom z 
názvom „Mantra“. Autor v ňom predstavuje nielen svoju 
grafiku, ale aj maľbu maľbu a objekty. Na príprave výstavy sa 
podieľala kurátorka Alena Hejlová. 

V programe vystúpil básnik Erik Ondrejička a žiaci 
hudobného odboru Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne. Okrem oboch spomínaných výstav bola 
od 15. mája sprístupnená i výstava maturitných prác študentov 
odboru propagačné výtvarníctvo Strednej umeleckej školy v 
Trenčíne. 

www.gmab.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 830/1/2015 
 
Každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa 

aj galérie a múzeá v Trenčíne zapájajú do celoeurópskeho 
podujatia Noc múzeí 
a galérií.  

Noc múzeí a galérií 
je jedinečným poduja-
tím v roku, ktoré 
bezplatne či za symbo-
lické vstupné umožňuje 
návštevníkom absolvo-
vať aj v nezvyčajnom 
čase tradičnú prehliad-
ku múzeí a galérií. Návštevníci sa môžu bližšie oboznámiť 
s každodennou prácou odborných pracovníkov múzea či 
galérie. Pridanou hodnotou podujatia je aj bohatý sprievodný 

Slepá keramikárka Soňa Zelisková v priestoroch trenčianskej galérie. 
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program tak pre deti a mládež, ako aj pre dospelých. Nosnou 
myšlienkou podujatia je netradičným spôsobom ponúknuť 
širokému spektru návštevníkov chvíle v prostredí kultúrnych 
zariadení, uchovávajúcich umelecké a historické hodnoty. 
Noc múzeí a galérií v Trenčíne bola organizovaná Galériou M. 
A. Bazovského a Trenčianskym múzeom v Trenčíne v spolu-
práci s mestom Trenčín. K dispozícií návštevníkom boli 
v sobotu 16. mája v čase od 10.00 h do 22.00 h priestory 
Galérie Miloša A. Bazovského v Trenčíne, Katovho domu 
a Karnera sv. Michala, ako aj areál s interiérovými priestormi 
Trenčianskeho hradu.  
Vstupenka v symbolickej cene jedno euro (deti do 6 rokov 
bezplatne), zakúpená v ktoromkoľvek z uvedených zariadení, 
umožňovala vstup do všetkých uvedených zariadení, ako aj 
vstup na prehliadku Mestskej veže a Piaristického gymnázia J. 
Braneckého v Trenčíne.  

www.tsk.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 839/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne otvára 

svoje priestory každý tretí štvrtok v mesiaci pre všetkých 
žiakov a študentov bezplatne.  

Cieľom tohto projektu je sprístupnenie výtvarného umenia 
mladej generácii návštevníkov. Galéria sa svojou aktivitou 
usiluje o propagáciu rôznych podôb súčasného výtvarného 
umenia. Žiaci a študenti majú možnosť prezrieť si výstavy v 
sprievode odborných pracovníkov galérie, ktorí im ponúknu 
interpretáciu vystavených diel. Týmto pomôžu návštevníkom 
lepšie pochopiť tvorbu jednotlivých výtvarníkov.  
Školáci majú v tento deň do galérie voľný vstup. Pre  

študentov je bezplatný vstup 21. mája a 18. júna 2015.  
www.gmab.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 879/1/2015 
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Krajská súťažná výstava amatérskej fotografie AMFO 2015 

pozná víťazov. Vo štvrtok 7. mája si najlepší fotografi z 
Trenčianskeho kraja odniesli z výstavných priestorov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja ceny. 

Rozhodla o nich trojčlenná porota fotografov František 
Tomík, Rudolf 
Lendel a Rado-
van Stoklasa.  Až 
244 fotografií od 
fotografov z náš-
ho kraja si môžu 
priaznivci foto-
grafie prezrieť od 
7. mája do 19. 
júna v priestoroch 
TSK. Najlepšie 

fotky postúpili do slovenského finále.  
Do fotografickej súťaže 19. ročníka AMFO Trenčianskeho 

kraja sa prihlásilo celkom 105 autorov v troch vekových 
kategóriách i v tematickej časti „Rodina“. 

Do všetkých kategórií bolo doručených 468 fotografií a 9 
multimediálnych prezentácií. Porotcovia hodnotili zvlášť 
čiernobiele a farebné fotografie. „Odborná porota po 
vyhodnotení odporučila vystaviť 244 fotografií a 4 
multimediálne prezentácie od 87 autorov. Fotografie 
ocenených autorov postupujú do celoslovenského kola AMFO 
2015 v Leviciach,“ uviedla Janka Masárová z Trenčianskeho 
osvetového strediska. 

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou 
v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby fotoamatérov 
a fotoklubov v príslušnom roku.  

Porotca Radovan Stoklasa (vpravo) blahoželá Trenčanovi Štefanovi Majtánovi. 
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V mozaike fotografií nechýbajú pútavé zábery krajín, ľudí, 
zvierat, kvetov i architektúry, makrozábery, štylizované 
snímky, či akty žien. 

„Slimáka medzi kvapkami rosy som fotila pri západe slnka. 
Treba počkať na vhodný okamih a stlačiť spúšť. V súčasnosti 
ma fascinujú aj makrozábery kvetov či kvapiek. Chcem 
priblížiť ľuďom to, čo bežnými očami nevidia,“ vyznala sa 
Silvia Kobelová z Prievidze. Ocenený fotograf Štefan 
Majtán z Trenčína sa tentokrát zaskvel farebnými zábermi 
architektúry v cykle „Inšpirované vesmírom“. 

„Fotil som vo Viedni na letisku, ďalšie zábery v Paríži. Čo 
sa mi páči, to si odfotím. Od architektúry až po kamzíkov. 
Potom je ťažké z množstva záberov vyberať na výstavy,“ 
usmial sa Štefan Majtán.  

Krajinárka Jana Pagáčová neodolala ani tentokrát 
čarovným zákutiam Moravy. Efektné zábery kaplnky 
opustenej hlboko v poli fotila počas všetkých ročných období. 

Pozitívom výstavy je aj zvyšujúci sa počet prihlásených 
multimediálnych prezentácií. Jana Veresová z Trenčína 
upútala prezentáciou makrozáberov s názvom „Vesmírna 
odysea“. „Experimentovala som v kúpeľni s olejovými 
kvapkami. Tie mi pripomínali vesmírny svet - hviezdy a 
galaxie. Olej som naliala do vody a vznikali z toho zaujímavé 
formácie. Urobila som stovky fotografií bez blesku a statívu,“ 
prezradila Jana Veresová. 

Pri mnohých záberoch neskrýval nadšenie ani porotca Rado 
Stoklasa. 

„Súťaž bola vyrovnaná najmä v kategórii dospelých, ťažké 
bolo vyberať. Zaujali ma fotografie s ľuďmi a reportážne 
zábery. Fotky by mali mať výpovednú hodnotu, ale musia byť 
zároveň zaujímavé,“ podotkol porotca. Podľa Radovana 
Stoklasu aj množstvo vystavujúcich žiakov a študentov je 
obdarených veľkým talentom. 
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Trojčlenná porota udelila v 19. ročníku AMFO 16 cien. V 
kategórii Čiernobiela fotografia získali ceny bez udania 
poradia v skupine I (autori do 16 rokov) Viktória Witkovská, 
v skupine II (autori do 21 rokov) Barbora Masárová a v 
skupine III (autori od 21 
rokov) Jozef Jurík, Peter 
Kurie a Štefan Majtán. 

V kategórii Farebná 
fotografia získal cenu v 
skupine I Samuel Petráš, v 
skupine II Katarína Kor-
cová a v skupine III trojica 
fotografov Silvia Kobelová, Veronika Koláriková a Vanda 
Mesiariková. Osemnásť ďalších fotografov si domov 
odnieslo čestné uznanie. 

V kategórii Multimediálna prezentácia získali hlavné ceny 
Peter Maderánek, Štefan Majtán a Jana Veresová. 

www.sme.sk 24.05.2015 
pomocná evidencia 911/1/2015 
 
Jedna z najnovších hier svetového autora Mira Gavrana 

„Bábka“ mala 10. mája premiéru v Trenčíne. Po Žabiatku a 
Andulkách v klietke ide o tretiu premiéru Mestského divadla 
Trenčín v sezóne 2014/2015.  

Príbeh muža, ktorému sa do štyridsiatky nepodarilo vybu-
dovať trvalý vzťah so ženou, a preto si zaobstará bábku, ktorá 
má byť plnohodnotnou náhradou, je od začiatku do konca 
zábavný. Hra je spracovaná komediálnym spôsobom, no v 
jadre ide o filozofický pohľad na mužsko-ženské vzťahy. 

Dvaja hereckí partneri sa v tejto komédii nachádzajú v 
úplne odlišných postaveniach: Štefan Richtárech ako Marko 
je prirodzený a ľudský, jeho partnerka Zuzana Mišáková 
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zosobnila bábku ako skutočného robota. Tento kontrast 
vytvára v predstavení skutočné napätie. 

K celkovému dojmu prispela aj čierno-biela scénografia 
Elišky Šefčíkovej Stankovej, ktorá vytvára polaritu mužsko-
ženského princípu. 

Hudba Diany Minarovičovej, ktorá je druhou 
predstaviteľkou bábky, vytvára modernú atmosféru blížiacu sa 
sci- fi. 

www.sme.sk 30.05.2015 
pomocná evidencia 941/1/2015 
 
Na 9.ročníku medzinárodnej výstavy Prague Patchwork 

meeting sa v apríli predstavila vedúca klubu Patchwork 
Trenčín Hana Nekorancová.  

Exponáty vyberajú organizátori na základe zaslaných 
fotografií. Rok vopred sú vypísané súťažné témy. Teraz to 
bola „Babičkina záhradka“ a „Architektúra“.  

Práce hodnotia osobnosti patchworku z celého sveta, 
ostatné deky vo voľnej technike návštevníci výstavy. 
Z približne stovky vystavovaných quiltov získala trenčianska 
patchworkárka 12. ocenené miesto. 

„Bolo to šokujúce a prekvapivé. Bola som šťastná, že som 
bola nominovaná na výstavu a o to viac ma potešilo 
ocenenie,“ povedala. Klub Patchwork Trenčín pracuje 
v Kultúrnom centre Aktivity.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 967/1/2015 
 
 
Mesto má ďalšiu legendu, je o bubeníkovi. V literárnej 

podobe ju do života uviedli 2. júna vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne. 
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Útlu, 16-stranovú knižku s názvom „Štefan – Trenčiansky 
mestský bubeník“ predstavili zväčša detskému publiku autor 

textovej časti 
Vlado Kulíšek 
a autor ilustrácií 
Jozef Vydrnák. 
V úlohe bube-
níka Štefana im 
asistoval Ladis-
lav Sekerka. 

„Uvádzame 
do života túto 
knihu, nech sa 
jej darí všetkým 

návštevníkom mesta dať na známosť udalosť, ktorá sa stala 
v dobách dávnych,“ povedal bubeník Štefan.  

Po Legende o vodníkovi Valentínovi, ktorá uzrela svetlo 
sveta pred rokom, ide o druhý z Príbehov z Trenčína, ktoré sa 
podujal spísať známy trenčiansky mím Vlado Kulíšek. 

„Želám tejto knižočke, aby sa čitateľom páčila, aby možno 
o 30-40 rokov nikto nevedel, že som ju spísal ja, ale aby bola 
známa medzi ľuďmi tak, ako legenda o Omarovi a Fatime,“ 
povedal autor, ktorý si myslí, že legendy by mohli do nášho 
mesta pritiahnuť viac turistov. Preto ich začal hľadať a dávať 
ľuďom na známosť prostredníctvom písaného textu 
i divadelného stvárnenia. 

Príbeh o trenčianskom mestskom bubeníkovi a jeho láske 
k jednej zo žien Alipašovho háremu, krásnej Ezel, zažije 
mesto Trenčín na vlastné oči v piatok 26. júna počas nočného 
multižánrového predstavenia v uliciach historického centra 
mesta. Mesto Trenčín tak otvorí letnú turistickú sezónu.  

www.trencin.sk 10.06.2015 
pomocná evidencia 1039/1/2015 

Zľava Jozef Vydrnák, Ladislav Sekerka a Vlado Kulíšek. 
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Hovorili vám v detstve, že draci sú bájne príšery, ktoré je 
možné stretnúť len v rozprávkach? Presvedčte sa o opaku. 
Toto leto (od 6. júna do 2. septembra) v podzemných 
priestoroch delovej bašty Trenčianskeho hradu ožijú časy 
dávno minulé. 

Výstava mýtických zvierat z povestí, rozprávok a ľudových 
príbehov rôznych kultúr sveta má názov „Draci a drakobijci“. 
Kolekcia  drakov v životnej veľkosti verne zobrazuje ich 
anatómiu. Tešiť 
sa môžete na 
dračiu matku, 
ktorá si chráni 
svoje hniezdo, 
kde sedela na 
vajciach, na 
letiacich drakov 
alebo aj malú 
poletuchu či ba-
zilišku.  V pod-
zemných priestoroch delovej bašty stretnete aj štyroch 
drakobijcov. Ich pôsobivé zbrane, ktoré používali pri love 
budia rešpekt. Dojem dračej jaskyne dotvárajú špeciálne 
zvukové efekty. 

Exponáty vznikali na základe štúdia rôznych historických 
prameňov. Autorom modelov je výtvarník Aleš Drašnár 
z Českej republiky, ktorý sa tvorbe drakov venuje viac ako 
dvadsať rokov. 

Vstupné na výstavu je súčasťou vstupu na dolné nádvorie 
Trenčianskeho hradu. Návštevníci si tak budú môcť pozrieť 
nielen výstavu „Draci a drakobijci“, ale napríklad aj 
vystúpenia sokoliarov alebo dobový tábor s atrakciami pre deti 
aj dospelých.  
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Trenčianske múzeum v Trenčíne predstavuje svojim 
návštevníkom celkom novú expozíciu dobového historického 
nábytku. Je umiestnená v Ľudovítovom paláci, najstaršom 
zachovalom obytnom paláci Trenčianskeho hradu a má názov 
„Reminiscencie“.  Mobiliár z rokov 1640 – 1890 prezentuje 
ukážku bývania pôvodných majiteľov a vlastníkov hradu. 
Nábytok a bytové doplnky  pochádzajú zo zbierok 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Magnátsky a donátorský 
rod Ilešháziovcov vlastnil množstvo hradov, kaštieľov a kúrií. 
V nich sa nachádzal autentický mobiliár. Niektoré kusy 
získalo múzeum do správy a po komplexnom reštaurovaní 
a konzervácii ich opäť vracia do domovského hradu ako 
spomienku na jeho bývalých majiteľov. 

Obe miestnosti paláca sú zariadené ako salóny. Prvý – 
lovecký prezentuje najobľúbenejšiu zábavu vysokej šľachty – 
lov. Druhý z obdobia empíru a historizmu znázorňuje ukážku 
bytovej kultúry z roku 1830 – 1890. V expozícii môžete vidieť 
napríklad aj také zbierkové predmety, ako prvý zbierkový kus 
múzea s poradovým číslom jedna – stolový kabinet z roku 
1730 alebo vzácny perleťou vykladaný príručný stolček. 

www.muzeumtn.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1019/1/2015 
 
Na Trenčianskom hrade sa vo štvrtok 11. mája na unikátnej 

prehliadke Ódy módy 2015 stretli najúspešnejší absolventi 
odevného dizajnu na miestnej Strednej umeleckej škole v 
Trenčíne. 

Pri západe slnka svoje kolekcie predstavil výnimočný 
výber dizajnérov i študentov, ktorí dokázali, že Trenčín sa 
stále môže pýšiť prívlastkom Mesto módy. Okrem študentov 
trenčianskej a jihlavskej školy odevného dizajnu svoju tvorbu 
predstavili Beata Rajská, Monika Laceková, Petra Pršová, 
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Petra Poórová, Veronika Kostková, Marcel Holubec W., 
Lukáš Kimlička, Jana Kuzmová a Pavel Berky. 

Dokonale pripravená a premyslená organizácia podujatia v 
priestoroch trenčianskej dominanty sa vo štvrtok večer ukázala 
hneď pri hradnej bráne, kde hostí vítali usmievavé hostesky 
v dizajnérskych modeloch, rozdávajúc prepracované bulletiny 
s profilmi zúčastnených tvorkýň a tvorcov. Na hradnom 
nádvorí si našlo 
miesto štvorcové mó-
lo ozdobené inštalá-
ciou s bielymi lasto-
vičkami, ktoré sym-
bolizovali absolven-
tov SUŠ, ktorí už 
vyleteli z hniezda. Po-
čas takmer dvoch 
hodín módy a hudby 
bola v Trenčíne najvyššia koncentrácia talentu a inšpirácie na 
meter štvorcový na celom Slovensku. 

Večer módnych prehliadok otvorila riaditeľka SUŠ Mgr. 
Mária Vilkovská a zaujímavé video z príprav podujatia. 
Prvou dizajnérkou, ktorá predstavila hosťom svoju tvorbu, 
bola Beata Rajská, ktorá Strednú priemyselnú školu odevnú 
v Trenčíne absolvovala v roku 1980. Rajská v Trenčíne 
ukázala svoju kolekciu Gender 2015, v ktorej sa pohrávala 
s aktuálnou otázkou rodovej identity a túžby po kráse. Jej 
rozsiahlu kolekciu v ružovej, koralovej, žltej a čiernej farbe 
ozvláštnili originálne doplnky v podobe elegantných 
moderných klobúkov, fascinátorov či okrúhlych kufríkov 
v úlohe kabeliek. Jej línia, inšpirovaná históriou i modernými 
materiálmi sa hrala a čistými strihmi a rôznymi vlastnosťami 
materiálov. Vyvrcholením prehliadky boli večerné šaty 
vytvorené skladaním jemnej látky. 
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Osviežením teplého júnového večera bola detská kolekcia 
Mola Couture návrhárky Moniky Lacekovej, s ktorou sa 
absolventka trenčianskeho odevného dizajnu predstavila i na 
jarných Bratislavských módnych dňoch. Usmievavé detské 
modelky a modeli predviedli hravé, uvoľnené oblečenie 
s prírodnými motívmi, ktoré kládlo dôraz na detaily a ručnú 
prácu. Prehliadku kolekcie Mola Couture ukončilo niekoľko 
večerných dámskych modelov, vrátane bielych krajkových 
svadobných šiat na záver. 

Petra Poórová, ktorá je známa svojimi originálnymi 
motívmi, potlačami a doplnkami v Trenčíne predstavila 
kolekciu Happy Dreamer, ktorú ukázala už v roku 2013 počas 
podujatia Fashion LIVE! v Bratislave. Veselá, farebná 
kolekcia sa aj tentokrát začala odevmi na deň v jemných 
pastelových odtieňoch a postupne priberala na intenzite, aby 
sa dostala k večerným šatám v sýtych farbách či dúhovej 
potlači. Hravú kolekciu pre bezstarostných „snílkov“ dopĺňala 
originálna bižutéria a doplnky s motívom jemných motýľov. 

Počas trenčianskeho módneho večera, ktorý SUŠ 
organizuje každé tri roky, svoju tvorbu predstavilo i niekoľko 
jej súčasných štu-
dentov. Štvorica 
študentiek a študen-
tov svojimi prepra-
covanými, umelec-
kými a jedinečnými 
modelmi dokázala, 
že na ďalšiu ge-
neráciu mladých 
návrhárov z mesta 
módy sa môžeme tešiť už dnes. Zaujímavé strihy, krásne 
florálne motívy na bielej koži či originálne motívy priniesli 
čerstvý vietor do slovenskej módy a hoci každý model išiel 

Lukáš Kimlička ďakuje publiku po predstavení svojej kolekcie Flower power. 
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vlastnou cestou, nuda pri študentských kolekciách naozaj 
nehrozila. 

Vítanú prestávku počas takmer dvoch hodín prehliadok 
priniesol na nádvorie Trenčianskeho hradu ďalší z absolventov 
trenčianskej SUŠ, hudobník Jerguš Oravec. Hoci strednú školu 
absolvoval ako grafik, jeho kroky viedli skôr k hudbe a večer 
módnych prehliadok ozvláštnil niekoľkými skladbami 

i originálnou hud-
bou, ktorú zložil 
výnimočne pre 
prehliadku Vero-
niky Kostkovej.  

Krátka prestáv-
ka v tvorbe mladej 
návrhárky jej veľ-
mi prospela a na  
hrade vo štvrtok 
exkluzívne pred-

stavila svoju novú kolekciu Flappers and the astronauts. Líniu 
odevov v púdrových farbách a jemných materiáloch dokonale 
„rozbíjali“ dva modely s pestrým kvetinovým vzorom 
a výrazné strieborné flitre, ktoré popri jemných šedých 
a krémových materiáloch pôsobili štýlovo a sviežo. Čisté 
premyslené strihy dopĺňali prepracované detaily s jemnými 
korálkovými výšivkami a originálne čapice pokryté 
zaujímavou potlačou či korálkami pripomínajúce moderné 
helmy. 

Novú kolekciu oblečenia na podujatí Ódy módy predstavila 
i ďalšia z pedagogičiek miestnej umeleckej školy, návrhárka 
Petra Pršová. Jej línia Gold Digger bola energická, výrazná, 
mestská a moderná. Jednoduchosť čiernej vyvážila hra s kon-
trastnými materiálmi a detailmi. Jedným z najvýraznejších 
dizajnérskych hostí večera bol slovenský návrhár aktuálne 

Detská kolekcia Moniky Lacekovej Mola Couture osviežila júnový večer. 
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pôsobiaci v Londýne Pavel Berky, ktorý svojimi kolekciami 
zaujal na prehliadkach v Prahe, Londýne či Budapešti. 
V Trenčíne predstavil výber zo svojej tvorby a jedinečné 
látky. Jeho módne umenie ukázali hra s netradičnými 
siluetami a skvelé prepracovanie. 

Na Trenčianskom hrade sa vo štvrtok predstavila i rodáčka 
zo Žiaru nad Hronom Jana Kuzmová, ktorá predstavila výber 
z dvoch svojich kolekcií. Tajomné a elegantné zimné modely 
doplnili jemnejšie kvetinové potlače, svetlé farby 
a prepracované korálkové nášivky letnej kolekcie. 

Jedným z najtalentovanejších absolventov trenčianskeho 
odevného dizajnu je Marcel Holubec, ktorý do Trenčína 
priniesol módnu skladačku svojej tvorby. Ateliér Marcel 
Holubec W. je známy experimentovaním s tradičnými líniami, 
materiálmi a postupmi a nikdy nesklame vo svojej túžbe 
priniesť niečo nové a nečakané. V Trenčíne predstavil to 
najlepšie z posledných rokov svojej tvorby, od čiernych 
kožených modelov s originálnymi „vystrihovačkami“ a hrou 
s geometrickými vzormi až po svetlejšie a farebnejšie modely 
letných línií z posledného obdobia. 

Posledným absolventom, ktorý svoju tvorbu predstavil na 
podujatí Ódy módy 2015 v Trenčíne, bol obľúbený návrhár 
Lukáš Kimlička. Ten priniesol na nádvorie Trenčianskeho 
hradu kúsok jari so svojou rozkvitnutou kolekciou Flower 
Power, ktorú prvý raz predviedol na Bratislavských módnych 
dňoch. Šaty s originálnymi kvetinovými potlačami však 
tentoraz nedoplnili športové tenisky v žiarivých farbách, ale 
klasické lodičky. 

Podujatie Ódy módy v Trenčíne dokázalo, že Mesto módy 
dokáže vyprodukovať niekoľko generácií kvalitných 
a talentovaných tvorkýň a tvorcov a zaslúži si výnimočné 
miesto na módnej mape Slovenska. Iným módnym podujatiam 
tiež ukázalo, ako úspešne sa dá podporiť slovenská móda, a to 
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i bez veľkých rozpočtov či zástupov známych tvárí. Ďalšie 
podobné podujatie sa v Trenčíne uskutoční v roku 2018. 

www.netky.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1054/1/2015 
 
Všetko bezplatne. Takýmto na dnešnú dobu vzácnym 

princípom sa riadi projekt letnej čitárne, ktorú v pondelok 
otvorili na pešej zóne v centre Trenčína. Bezplatný je vstup, 
bezplatné aj požičanie dennej tlače a časopisov, bezplatne si 
ľudia môžu odtiaľto odniesť knihu, ktorá sa im zapáči. 

Projekt letnej čitárne pod holým nebom odskúšala Verejná 
knižnica Michala Rešetku už vlani. Vytvorila ju vo svojej 
záhrade, do ktorej sa vchádza z pešej zóny. Zopár stolíkov 
s pohodlnými stoličkami, na stojane rôzne časopisy, pri nich 
papierový box s knihami, na stoloch denná tlač. Ľudia sa tu 
môžu zastaviť a bezplatne si prečítať noviny a časopisy alebo 
sa začítať do knihy. 

Nová čitáreň je určená pre všetkých, čo si chcú na 
pokojnom mieste odpočinúť alebo vyplniť čas do odchodu 
autobusu. Na papierovom boxe je nápis „Vezmeš si ma?“ a 
v boxe zbierka kníh rôznych žánrov aj formátov. Sú to 
zachované knihy, ktoré knižnica vyraďuje. Ak sa 
návštevníkovi niektorá zapáči, môže si ju nechať. 

„Hlavne na základe dobrých ohlasov od ľudí sa snažíme 
pokračovať v tomto projekte. Podarilo sa nám rozšíriť 
čitateľskú ponuku, doplnili sme regionálne, mestské a obecné 
noviny. Všetky periodiká dostávame sponzorsky, bezplatne. 
Ďalšou novinkou je, že sme zakúpili drevené držiaky na 
noviny, tým chceme pripomenúť atmosféru dobových čitární a 
študovní a trošku aj zatraktívniť čítanie,“ vraví Sylvia Fabová 
z Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. 

Sylvia Fabová priznáva, že záujem o čitáreň je veľký, dva 
dni do týždňa nestačia. Ale personálne možnosti knižnici 
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nedovoľujú otvoriť čitáreň viackrát do týždňa. Snažia sa 
ponúknuť prácu v čitárni absolventom stredných a vysokých 
škôl v rámci absolventskej praxe. Zatiaľ márne.  

„Ak sa nám to podarí, určite by sme otváraciu dobu čitárne 
predĺžili aj na všetkých päť dní v týždni. Dvere majú otvorené 
aj dobrovoľníci, ktorí by chceli tejto myšlienke pomôcť. Nie je 
to vôbec žiadna náročná práca, treba len ľuďom vysvetliť, čo 
tu máme a pomôcť im pri výbere, to je všetko,“ vysvetľuje 
Sylvia Fabová. 

www.pravda.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1072/1/2015 
 
Dianie na medzinárodnom filmovom festivale Art Film 

Fest v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach mapuje výstava 
fotografií Radova-
na Stoklasu „Od 
Belmonda po Car-
dinale“. V priesto-
roch Mestskej veže 
v Trenčíne si ná-
vštevníci môžu od-
dnes až do 19. júla 
pozrieť  36 fotogra-
fií zachytávajúcich 

najvýznamnejšie osobnosti i atmosféru festivalu od roku 2001 
až do minulého roku. 

Výstava prináša fotografie osobností československej i 
svetovej kinematografie, akými boli Jean-Paul Belmondo, 
Ben Kingsley, Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Ornella 
Muti, Zdeněk Svěrák, Roman Polanski, Jiří Menzel, 
Claudia Cardinale a mnohých ďalších.  

„Fotografie, ktoré tu môžu návštevníci vidieť, sú výberom 
od roku 2001, odkedy som fotil festival pre Tlačovú agentúru 
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Slovenskej republiky (TASR). Postupne rokmi som sa dostal 
až do pozície, že som fotografom festivalu. Väčšina z 36 
obrázkov, ktoré som sem vyberal, je mojou srdcovou 
záležitosťou, nedá sa povedať, že by som k niektorej mal 
zvlášť osobitný vzťah,“ skonštatoval Radovan Stoklasa. 

Výstava prináša fotografie slovenských i zahraničných 
hercov, herečiek, kameramanov, režisérov, ale aj 
neopakovateľnú atmosféru festivalu. Ako povedal autor 
výstavy, s fotografovaním celebrít nemal nikdy problémy.  

„Dokonca mám pocit, že v Trenčianskych Tepliciach akoby 
strácali zábrany, často nechajú aj ochranku niekde v hoteli 
a idú sa prejsť po parku. Zrejme rodinný festival v kúpeľnom 
mestečku pôsobí na 
nich tak, že sa dokážu 
odviazať,“ doplnil 
fotograf.  

Podľa riaditeľa Art 
Film Festu Petra 
Nágela je výborné, že 
Radovan Stoklasa sa 
našiel aj vo filmovom 
umení a zachytávaní 
diania vo svete kinematografie. „Je veľmi cenné, že Radova-
novi sa okrem osobností, ktoré na festival prichádzajú, podarí 
nafotiť aj množstvo zaujímavých momentiek vyjadrujúcich tú 
pravú festivalovú atmosféru, ktorá je typická pre tento 
festival,“ zdôraznil Peter Nágel. 

Radovan Stoklasa sa spravodajskej fotografii a sociálnemu 
dokumentu venuje od roku 1999. Pre TASR mapuje dianie 
v Trenčianskom kraji od roku 2000. Spolupracuje s viacerými 
médiami u nás aj v zahraničí. Pre celosvetovú spravodajskú 
agentúru Reuters prináša fotoreportáže z najdôležitejších 
udalostí na Slovensku.  
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V Trenčíne sa v minulosti predstavil samostatnými 
autorskými výstavami Rok v obrazoch (2002), Atény (2004), 
Mexiko (2008), Sám na javisku (2012), Batman a iní (2013). 
V roku 2012 získal Novinársku cenu za najlepšiu fotografickú 
aktualitu. 

www.sme.sk 19.06.2015 
pomocná evidencia 1080/1/2015 
 
Bývalý vojenský lekár, riaditeľ trenčianskej nemocnice 

a umelec Július Činčár zomrel v nedeľu 14. júna ráno. Vo 
svojom diele sa venoval maľbe, kresbe, plastike a grafike. 
Jeho obrazy svojsky vyjadrujú životné radosti, vieru a pocity 
ľudskej súdržnosti. 

„Súvisí to s mojím vnútorným 
svetonázorom. Svet predsa pozostáva 
z ľudí. I kvôli láske k nim som šiel 
študovať medicínu, a aj preto maľujem. 
Cítim sa byť lekárom i maliarom 
zároveň,“ povedal pri otvorení svojej 
výstavy v Trenčíne pred dvoma rokmi 
Július Činčár. 

Svoju tvorbu nechcel škatuľkovať 
a podľa neho nepatrí do žiadneho štýlu. 
Radosť mu robilo, ak boli ľudia s jeho 
dielami spokojní. „Cez obrazy komunikujem s ľuďmi. Moje 
diela sú na rôznych kontinentoch. Ak obdarujem niekoho 
v zahraničí mojím obrazom, ktorý mu privodí pocit domova, 
je to pre mňa najväčšia odmena,“ dodal Július Činčár. 
Kreslenie bolo preňho súčasťou každodenného života. 
Oslobodzovalo ho od všedného dňa, od starostí, pomocou 
kresieb ventiloval svoje pocity. 

„Trenčín má šťastie, že má takéhoto umelca,“ povedal pri 
otvorení jeho výstavy organizátor Pavol Moško. Okrem 

Július Činčár 
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Trenčína vystavoval v Bratislave, Piešťanoch, Žiline či 
Mníchove. 

www.sme.sk 18.06.2015 
pomocná evidencia 1079/1/2015 
 
Osemdesiatštyri dlhometrážnych a 41 krátkych a 

stredometrážnych filmov čaká na návštevníkov tohtoročného, 
v poradí už 23. ročníka medzinárodného filmového festivalu 
Art Film Fest v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach (19.-
26.6.). 

Festival slávnostne otvorili v Posádkovom klube v 
Trenčíne. Už tradične nebudú chýbať snímky ocenené na 
slávnych svetových festivaloch v Cannes, Berlíne, Sundance 
či Benátkach a ani domáce novinky. 

„Som veľmi rád, 
že tento festival ide 
písať svoju 23. 
kapitolu. Je to naj-
starší filmový festival 
ma Slovensku. Tra-
dične sme pripravili 
veľmi lukratívne fil-
mové hody. Či už 
verní priaznivci, ale 

aj tí, ktorí možno do Trenčína a do Trenčianskych Teplíc prídu 
po prvý raz, sa môžu tešiť a očakávať naozaj to najlepšie zo 
svetovej, európskej a slovenskej kinematografie,“ povedal pre 
TASR riaditeľ festivalu Peter Nágel. 

Art Film Fest potrvá tento rok o deň dlhšie a počas ôsmich 
dní sa bude o hlavné ceny festivalu - Modrých anjelov - 
uchádzať 11 filmov medzinárodnej súťaže hraných filmov a 
36 filmov v súťaži krátkych filmov. 

Riaditeľ festivalu Peter Nágel. 
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Art Film Fest tento rok zaznamenal rekordný záujem 
filmárov, do súťaží sa prihlásilo až 148 hraných a 477 
krátkych snímok. 

„Veľmi sa teším, že sa nám podarilo predĺžiť festival o 
jeden deň. Je to preto, aby sa diváci mohli komfortnejšie a 
dôkladnejšie zoznámiť s programom, pretože všetky tituly 
môžeme dva- až trikrát reprízovať,“ pripomenul riaditeľ 
festivalu. 

Divákov čakajú obľúbené sekcie Okolo sveta, Európske 
zákutia, Slovenská sezóna, Láska a anarchia, Prísľuby z 
východu, Nočná prehliadka, novinkami sú sekcie Focus: 
Ukrajina, Focus: American Indies a Krátke filmy špeciál: 
Window on Qatar. 

Festival bude okrem filmov žiť aj hudbou, každý večer už 
tradične v réžii hudobníka Oskara Rózsu vo Festivalovej 
kaviarni v Trenčianskych Tepliciach. Vystúpia slovenské 
kapely Lavagance a Bad Karma Boy, slovenská speváčka 
Jana Andevska, trio Talent Transport, česká speváčka 
Vladivojna La Chia a Oskar Rózsa sa predstaví so svojím 
aktuálnym projektom Halgatogroov. 

Hviezdami festivalu bude česká herečka Anna Geislerová 
a slovenský herec Juraj Kukura. Obaja budú laureátmi 
prestížneho ocenenia Hercova misia a mosadzné plakety s ich 
menom vlastnoručne upevnia na most vo Festivalovom parku 
v Trenčianskych Tepliciach. Tretím oceneným bude dvorný 
kameraman Juraja Jakubiska Ján Ďuriš, ktorý si počas 
slávnostného otvorenia festivalu prevzal ocenenie Zlatá 
kamera. 

www.sme.sk 20.06.2015 
pomocná evidencia 1085/1/2015 
 
Na konte má ocenenia z medzinárodných festivalov 

v Bangkoku, Berlíne, Buenos Aires, San Sebastiane či Udine. 
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Českej dive Anne Geislerovej pribudla do zbierky cien 
Hercova misia z 23. ročníka Art Film Festu. 
Česká herečka včera vlastnoručne pripevnila mosadznú 

tabuľku so svojím menom vo Festivalovom parku 
v Trenčianskych Tepliciach. Jej meno sa pridalo k svetovým 
legendám ako Ben Kingsley, Gérard Depardieu, Franco 
Nero, Jeremy Irons, Ornella Muti, Claudia Cardinale, aj 
k slovenským a českým kolegom. 

„Keď preberám ceny, vždy sa vo mne bije chuť zľahčovať 
to a brať to sarkasticky alebo 
sa vrhnúť do pokorného 
adorovania, ktoré by mi 
nikto neveril. Ale úprimne si 
myslím, že ceny sú odmenou 
za moju prácu a že väčší 
počet ako dvaja ľudia sa 
zhodli na tom, že tú prácu 

robím dobre. Cena je pre mňa ako malý potlesk, ktorý si 
môžem užiť. A veľká radosť,“ povedala na úvod tlačovej 
konferencie jedna z najobsadzovanejších českých herečiek. 

Na filmovom plátne pôsobí už od 14-tich rokov. Jej bohatá 
filmografia obsahuje asi 75 filmových titulov, niekoľko 
desiatok televíznych postáv a účinkovanie v mnohých 
dokumentárnych filmoch. Taktiež je herečkou s najvyšším 
počtom Českých levov. 

„Verím, že herci musia mať špeciálny neurotický základ, 
malú traumičku, zvláštne psychologické predurčenie a 
precitlivenosť na dianie navôkol. A to som vykazovala už od 
detstva,“ zaspomínala si Anna Geislerová, ktorá pochádza z 
umeleckej rodiny. 

Je sestrou herečky Ester Geislerovej a výtvarníčky 
a speváčky Lenky Geislerovej. Jej mama Věra je akademická 
maliarka, babička bola herečka. „Myslím si však, že nikto 

Aňa Geislerová vo Festivalovom parku. 
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nemá osud vopred daný. K osudu človeka privedú rôzne 
okolnosti, prostredie, gény, výchova. V prostredí, v ktorom 
som vyrastala, mi ale prišlo úplne prirodzené stať sa herečkou. 
Ale ak by som sa narodila do rodiny rybárov, tak by som asi 
mala rybársku loďku,“ povedala s úsmevom. 

Pred divákmi v Trenčíne osobne uviedla film režiséra 
Ondřeja Trojana Želary, ktorý bol nominovaný na Oscara za 
najlepší cudzojazyčný film. 

Prvý zlom v jej kariérnom živote prišiel v roku 1990. Vtedy 
stvárnila prvú úlohu vo filme Ondřeja Trojana Pějme píseň 
dohola. O rok neskôr si zahrala hlavnú hrdinku v snímke 
Requiem pro panenku (1991) režiséra Filipa Renča, ktorá 
mladej herečke priniesla prvý skutočný úspech. Rýchlo sa 
dostala do povedomia divákov, kritikov i režisérov nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1086/1/2015 
 
Záverečný deň 23. ročníka Art Film Festu okorenil svojím 

príchodom jeden z najobľúbenejších slovenských hercov 
Juraj Kukura. Charizmatický 
bohém, ženský idol, skvelý 
divadelný, televízny a filmový 
herec, riaditeľ Divadla Aréna 
v Bratislave. Od 26. júna aj 
nositeľ ceny za mimoriadny 
prínos hereckému umeniu vo 
filme - Hercova misia. 

Ste hercom, ktorý v mladosti o hereckej kariére 
nesníval. 

„Herectvo nebolo nikdy mojím životným plánom. To je 
moja najväčšia výhoda, ja totiž o takomto povolaní nemám 
žiadne predstavy. Navyše, približne do osemnástich rokov 
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som nevedel povedať R. Z toho dôvodu bolo absolútne 
absurdné pomýšľať na takéto povolanie.“ 

Našli ste vo výbere hereckého povolania podporu u 
svojich rodičov? 

„Rodičia si predstavovali, že budem mať seriózne 
povolanie. S tým nepočítala ani moja mama, ani môj otec. 
Mama mi stále vravela, Ďurko, v tomto povolaní sa budeš 
musieť celý život učiť. To mala pravdu. Nasledovalo štúdium 
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. To bol jeden 
veľký žúr. Diplomovú prácu som musel písať druhýkrát v 
čase, keď už som bol známy a hral Statky-zmätky v Divadle 
Astorka v Bratislave. Dostal som za ňu jednotku.“ 

Vaša herecká kariéra bola závratná. 
„Stretol som veľkých režisérov, od ktorých som sa mohol 

niečo naučiť. A netrval som na tom, že to čo viem, je jediné 
pravdivé. Človek by mal dokázať urobiť jednu vec takú, 
ktorou nechá za sebou stopu. Niečo ako postaviť Eiffelovku. 
Mám vo svojom živote také body, ktoré, keď sa obzriem 
dozadu, hovorím si, že som sa touto cestou nevydal zbytočne.“ 

Po rokoch československej slávy ste nútene ostali na 
„západe“. 

„Ja som v Nemecku neostal z vlastnej vôle. Bol som v 
exile, hoci sa to u nás často zamieňa za emigráciu. Z našej 
krajiny som neodišiel plánovane. Počas natáčania seriálu Via 
Mala som bol odsúdený na tri a pol roka väzenia za opustenie 
republiky. Ja som sa nemohol vrátiť.“ 

Stali ste sa hviezdou aj v cudzine. Zahrali ste si aj s 
nedávno zosnulým francúzskym hercom Pierrom Briceom. 

„Pierre bol úžasný človek a veľmi dobrý kamarát. Bol to 
Francúz, ktorý mal slávu v podstate len v Nemecku. Nikto iný 
už nemôže hrať Vinnetoua, lebo ním je Pierre Brice. Keď sme 
spolu natáčali dva diely v Sierre Nevade v Španielsku v 50-
stupňových horúčavách, mal 68 rokov. Na obed tam dali biele 
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plachty, kde bolo ešte teplejšie. On v tej neuveriteľnej 
horúčave vytiahol fľašu červeného vína a potom išiel jazdiť na 
koni.“ 

Na pultoch je aktuálne kniha - Kukura, jeho život, ako 
ho prežil Čičvák. 

„Chcel som, aby knižka bola iná, ako tie všetky predošlé 
monografie, ktoré spracúvajú životy hercov prostredníctvom 
rozhovorov a zábavných príhod z filmovačiek, kto kedy 
spadol z koňa a kto mu podal ruku. Preto som si k tomu zobral 
mladého režiséra Martina Čičváka, aby to bolo iné. Martin sa 
pohybuje v mojej blízkosti už skoro dvanásť rokov. Táto 
knižka nie je žiadna autobiografia, je to autobiografický 
román. To si na nej najviac cením.“ 

www.sme.sk 04.07.2015 
pomocná evidencia 1185/1/2015 
Hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu Art Film 

Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne – Modrého anjela 
za najlepší film - získal v súťaži hraných filmov guatemalský 
film „Sopka Ixcanul“. Odovzdávaním ocenení vyvrcholil 23. 
ročník festivalu dnes večer v Trenčianskych Tepliciach.  

„Sopka Ixcanul triumfovala v konkurencii 11 hraných 
filmov. Je príbehom 17-ročného dievčaťa, ktoré pochádza z 
kmeňa kaqchikelských Mayov a s rodičmi žije pri kávovej 
plantáži na úpätí aktívnej sopky. Mala by nasledovať tradície, 
no ona túži objaviť neznámy svet na druhej strane pohoria a 
ujsť do Ameriky,“ informovala o víťaznom filme PR 
manažérka festivalu Zuzana Čižmáriková s tým, že „Sopka 
Ixcanul“ si z Art Film Festu odnáša aj Modrého anjela za 
najlepší ženský herecký výkon pre Máriu Telón za úlohu 
matky.  

Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal James Napier 
Robertson za novozélandský film „Čierny kôň“, ktorý prináša 
pravdivý a dojemný príbeh výnimočného muža, ktorý sa 
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usiloval zlepšiť budúcnosť sociálne slabších detí a učil ich 
hrať šach. Modrým anjelom za najlepší mužský herecký 
výkon bol ocenený Krystian Ferrer za úlohu Arnulfa v 
mexickom filme 600 míľ režiséra Gabriela Ripsteina.  

Modrého anjela za najlepší krátky film si spomedzi 36 
filmov odniesol rumunský film „Umenie“ režiséra Adriana 
Sitaru. Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice si pripísal 
jeden z najdiskutovanejších tureckých filmov roka Sivas 
režiséra Kaana Müjdeciho, ktorý si cenu osobne prebral. 
Primátor mesta Trenčín udelil cenu litovskému filmu 
„Sangailino leto“ režisérky Alante Kavaité.  

Ocenenie Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti 
kinematografie si na otváracom ceremoniáli tohtoročného Art 
Film Festu prevzal kameraman Ján Ďuriš. 

www.teraz.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1119/1/2015 
 
Spomienke na Ľudovíta Štúra a jeho korene v trenčianskom 

kraji sa neubránil herec a recitátor Juraj Sarvaš na vzácnom 
podujatí, ktoré 
spoluorganizovala 
Verejná knižnica 
Michala Rešetku. 
Ani po generá-
ciách sa v našom 
kraji neprestali ro-
diť jedinečné 
osobnosti, dôka-
zom toho sú talen-
tované umelkyne 
Zuzana Laurinčíková, Katarína Hudecová a Simona 
Martausová, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru na podujatí 
s názvom Trojružový peľ.   

Krstili sa knihy – zľava S. Martausová, K. Hudecová, Z. Laurinčíková a J. Sarvaš. 
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Vrcholom poetického večera sprevádzaného básňami 
a hudbou boli dva krsty. Chlebovými omrvinkami 
a slnečnicovými semienkami boli uvedené do života zbierky 
básní Zuzany Laurinčíkovej – Smutnokrásny rok a Kataríny 
Hudecovej – Z nočných monológov. 

www.vkmr.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1110/1/2015 
 
Prvý deň má za sebou 19. ročník trenčianskeho 

multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda 2015. Hudobný 
program otvárala skupina Para, ktorá oslávi dvadsať rokov od 
svojho založenia. Lasky a spol. roztancovali Pohodu 
a pripravili tak veľmi dobrú atmosféru pre skupinu Bez ladu 
a skladu. Táto trenčianska kapela oslávila tridsať rokov svojej 
existencie.  

Oficiálne vznikla 25. júna 1985. Založili ju spolužiaci zo 
základnej školy Peter Kaščák, Richard Rybníček a Martin 
Beďatš. Štvrtým do partie bol saxofonista Rasťo Kubica. 
Spievať mal gitarista Martin Beďatš, nakoniec sa však 
k mikrofónu postavil Petrov mladší brat Michal Kaščák. 
Začiatok 90. rokov im priniesol viacero domácich aj 
zahraničných úspechov.  

V roku 1990 vydali 
debutový eponymný album. 
Úspešný bol aj ich druhý 
album „Horúce hlavy“ z roku 
1991. Vydali štyri albumy, 
tretí „Iba raz“ vyšiel v roku 
1994 a „Xmetov“ v roku 

1995. Z neho sú hity Odtrhnite mu hlavu, Píšte všetci modrým 
perom, Génový inžinier a Udavač. V roku 1997 sa rozišli, na 
pódiu sa stretli pri výnimočných príležitostiach. 
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„Som veľmi rád, že sme zahrali na Pohode, koncert som si 
veľmi užíval. Mám z toho radosť, že sme sa stretli a zahrali 
si,“ povedal pre médiá po koncerte Michal Kaščák. 

Jubilujúce kapely Para a Bez ladu a skladu pripravujú na 
jeseň spoločné koncertné turné, odohrajú dvanásť koncertov, 
dva z nich v Česku. Skupina Bez ladu a skladu pridá ešte štyri 
vystúpenia v novembri, na koncerte v Prešove bude hrať 
spoločne s kapelou Chiki liki tu-a. 

www.teraz.sk 10.07.2015 
pomocná evidencia 1205/1/2015 
 
Veľkú výhodu v úvodný deň 19. ročníka multikultúrneho 

festivalu Bažant Pohoda 2015 malo česko-slovenské duo 
Monikino Kino. Vystúpenie na opačnom konci hlavného fóra 
podujatia, na alegoricky dekorovanom pódiu a v napätom 
diváckom očakávaní prvých hedlajnerov, to je ozaj silná 
devíza. 

Monika Midriaková a Petr Marek (Midi Lidi) odohrali 
svoje chladné elektronické plochy po koncerte populárnej Pary 
a pred oslavou narodenín Bez ladu a skladu, kultovej kapely 

duše festivalu Michala 
Kaščáka. Mnohí ľudia z 
plochy hlavnej zóny 
neodchádzali, naopak, 
otočili sa a podišli pár 
metrov k miniatúrnemu 
„autobusovému“ pódiu, 
ďalší sa schádzali na žúr 
pred top udalosťou večera, 

o ktorú sa mal postarať svetoznámy francúzsky muzikant 
Manu Chao.  

Hodinu pred polnocou sa na hlavné pódium „dovalila“ 
bizarná sprievodná kapela francúzskeho hudobníka so 

Manu Chao na pódiu Pohody. 
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španielskymi koreňmi, ktorý pod projektom Manu Chao La 
Ventura riadne roztancoval hľadisko. Teda jeho drvivú 
väčšinu, našli sa aj takí, ktorí postávali vzadu alebo odišli 
domov, lebo čakali viac hitového reggae na spôsob Me Gustas 
Tu, či Je ne t'aime plus. Namiesto toho sa riadnym pridávaním 
natiahnuté vystúpenie vyvinulo na tancovačku v štýle latino 
alternatívy. 

Manu Chao, Bez ladu a skladu a úplne na začiatku Para sa 
vo štvrtok 9. Júla postarali o masívnu zábavu v prvý deň 
trojdňového festivalu.  

www.teraz.sk 10.07.2015 
pomocná evidencia 1204/1/2015 
 
Polnočnou bodkou druhého dňa 19. ročníka 

multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda 2015 bolo 
vystúpenie Ľudovej hudby SĽUK-u a formácie Pacora Trio 
s originálnym programom Ornamenty.  

Piatková večerná zostava zahraničných účinkujúcich na 19. 
ročníku multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda sa určite 
zaradila medzi najinšpiratívnejšie v histórii trenčianskej akcie. 
Kate Tempest, Franz Ferdinand and Sparks, Einstürzende 
Neubauten a Die Antwoord, žiadna supergalaxia, ale 
dostatočne silný a známy menoslov s etablovanými umelcami, 
ktorí priniesli štyri extrémne odlišné prístupy k tvorbe i k jej 
prezentácii. A neskutočnú originalitu. 

Rapovanie už dávno nie je výsadou mužov, ale stále je ich 
doménou. Ak sa zjaví výrazná „rapperka“, zvyčajne je to 
černoška, ale na Pohode sa predstavila britská beloška s 
umeleckým menom Kate Tempest. Multitalentovaná 
perfomerka, herečka, poetka - pred nadšeným publikom v 
Trenčíne predviedla všetko aj so záverečným napoly 
odrecitovaným, napoly odrapovaným apelom na mladých 
ľudí.  
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Plocha a priľahlé priestory hlavného pódia sa zaplnili počas 
vystúpenia dvoch skupín, 
ktorých spája vzájomný 
obdiv. Projekt FFS mal 
veľkú odozvu a 
experiment s dvoma 
vokalistami podobného 
typu sa vydaril. Ak Franz 
Ferdinand a Sparks na 
tlačovke so záhadnými 
úsmevmi tvrdili, že okrem 

spoločných songov zahrajú ešte „prerábky“ pesničiek im 
blízkych kapiel, tak mali na mysli jeden druhého. Najmä od 
Franz Ferdinand odznelo niekoľko klasík, ktorými toto 
vystúpenie vygradovalo.  

Veľmi solídnu divácku podporu a ešte väčší úspech zožali 
nemeckí hudobníci, ktorých meno väčšina mladých ľudí na 
festivale nikdy nepočulo. Einstürzende Neubauten s 35-ročnou 
históriou predviedli excelentné hudobné divadlo, ktorého 
reprodukcia na nosičoch nie je pre väčšinu uší, ale naživo 
prinieslo neskutočnú energiu. Ťažká a temná 
experimentalistika a prvoakostná ukážka industriálnej 
revolúcie nielen v muzike, ale aj kovovými „rárohami“ medzi 
množstvom pódiových kulís - takmer všetky využité aj na 
dotvorenie zvuku. 

Atmosféra na festivale vygradovala predpolnočným 
vystúpením Die Antwoord, ktoré priestory totálne preplnilo - 
ruky hore a divácky ošiaľ. Ani juhoafrické teleso hudobne 
„nerezalo“ viacerým zvedavcom, ale takmer všetci sa bavili na 
profesionálne odvedenej šou. Rapujúci extravagantný párik 
predviedol najmä za sprievodu dídžeja úctyhodné, hoci trochu 
jednotvárne odskákané kondičné výkony. Všetko dokreslili 

Die Antwoord 
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vizualizácia a nápaditosť, takže vrchol večera dostal divákov 
do nenormálneho tanečného tranzu.  

Polnočnou bodkou druhého dňa festivalu bolo vystúpenie 
Ľudovej hudby SĽUK-u a formácie Pacora Trio s originálnym 
programom Ornamenty.  

www.teraz.sk 11.07.2015 
pomocná evidencia 1206/1/2015 
 
Ak niekto pochyboval, že hlavným hedlajnerom 19. 

ročníka multikultúrneho podujatia Bažant Pohoda bola Björk, 
mohol ho presvedčiť 
aspoň záver jej so-
botňajšieho vystúpenia. 
Ohňostroj v doznievaní 
skvelého hitu Hyper-
ballad dal na známosť, 
že väčšinová festiva-
lová mládež sa síce 
pod hlavným pódiom 
vybúrila večer predtým 
na Die Antwoord, ale 

najjagavejším výkonom sa predstavila islandská speváčka. 
Predviedla hyperkvalitu svojej baladiky. 

Islandská diva Björk bola hviezdou tretieho, záverečného 
dňa trenčianskeho festivalu. Hneď po nej bol zo strany 
domácich interpretov vrcholom večera koncert Korben Dallas 
Symphony. Pred pódiom sa tlačil určite rovnaký počet tisícov 
fanúšikov ako pri koncerte islandskej hviezdy. Líder kapely 
Juraj Benetin to z pódia okomentoval slovami: „Sme šťastní, 
že je vás tu toľko, nevidím ani na koniec zaplnenej plochy.“  

Vystúpenie trojčlennej kapely v sprievode Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Slava 
Solovica ponúklo známe skladby „korbenov“ v aranžmánoch 

Koncertný vrchol Bažant Pohody 2015 – Björk. 
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pre symfonický orchester. Okrem skladieb z dvoch úspešných 
albumov mala na festivale premiéru nová pieseň s názvom 
Sen, ku ktorej si prizvali na pódium českú speváčku Anetu 
Langerovú.  

„Chlapci ma oslovili, aby som s nimi naspievala pieseň 
Sen. Pri pracovnom výlete na Slovensko sme sa stretli a po 
krátkom rozhovore bolo jasné, že chcem s nimi pracovať. Mali 
pripravenú pieseň, ktorá sa mi veľmi dobre spieva. Prvýkrát 
sme sa stretli pred mesiacom a dnes sme ju spievali prvýkrát. 
Ešte ju ani nemáme nahranú,“ doplnila pre TASR Aneta 
Langerová.  

Úspešné vystúpenie absolvovala skupina Le Payaco, ktorá 
naštartovala druhú etapu svojej muzikantskej dráhy po 
šesťročnej pauze práve na Pohode. Majitelia hitov „Sadni si 
mi na kolená“ či „Dobrý večer priatelia“ vydali pred týždňom 
nový album „Dnes je ten deň“ a pesničky z neho popri 
známych hitoch aj z pódia zazneli.  

www.teraz.sk 12.07.2015 
pomocná evidencia 1210/1/2015 
 
Od piatka 10. júla môžete v Galérii Miloša Alexandra 

Bazovského vidieť maľby mladých autorov z desiatich 
ročníkov Pohody aj novú videoinštaláciu Andrey Uváčikovej. 

Výstava Desať rokov v Pohode predstavuje diela od 
profesionálnych umelcov aj návštevníkov festivalu, ktoré 
vznikli v Kreatívnej zóne počas festivalu. 

Organizátori zóny, občianske združenie Euforion a 
BRONZ aj kurátorka Zuzana Sabová vytvorili výber z diel za 
posledných desať rokov. Jednu časť výstavy tvoria práce z 
prvých ročníkov, na ktorých namiesto plátien ako podklad 
používali tabule. 

„Niektoré diela sme stratili opakovaným premaľovávaním 
tabúľ na prvých ročníkoch. To, čo z nich zostalo, sme napriek 
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tomu vystavili,“ povedala Zuzana Sabová, ktorá je súčasťou 
zóny už deviaty rok. 

Od roku 2010 nahradili tabule plátnami. Diela od začiatku 
archivovali. Riaditeľ Michal Kaščák je z výstavy nadšený. 

„Som veľmi hrdý na to, čo z Kreatívnej zóny vzniklo. 
Festival je vďaka nej naozaj multižánrový. Práce, ktoré 
vystavili, majú jedinečnú atmosféru,“ povedal. 

Veľa malieb zachytáva začiatky úspešných mladých 
výtvarníkov, ako je napríklad Viliam Slaminka, András 
Cséfalvay, Adrián Hnát, Daniela Olejníková, Alexandra 
Barth alebo Pavel Ptáčnik. 

Výstavou chcú tiež dostať festival bližšie k mestu. 
Návštevníci tohtoročnej Pohody budú mať aj preto do galérie 
vstup zdarma. 

Andrea Uváčiková, čerstvá absolventka Fakulty umení 
Ostravskej univerzity, sa v galérii prezentuje videoinštaláciou 
Hommage á Flusser Pocta Flusserovi. 

„Významný filozof Vilém Flusser rozoberal manipuláciu s 
technickými obrazmi a kódmi, ktoré nás dnes obklopujú 
prostredníctvom televízie, tabletov alebo smartfónov každý 
deň,“ povedala kurátorka výstavy Radka Nedomová.  

Autorka postavila výstavu na jeho myšlienkach. Okrem 
videoinštalácie použila aj serigrafiu. 

„Východiskovým bodom celého projektu je jeden 
technický obraz - fotografia krajiny. Tá je následne 
pretransformovaná do grafickej série v technike serigrafie," 
povedala Radka Nedomová. Projekt má ukázať ľudom 
možnosti manipulácie s obrazom, na ktorý sú bežne zvyknutý. 

Obe výstavy môžete v galérii vidieť každý deň okrem 
pondelka až do 2. augusta. 

www.sme.sk 12.07.2015 
pomocná evidencia 1209/1/2015 
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Po dvoch rokoch má Trenčín opäť letné kino. 

Naplánovaných je zatiaľ sedem premietaní v autocampe na 
Ostrove so štartom vždy o 21.15 h. V prípade zlého počasia sa 
premietanie presunie do Artkina Metra a začne o 21:30. 

V autocampe 
pripravili pre ľudí 
okolo sto stoličiek, 
lavičky a tulivaky. 
Prísť ale môže 
oveľa viac ľudí. 
„Priestor je rela-
tívne veľký, ide 
len o to, že všetci 
nemusia sedieť na 
stoličkách,“ pove-
dal Branislav Hollý z Artkina Metro. Rekonštrukcia mosta 
chod kina neovplyvní. Od 21.00 h zákazová značka pre 
chodcov neplatí. Policajti prechod strážia. Vždy, keď sa 
nahromadí určitý počet ľudí, autá zastavia, aby mohli ľudia 
bezpečne prejsť. 

Letné kino nebolo v Trenčíne posledné dva roky. 
Problémom boli peniaze. „Prenajatie vonkajšieho priestoru, 
autorské práva na filmy aj organizácia je finančne náročná. 
Bez dotácií alebo sponzorov sa kino zorganizovať nedá,“ 
povedal organizátor Branislav Hollý. 

Priestor na premietania poskytol majiteľ pláže na Ostrove. 
Tento rok dostali časť peňazí od mesta. „Poskytli nám dotáciu 
1500 eur, čo aspoň čiastočne pokryje náklady,“ pokračuje 
Branislav Hollý. Ostatné peniaze majú zo združenia Lampart, 
a dúfajú, že ostatok pokryjú vstupným. 
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Či bude kino pokračovať, to záleží hlavne od množstva 
divákov. „Možnosti premietania v auguste aj v budúcom roku 
záležia od návštevnosti počas júla, “ dodal Branislav Hollý. 

www.sme.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1223/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa 

začiatkom júla pripojila k svetovým i domácim výstavným 
sieňam, ktoré si môžu návštevníci pozrieť vďaka unikátnemu 
Google Art Projektu priamo cez monitor počítača. 
Záujemcovia o trenčiansku galériu sa môžu virtuálne 
poprechádzať po stálych expozíciách, obdivovať detaily diel 
nasnímaných vo vysokom rozlíšení či v skratke si prezrieť 
aspoň výber zo zbierkového fondu. 

Podľa Ľuboša Hamaja, povereného riadením Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne, realizácia projektu trvala bezmála 
rok. Prvými zo slovenských pamäťových inštitúcií, ktoré 
návštevníkom sprístupnili svoj zdigitalizovaný zbierkový 
fond, boli Slovenská národná galéria, Slovenské národné 
múzeum, Oravská galéria v Dolnom Kubíne či Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Neskôr sa pridala 
Stredoslovenská galéria, Východoslovenská galéria Košice, 
Galéria mesta Bratislava a Záhorské múzeum. Špecialisti 
v Galérii M. A. Bazovského nasnímali vybrané diela kamerou 
s vysokým rozlíšením.  

Návštevníci webu tak môžu sledovať diela Artúra 
Lieszkovského, Jána Šandoru, Svetozára Abela, Ľudovíta 
Csordáka, Arnolda P. Weisza-Kubínčana alebo Rudolfa 
Mošku v rozlíšení niekoľko miliónov bodov. „Vďaka tejto 
technológii je možné uvidieť najjemnejšie ťahy štetca či 
štruktúru farieb vrstvených na plátno,“ doplnil Ľuboš Hamaj. 
Ďalším krokom bolo vytvorenie virtuálnej prehliadky 

stálych expozícií galérie. Monitor počítača teraz návštevníkom 
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umožňuje preniesť sa priamo do výstavnej siene, 
poprechádzať sa medzi dielami, priblížiť sa k nim, vzdialiť a 
opäť sa vrátiť. To všetko umožňuje technológia Street View, 
ktorú väčšina používateľov webu už pozná. Špecialisti z 
Google tentoraz vymenili autá s kamerami na strechách za 
mobilné vozíky, tzv. troleye, aby sa mohli dostať medzi 
exponáty.  

„Návštevník sa tak ocitá priamo medzi vystavenými 
dielami, slobodne sa medzi nimi pohybuje a to všetko z 
pracovne, obývačky, kaviarne alebo parku,“ uviedol poverený 
riaditeľ. 

Trenčianskej galérii sa vďaka projektu digitalizácie 
realizovaného Slovenskou národnou galériou podarilo 
zachytiť do digitálnej podoby podstatnú časť zbierkového 
fondu. Zvyšok by mal pribudnúť počas budúceho roka. Výber 
70 diel z tejto kolekcie nájdu aj návštevníci na stránke Google 
Art Projektu. 

Podstatnú časť galerijných zbierok tvorí dielo Miloša 
Alexandra Bazovského. Tento klenot slovenského výtvarného 
umenia napriek tomu, že je zachytený už aj v digitálnej 
podobe, zostáva uložený len na pamäťových médiách.  

„Bohužiaľ, platná legislatíva nám z hľadiska ochrany 
autorských práv neumožňuje zverejniť diela niektorých 
autorov, medzi ktorými je aj M. A. Bazovský,“ vysvetľuje 
aktuálnu situáciu Ľuboš Hamaj. Napriek situácii s autorským 
zákonom hodnotí zastupujúci riaditeľ galérie v Trenčíne 
realizáciu projektu pozitívne. „Aj keď sme len malá, 
regionálna galéria, naše zbierky môžu vďaka internetu 
študovať ľudia na celom svete,“ dodal. 

Trenčianska galéria spravuje zbierkový fond, ktorý tvorí 
viac ako 4800 obrazov, kresieb, grafík, plastík a fotografií. 

www.teraz.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1221/1/2015 
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Nádvorie Galérie Miloša Alexandra Bazovského v 

Trenčíne sa počas piatkových večerov zmení na letné kino. 
Galéria tak chce vytvoriť priestor pre komunitné stretnutia 
a oživiť večerné mesto kultúrnymi podujatiami.  

Podľa povereného riaditeľa galérie Ľuboša Hamaja nie je 
myšlienka prepojiť výtvarné umenie s filmom žiadnou 
novinkou a už niekoľko rokov sa snažia počas Noci múzeí a 
galérií prezentovať mladú filmovú tvorbu.  

„V tomto roku sme po prvý raz premietali vonku a 
atmosféra večerného kina pod hviezdami ma oslovila natoľko, 
že počas prázdnin chceme našu ponuku zopakovať,“ priblížil 
Ľuboš Hamaj.  

Nádvorie galérie je podľa neho ako stvorené na komunitné 
aktivity rôzneho typu a práve filmové večery sú prvou 
lastovičkou. Premietať sa bude vždy v piatok o 21.00 h. 
Nadviazať chcú na Hudobné pikniky na tráve na Mierovom 
námestí.  

„Chceme, aby ľudia večer zostali v meste ešte o niečo 
dlhšie a filmová ponuka galérie by ich mohla pritiahnuť,“ 
doplnil riaditeľ. 

www.teraz.sk 13.07.2015 
pomocná evidencia 1217/1/2015 
 
Trenčianska Skalka, rekapitulujúca odkaz benediktínskych 

mníchov a pustovníkov sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, 
sa opäť po roku stala miestom stretu duchovných, umeleckých 
a tvorivých tendencií.  

V priebehu predposledného júnového týždňa sa v areáli 
Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín v rámci medzi-
národného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka 
2015  stretlo 16 autorov, tvoriacich vo výtvarnej, literárnej 
a fotograficko-literárnej sekcii. Verejnosti svoje diela 
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predstavili v sobotu 18. júla na slávnostnej vernisáži  spojenej 
s kultúrnym programom v areáli bývalého kláštora. 

„Myslím si, že Skalka je miestom, kde si ľudia odpočinú 
a načerpajú nové, hlavne duchovné sily,“ uviedol podpredseda 

Trenčianskeho sa-
mosprávneho kra-
ja (TSK) Jozef 
Trstenský a do-
dal: „Umelci, kto-
rí tu tvorili počas 
uplynulých týžd-
ňov, si určite našli 
vhodnú inšpiráciu 
pre svoje diela. 

TSK toto podujatie vždy podporoval a naďalej podporovať 
bude. Dôkazom je, že sa TSK spolu so 4 českými a 3 
slovenskými krajmi zapojil do projektu cyrilo-metodskej 
pútnickej cesty.“  

Skalka nad Váhom, ako jedno z najvýznamnejších 
pútnických miest, vďaka projektu Evropská kulturní stezka sv. 
Cyrila a Metodě-
je  pribudne na 
mapu európskych 
trás kultúrnej a 
pútnickej turisti-
ky. Táto kultúrna 
cesta má spájať 
približne 10 eu-
rópskych štátov v 
troch stanovených 
trasách. Vyznače-
né lokality, ktoré 
budú jej súčasťou, sa stanú atraktívnym miestom pre 

K účastníkom sa prihovoril aj spisovateľ Rudolf Dobiáš. 
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domácich i zahraničných turistov. Keďže o sympóziu Ora et 
Ars je počuť čoraz viac za hranicami nášho kraja a našej 
republiky, v zozname zúčastnených nájdeme aj zahraničné 
mená.  

K domácim umelcom sa tento rok pripojili účastníci 
z Česka i Poľska. Z mien umelcov z regiónu najviac rezonuje 
meno spisovateľa Rudolfa Dobiáša, výtvarníka Jozefa 
Vydrnáka, akademického sochára Ilju Holešovského či 
maliara Ladislava Moška.  

Energiu prastarého pútnického miesta vo svojich dielach 
v priebehu ôsmich ročníkov sympózia sprostredkovalo už 
takmer 70 výtvarníkov zo šiestich štátov: Poľska, Českej 
republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka 
a viac ako  30 literátov zo Slovenska. V tvorbe umelcov sa 
z tohto miesta inšpiratívne odráža napr. fyziognómia kláštora 
s jaskyňou, legendová povesť svätcov spätých s duchovnom 
Skalky alebo historické a sakrálne pamiatky v Trenčíne a jeho 
okolí.  

www.tsk.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1249/1/2015 
 
Najmenšie deti Detského folklórneho súboru Kornička 

získali za choreografiu „Kolo, kolo, mlínske“ na 25. ročníku 
celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov 
a 40. ročníku detského folklórneho festivalu Pod likavským 
hradom 6. – 7. júna zlaté pásmo. Cenu Eleny Medveckej za 
významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí 
prostredníctvom tradičného ľudového umenia na festivale 
udelili, vedúcej DFS Kornička Jarke Kohútovej. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1168/1/2015 
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Strieborné pásmo si vyspieval detský spevácky zbor 
Vážky zo ZŠ Dlhé Hony v silnej konkurencii na 46. ročníku 
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských 
speváckych zborov. Súťaž sa konala 27. - 29. mája v Prievidzi. 
Spevácky zbor Vážky pracuje pri tejto škole od roku 2007. 
Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je Miroslava 
Kaliňáková.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1169/1/2015 
 
Divadelný súbor Opatová 21 predviedol 23. a 24. mája 

skvelé herecké výkony. Hru s názvom „To ste vy pán Taner?“ 
režíroval Roman Oravec. V úlohách zažiarili Tomáš Fabo, 
Branislav Ševčík, Lýdia Lišková, Ondrej Ďuriš a Ivana 
Oravcová.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1174/1/2015 
 
Hudobné pikniky začínajú vždy v piatok o 19.00 h na tráve 

za pódiom Mierového námestia. V auguste to bude najskôr 
obľúbená púchovská kapela Acustica deLuxe.  

Po nich príde akustický koncert Peter Luha & Acoustic 
Gangsters. Unikátne zoskupenie brilantných slovenských 
hudobníkov Peter Luha (gitara), Jozef Scheiner (mandolína), 
Juraj Griglák (bass) a Dino de Valeria (perkusie) - hudobní 
gangstri, ktorých si všimli aj v zahraničí. Tretí piatok bude 
patriť Trenčanom. Martin Kubečka je mladý sólový gitarista 
a spevák, ktorý na svojom prvom albume spolupracoval 
s Jergušom Oravcom a piknik bude patriť práve tejto dvojici. 

Augustové pikniky uzavrie vášnivá africká hudba v podaní 
senegalských hudobníkov Abu Djigo & Groove Masta.  

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1296/1/2015 
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Svoju úspešnú divadelnú sezónu zavŕšil Pavol Seriš ďalším 

ocenením, tento raz na festivale European Young Theatre 
v talianskom Spolete.  

Podujatie organizovala  Národná akadémia dramatických 
umení v Ríme. Okrem nej sa o priazeň poroty uchádzali 
divadelné akadémie z Paríža, Štrasburgu, Mníchova, 
Glasgowa, Madridu a litovského Vilniusu. Pavol Seriš 
reprezentoval JAMU v Brne. Za anglicko-taliansku verziu 
jeho autorskej hry „Chutilo vám, páni?“ mu udelili hlavnú 
festivalovú cenu.   

Talianskemu publiku sa predstavil vo štvrtok 9. júla. Už 
o 24 hodín mu tlieskali diváci na festivale Bažant Pohoda. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1291/1/2015 
 
Nekonečné hromady ľudských lebiek a medzi nimi hrajúce 

sa malé deti, Hitler so Stalinom v obklopení vlkov a oviec, 
maľby vlastnej mŕtvoly, lesbické bozky 
mladých žien, autoportréty z pitevne či anjeli 
dotýkajúci sa najväčších diktátorov v histórii 
ľudstva dominujú na obrazoch maliara 
a literáta Roberta Bielika (51). Kontroverzný 
umelec z Bratislavy dnes stojí v popredí slovenskej výtvarnej 
scény. Tvorba Roberta Bielika vzbudzuje nepokoj, aktivuje 
podvedomie, útočí na intelekt a na schopnosť vnímať a otvoriť 
sa významom. 

 „Lebky vyvolávajú vedomie smrti. Ľudský život medzi 
narodením a lebkou je iba nepatrný zlomok časového 
kontinua. Vlastne aj z detí bude za krátky časový zlomok, 
lebka,“ vysvetlil svoje tvorivé pohnútky autor obrazov. 
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Denne maľuje minimálne sedem – osem hodín, niekedy aj 
desať. Jednotlivé plátna maľuje aj dva mesiace. Záleží od 
intenzity práce. Pokoj štetcom a farbám dáva iba v nedeľu. 

Galéria M. A. Bazovského pripravila počas horúceho leta 
pre milovníkov umenia 
mrazivé minúty pri po-
hľade na tvorbu Roberta 
Bielika. „Dramatické, zá-
hadné a desivé zoskupe-
nia postáv, fragmentov 
a kulís tvoria pitoreskný 
pohľad na pestrosť exi-
stenčnej roviny v živote 
človeka,“ uviedla Alena 
Hejlová, kurátorka vý-

stavy. Bielik na svojich precízne prepracovaných 
apokalyptických obrazoch zemského i nadpozemského sveta 
zachytáva kontrasty života a smrti. 

www.sme.sk 29.08.2015 
pomocná evidencia 1408/1/2015 
 
Divácku cenu a druhé miesto na piatom ročníku verejnej 

fotografickej súťaže Fotosieť získal Martin Mezei z Trenčína. 
Súťaž pripravili členovia fotoklubu Považie. Konala sa v 
mestskom parku v Ilave. Fotografie hodnotili návštevníci 
a odborná porota.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
V Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne 

otvorili Pamätnú izbu Karola Pádivého. Takmer všetkých 
predmetov, ktoré sú v tejto izbe, sa výnimočný hudobný 
skladateľ Karol Pádivý počas svojho života dotýkal. 



425 
 

Pásku slávnostne prestrihli 9. septembra, deň pred výročím 
skladateľovho narodenia, Veronika Soukupová, riaditeľka 

ZUŠ K. Pádivého, 
skladateľov syn 
Jaroslav Pádivý 
a primátor mesta 
Richard Rybníček. 
„Som hrdý na to, že 
tu môžem stáť. 
Karol Pádivý bol 
génius,“ vyjadril 
uznanie primátor 

mesta. Zároveň sa poďakoval Jaroslavovi Pádivému za 
poskytnutie fragmentov zo života jeho otca a hlavnému 
architektovi mesta Martinovi Beďatšovi za realizáciu pamätnej 
izby.  

Pre Jaroslava Pádivého bolo otvorenie veľmi emotívnym 
momentom. „Som spokojný a šťastný, pretože sa uzatvára 
etapa v mojom živote, ktorá sa začala pred 25 rokmi, keď som 
začal zhromažďovať otcovo dielo. Izba z nášho rodičovského 
domu má pre mňa neuveriteľne intímny charakter, je to 
vlastne aj môj dar mestu Trenčín. Všetky artefakty, ktoré sú 
tam, sú autentické, až na ceruzku, pretože zohnať dnes HB 
KOH-I-NOOR z roku 1960 bolo ťažké,“ povedal s úsmevom.  

V izbe je skladateľovo pianíno, jeho akordeón približne 
z roku 1935 a tiež písací stôl, za ktorým komponoval. „Keď 
ho mama vyhnala, aby išiel s nami na prechádzku na Brezinu, 
s bratom sme behali a šantili, on šiel za nami a obyčajne si 
niečo pískal. Prišlo sa domov k nedeľnému obedu a potom 
muselo byť ticho, lebo otec písal. Ticho bolo jediné, čo 
potreboval,“ zaspomínal si Jaroslav Pádivý.  

Karol Pádivý sa narodil ako mimoriadne nadané dieťa. 
Napísal viac ako 120 vynikajúcich skladieb pre dychové 

Jaroslav Pádivý sedí pri otcovom pianíne. 
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orchestre, bol úspešným pedagógom organizátorom a propa-
gátorom dychovej hudby. Zakladal orchestre, písal príručky, 
organizoval vzdelá-
vacie semináre. 
V roku 1999 jeho 
meno zapísali do 
Zlatej knihy Slo-
venského ochran-
ného zväzu autor-
ského, v roku 2004 
mu udelil slovenský 
prezident Rudolf 
Schuster Kríž prezidenta SR 2. stupňa za významné zásluhy 
o rozvoj kultúry a umenia in memoriam.  

Karol Pádivý zomrel 25. septembra pred 50 rokmi. Je 
považovaný za zakladateľa modernej slovenskej dychovej 
hudby.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1544/1/2015 
 
Známy televízny, divadelný a dabingový herec Milo Kráľ 

v stredu 16. septembra zavítal do Art Kina Metro v Trenčíne, 
aby sa predstavil verejnosti v úplne inej úlohe, ako ho 
dlhodobo vníma prostredníctvom komerčných televízií. 

Minulý rok ukončil štúdium na Katedre filmovej tvorby 
VŠMU a okrem hereckých ambícií si súčasne napĺňa aj tie 
režisérske. Na štúdium réžie sa prihlásil v neskoršom veku, už 
ako zrelá herecká osobnosť, ktorá si však veľmi dobre pamätá 
na svoje začiatky, keď sa ako čerstvý absolvent herectva začal 
v živote prebíjať a raziť si svoju umeleckú cestu.  

„Väčšinou to vie byť boj zdĺhavý a náročný, kým si vás 
niekto všimne a kým dostanete príležitosť,“ priznal svoje 
pocity počas večera.  Aj z tohto dôvodu prijal pozvanie stať sa 
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tvárou projektu  Večer študentských filmov, ktorý bude vždy 
prvý piatok v mesiaci v Art Kine Metro Trenčín predstavovať 
tvorbu talentovaných filmárov z dvoch vysokých umeleckých 
škôl na Slovensku  – Akadémie umení a VŠMU, ktorí svoje 
filmy úspešne prezentujú na medzinárodných fórach  
a dostáva sa im málo príležitostí predstaviť sa domácemu 
divákovi. 

Projekt, ktorý organizuje Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne v spolupráci s Art Kino Metro, im túto možnosť 
ponúka. V priebehu niekoľkých mesiacov spoznáme 
talentovaných mladých filmárov  nielen z Trenčianskeho 
kraja, ale aj celého Slovenska. Po skončení projekcie bude 
vždy beseda s prítomnými tvorcami, ktorí budú viesť 
s divákom dialóg. 

Najbližšie filmové piatkové večery sa uskutočnia 2.októbra 
a 6. novembra. 

www.tnos.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1520/1/2015 
 
Trenčiansku  odbočku Spolku slovenských spisovateľov 

(SSS) založili vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
 v Trenčíne 22. 
septembra. Odboč-
ka združuje členov 
SSS z Trenčian-
skeho samospráv-
neho kraja. Za-
kladajúcimi členmi 
odbočky sú:  Pavel 
Hamžík, Katarína 
Hudecová, Mar-

gita Ivaničková, Jana Jablonská,  František Jaroš, Ján 
Jurák, Adolf Kobela, Mariana Komorová, Ján 

Zľava Miroslav Bielik, Ján Tazberík, Margita Ivaničková a Jana Poláková. 
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Maršálek, Mária Pomajbová, Gustáv Rumánek, Elena 
Rumánková, Eva Siegelová a Ružena Šípková.  

Na ustanovujúcej schôdzi trenčianskej odbočky bol 
prítomný predseda SSS Miroslav Bielik, tajomník SSS Ján 
Tazberík, šéfredaktor Literárneho týždenníka a predseda 
Kontrolnej komisie SSS Štefan Cifra, predseda Členskej 
komisie SSS a tajomník žilinskej odbočky SSS Peter Mišák, 
 čestný predseda SSS a garant Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Trenčíne  Jaroslav Rezník st. 

Takéto odbočky SSS už dlhé roky fungujú v Nitre, Žiline, 
Košiciach, Banskej  Bystrici, Trnave. Bohatý a aktívny 
literárny život spisovateľov Trenčianskeho kraja je dôvodom, 
pre ktorý sa vedenie spolku spolu s jeho členmi Trenčiqnskom 
kraji rozhodli založiť svoju odbočku v Trenčíne. V zmysle 
stanov SSS regionálne odbočky podporujú svojich členov v 
rozvíjaní ich tvorivej spisovateľskej činnosti a zúčastňujú sa 
na literárnom živote v regióne.  

Tajomník SSS Ján Tazberík na margo vzniku novej 
odbočky SSS v Trenčíne povedal, že „literárny život nemožno 
centralizovať ani riadiť z Bratislavy. Ten sa musí  a má 
rozvíjať tam, kde žijú jeho tvorcovia.“ SSS buduje svoju 
regionálnu odbočku na  serióznych a overených základoch  
literárnych výkonov  v spolupráci s Verejnou knižnicou 
Michala Rešetku a Miestnym odborom Matice slovenskej.  

Jaroslav Rezník st. povedal:  „O slávnej histórii večne 
slovenského mesta Trenčína iste 
netreba hovoriť. Rovnako ani o jeho 
literárnych tradíciách. V meste sa už 
vyše dvadsať rokov uskutočňuje 
literárna súťaž mladých autorov, 
ktorá nesie meno duchovného 

mecéna Trenčína Jozefa Braneckého. V meste a jeho okolí 
žilo a tvorilo i žije a tvorí mnoho osobností slovenskej 

Jaroslav Rezník st. 
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literatúry. Preto je nanajvýš logické a zdá sa mi, že už aj 
naliehavé, aby v meste pôsobila odbočka Spolku slovenských 
spisovateľov. Bude to ďalšie hrdé logo mesta a bude to i 
posila pre Spolok ako celok. A tú posilu potrebuje práve teraz. 
Už vidím a cítim, ako sa z návršia cintorína nad mestom z 
vynoveného hrobu usmieva mamka Ľudovíta Štúra.“   

Literátov v novovzniknutej trenčianskej odbočke čaká teda 
tradične náročná intelektuálna práca – spolupracovať s 
mladými literárnymi talentami, tvoriť, pomenúvať a 
prezentovať v umeleckej forme pravdivé javy, nebáť  sa ich 
vysloviť v dezorientovanej spoločnosti a tak ju svojím dielom 
humanizovať.  

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Trenčianskeho 
 samosprávneho kraja. Tajomníčkou odbočky sa stala Margita 
Ivaničková, členkami výboru odbočky sú  Jana Poláková, 
 Mária Pomajbová a Margita Ivaničková. 

www.sss-trencin.szm.sk 22.09.2015 
pomocná evidencia  1525/1/2015 
 
V piatok 25. septembra v Galérii M. A. Bazovského v 

Trenčíne otvorili  výstavu českého maliara Michaela 
Rittsteina. Súčas-
ne tu svoju so-
chársku a šperkár-
sku tvorbu pred-
stavujú aj Jozef a 
Jaroslava Hobo-
rovci.  

Michael Ritt-
stein patrí medzi 
najvýznamnejších 
predstaviteľov sú-
časného českého expresívneho figurálneho maliarstva. 

Michael Rittstein na otvorení výstavy. 
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Profesor na Akadémií výtvarných umení v Prahe sa na svojej 
samostatnej výstave predstaví aj trenčianskej verejnosti. 
„Maľovanie nikdy nepovažoval za svoje zamestnanie, ale za 
spôsob existencie, bez ktorej nemôže byť,“ približuje tvorbu 
Michaela Rittsteina kurátorka výstavy Alena Hejlová.  

„Jeho gestická maľba sa vyznačuje výrazovou nadsádzkou, 
deformáciou tvarov, šantením postáv a predmetov, 
groteskným dejom, sarkazmom a vtipom,“ dopĺňa kurátorka. 
Rittstein sa podľa Aleny Hejlovej často pohráva s gýčom, 
neváha začleniť jednoduchý žáner do veľkej obrazovej 
koncepcie.  

Jozef Hobor sa na výstave v trenčianskej galérii 
predstavuje svojou 
sochárskou tvorbou. 
Samostatná výstava v 
Trenčíne po viac ako 
dvadsiatich rokoch sa 
pre autora stala prí-
ležitosťou predstaviť 
sériu najnovších veľ-
korozmerných, robust-
ných, figurálnych i 

nefigurálnych plastík. Autor inklinuje ku klasickému 
sochárskemu vyjadreniu v kove alebo kameni. „Charakterizujú 
ho stély, sarkofágy, nadčasové archetypálne oltáre, 
pripomínajúce dávne kultové predmety ako odkazy ľudskej 
pominuteľnosti vo svete vesmírnej nekonečnosti,“ približuje 
Hoborovu tvorbu kurátorka Elena Porubänová.  

S Jozefom Hoborom sa na spoločnej výstave predstaví aj 
manželka Jaroslava Hoborová. Už od roku 1983 sa venuje 
tvorbe umeleckých šperkov. „Oslovil ju predovšetkým email, 
ktorý je spracovateľný a tvarovateľný aj v obmedzujúcejších 
priestoroch domáceho komorného prostredia,“ pripomína 

Jozef Hobor: Megalit 



431 
 

kurátorka výstavy Elena Porubänová. Ich čaro a fluidum je 
podľa Eleny Porubänovej poeticky zatavené do tajomných 
odkazov, signálov a symbolov unikátnej autorkinej výpovede. 

www.gmab.sk 25.09.2015 
pomocná evidencia 1528/1/2015 
 
Jedno z najstabilnejších telies neprofesionálnej komornej 

hudby na Slovensku – Komorný orchester mesta Trenčín - 
bolo založené 5. septembra pred 25 rokmi.  

Jubileum oslávi dvoma koncertmi – pre pozvaných hostí 
30. októbra a pre verejnosť 1. novembra o 16.00 h v 
Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského.  

Zakladatelia orchestra Jozef Guldán a Jozef Polomský 
možno ani nedúfali v taký rozmach, aký postupne orchester 
nadobudol. Neskoršia spolupráca s bývalým žiakom ĽŠU v 
Trenčíne, význam-
ným slovenským in-
terpretom, pedagó-
gom a znalcom sta-
rej hudby Petrom 
Zajíčkom priniesla 
členom telesa po-
znanie dovtedy iba 
tušených súvislostí 
a dimenzií starej 
hudby a novú moti-
váciu pre interpretačné zdokonaľovanie. Tejto výnimočnej 
osobnosti slovenského hudobného života patrí mimoriadne 
uznanie za rozvoj orchestra.  

Repertoár súboru sa postupne čoraz vo vyššej miere 
sústreďoval na tvorbu z obdobia baroka. Najvyššie ocenenia 
a uznania získal orchester práve za naštudovanie 
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a interpretáciu diel G. Ph. Telemanna, J.-B. Lullyho, J.-Ph. 
Rameaua, A. Corelliho, G. F. Händla a iných.  

Počas svojej štvrťstoročnej existencie sa v orchestri 
vystriedalo skoro sedemdesiat hráčov rôzneho veku 
i zamestnania. Spájala ich láska ku krásnej hudbe a chuť 
sprostredkovať intenzívny citový zážitok z hranej hudby čo 
najviac poslucháčom. Viac ako 200 koncertov doma 
i v zahraničí (Francúzsko 4-krát, Maďarsko 2-krát, Švédsko 2-
krát, Švajčiarsko) - to je na amatérske zoskupenie slušná 
štatistika, svedčiaca o naplnení ambícií orchestra vo veľkej 
miere.  

Zásluhu na tom majú všetci členovia, ktorí po veľa rokov 
obetujú svoj voľný čas na tohto ušľachtilého koníčka, ale 
hlavne tí, ktorí preberali zodpovednosť za výsledky – dirigenti 
a koncertní majstri, najmä MUDr. Katarína Zboray 
a Róbert Zemene.  

Ako sa za orchester vyjadril Peter Kocnár: „Poznanie 
ducha minulých storočí prostredníctvom hudby týchto období 
prináša pokoru a trpezlivosť pri prekonávaní problémov 
súčasnosti, dobrá hudba ľudí spája a robí ich lepšími. Sme 
vďační všetkým, ktorí nám boli v tomto procese nápomocní - 
našim priaznivcom, ktorí nás odmeňovali potleskom na našich 
koncertoch, všetkým našim sponzorom a podporovateľom – 
Mestu Trenčín, Ministerstvu kultúry SR, Trenčiansky 
samosprávny kraj, ale tiež firmám a jednotlivcom.“  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1557/1/2015 
 
Divadelnú sezónu 2015/2016 slávnostne otvorí Mestské 

divadlo Trenčín 28. októbra o 18.00 hodine v Posádkovom 
klube predstavením Jany Juráňovej „Misky strieborné – 
nádoby výborné“ o ženách, ktoré žili so štúrovcami.  
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Ako informovala riaditeľka divadla Zuzana Mišáková, 
sezóna bude z finančných dôvodov skrátená a frekvencia 
verejných predstavení klesne z pravidelných troch na jedno.  

„Stále balansujeme na hrane existenčných možností. Je 
nám to nesmierne ľúto. Veríme však, že svojich divákov 
nesklameme, nakoľko naďalej trváme na kvalite našich 
predstavení  a nebudeme robiť umelecké kompromisy,“ 

povedala.  
V roku Ľ. Štúra chcú 

predstavením „Misky strieborné 
– nádoby výborné“ pripomenúť 
jeho časy a odkryť tajomstvá 
žien, ktoré so štúrovcami žili, 
boli ich múzami, manželkami, 
matkami ich detí. Hoci stáli 
v úzadí, často mali veľký podiel 
na tvorbe a konaní známych 
básnikov a politikov.  

V hre účinkujú: Monika 
Barboráková ako Sládkovičova 
prvá láska a múza Marína 
Geržová, Diana Minarovičová 

ako Adela Ostrolúcka, Zuzana Mišáková ako Anička 
Jurkovičová - prvá slovenská herečka a manželka J. M. 
Hurbana, Kristína Holá ako Tonka Braxatorisová, ktorú si 
napokon Sládkovič vzal a Štefan Richtárech ako Štúrov 
blízky priateľ Ján Kalinčiak. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1560/1/2015 
 
Už 52. Métu – výstava fotografií rovnomennej fotoskupiny 

– otvorili v piatok 2. októbra v priestoroch budovy 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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 Fotoskupinu Méta založili v roku 1963 Anton Štubňa, 
Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt a Ferdinand Spáčil. Je 
jednou z najaktívnejších skupín fotografov na Slovensku 
z hľadiska organizo-
vania výstav foto-
grafií. K účastníkom 
vernisáže sa priho-
voril predseda foto-
skupiny Méta Jú-
lius Kákoš: „Celko-
vo prešlo fotoskupi-
nou 34 autorov. 
Niektorí trošku spia, 
iní sa zobudili. Na tejto 52. výstave sa predstavuje náš 
najstarší člen Mikuláš Bányász, ktorý si všíma témy 
architektúry a krajiny. Jiří Foldyna je účastníkom rôznych 
džezových festivalov, odkiaľ priviezol pekné obrázky. Igor 
Hečko predstavuje Beckovský hrad a krajinu spod Javoriny. 

Vladimír Hrnčiar opustil 
detaily kvetov, fotografuje 
veľké kvety a prírodu. Ja sa 
predstavujem trenčianskymi 
vežami, ktoré som fotil asi 
päť rokov a previedol som ich 
do farebnej tóniny. Štefan 
Majtán predstavuje detaily 

architektúry. V tvorbe Jaroslava Matejčeka dominujú reliéfy 
kvetov.  

Jozef Poláček sa po desiatich rokoch zobudil, a to veľmi 
pekne – tento rok prevzal aj ocenenie Excelencia Zväzu 
slovenských fotografov. Jiří Tomis veľa cestoval a odráža sa 
to aj na jeho vystavovaných fotografiách, vytvoril veľmi 
pekné portréty svojich spolupracovníkov z lode. Jan Tluka 
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skúmal tajomný život figurín. Jana Veresová je mladá 
a zamilovaná do rýchlosti v podobe rýchlych člnov, zaujal ju 
aj život v prírode. Ján Valenta už tradične fotografuje 
podjavorinský kraj. Som presvedčený, že všetci vystavujúci 
autori vdýchli do obrázkov svoje cítenie a dušu.“ 

Július Kákoš  osobitne poďakoval za pomoc a ochotu 
spolupracovníčke Janke Masárovej z Trenčianskeho 
osvetového strediska. Výstava potrvá do 30. októbra 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1565/1/2015 
 
V dňoch 25. a 26. septembra sa na Považí konal ďalší 

džezový sviatok. XXII. Trenčiansky jazzový festival – Jazz 
pod hradom, pokračoval koncertmi v klube i na otvorenej 
scéne.  

Súčasťou programu festivalu boli aj dva koncerty, ktoré sa 
odohrali už 20. augusta. Vtedy v reštaurácii Bulgur zahral 
kvartet legendárneho slovenského trubkára Lajka Horského, 
aby navodil patričnú klubovú teplotu generačne mladšiemu 
Martinovi Uherekovi. 

Ten chystá spolu s jeho spoluhráčmi Petrom Kormánom 
na kontrabase a trenčianskym bubeníkom Pavlom Blahom, 
ktorý brúsi ostrohy na konzervatóriu v Haagu, svoj prvý 
album Walkin´ My Own Way. Aj tento koncert dokázal, že 
ide o kvalitný autorský dokument, dokazujúci správnosť 
„vlastnej cesty“ Martina Uhereka a jeho tria.  

Aj posledný septembrový víkend pokračovalo kvalitne 
obsadené stretnutie slovenských džezových osobností. V 
piatok si Dáša Libiaková zobrala so sebou štyroch 
mušketierov a podľa reakcie priateľov a známych im to na 
pódiu – i mimo neho – náramne slušalo. 

S kapelou, ktorá naberá legendárny nádych s matadormi 
ako Vladko Vizár, Andrej Šebo, Janko Babič – to sú tí nad 
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sedemdesiat – a Peter Jankech – ten je len málo nad 
päťdesiat, to aj tentoraz od pódia riadne zadulo. Ich koncert 
navodil skvelú, prajnú atmosféru večera. Mainstreamový 
príval skúsených džezových harcovníkov Dáša dopĺňala 
príjemným altom a šarmantným kontaktom s publikom. 

Do pulzujúcej sály, ako stvorenej pre komorné džezové 
podujatia, vstúpili strhujúcim výkonom Stano Palúch, 
Marcel Commendant a Robo Ragan, členovia Pa-Co-Ra 
tria. Ich štýl spracovania 
ľudových motívov a pôvab, 
s akým ho predvádzajú, je 
stále vyhľadávanou 
pochúťkou pre milovníkov 
džezu. Aj im sa páčila 
atmosféra a priestor 
konania koncertu.  

Všetkými džezovými 
masťami mazaný Robert Ragan ospieval tento klub pre jeho 
priestorové riešenie a akustiku. Úprimne dúfam, že sa v 
Trenčíne táto aktivita udomácni a Bulgur klub bude fungovať 
k spokojnosti džezmenov na pódiu i poslucháčov v auditóriu. 
Pri všetkej úcte k hudobným záznamom sa mi nevdojak tlačí 
na jazyk potvrdenie starej pravdy, že akákoľvek dobrá 
nahrávka nenahradí živý koncert. Stanove husľové kúzla, 
Marcelova cimbalová suverenita a Robov skalopevný 
kontrabas treba skrátka zažiť. 

V sobotu, napriek dažďu a nepohode, znel Mierovým 
námestím v Trenčíne parádny džez . Špičky slovenského 
džezu sa zišli pod jednou strechou. Valér Miko so svojím 
triom vyhnal z námestia jesenný sychravý chlad a Tentet 
Miška Motýľa spustil koncert hodný zloženia tejto skvelej 
kapely – parádny.  

Pa-Co-Ra 
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Tentet Michala Motýľa hrá tak, že v tejto forme by mohli 
bez roztrasených kolien nastúpiť na ktorékoľvek pódium 
svetových festivalov.  Majstri svojho remesla predstavili 
album Sunflowers v tom najlepšom svetle a z prevedenia 
Motýľových, Jakabčicových, Nikitinových, Rothensteinových 
skladieb naskakovali zimomriavky. 

www.sme.sk 10.10.2015 
pomocná evidencia 1586/1/2015 
 
Keď z kresiel v divadelnej sále Domu armády prvýkrát 

začala fúkať klimatizácia, Trenčanov omámila nepoznaná 
aróma kultúry. Napriek tomu, že dnes do objektu zateká, ani 
po tridsiatich rokoch nemá v krajskom meste konkurenciu.  

Za účasti vojenských elít, zamestnancov miestneho 
posádkového klubu a pozvaných hostí si v Trenčíne 
slávnostne pripomenuli jubileum otvorenia Okruhového domu 
armády. 

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia prišla 
Hviezdoslavova ulica o časť historickej identity. V centre 
mesta nastal pracovný ruch, ktorému padli za obeť viaceré 
pôvodné budovy. Vykompenzovať ich mala nová dominanta s 
atypickým architektonickým riešením a tromi písmenami v 
skrátenom názve.  

„Od 10. októbra 1985 sa trenčianska Popoluška prestáva 
krčiť v zastrčených kútoch technicky nevyhovujúcich 
priestorov a začína sa obzerať po novom paláci kultúry – 
Okruhovom dome armády,“ hlásali Trenčianske noviny v 
dobovej reportáži. 

Generálnym dodávateľom stavby bola Stavoindustria 
Bratislava. Predpokladaný termín dokončenia sa predĺžil o dva 
roky. Aj kvôli tomu, že v projekte sa najprv rátalo s využitím 
vysokotlakovej klimatizačnej technológie z dovozu. Napokon 
ju nahradila domáca nízkotlaková.  
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Pamätník Dominik Slezák si spomína, že stavebné práce v 
centre Trenčína ovplyvnili denný režim mnohých obyvateľov. 
„Bývam na Hornom Šianci, ako aj väčšina vtedajších 
zamestnancov veliteľstva východného vojenského okruhu. 
Ráno sme vstávali o päť minút skôr, pretože cestou do práce 
sme nemohli ísť krížom, ale museli stavenisko obchádzať,“ 
pripomenul.  

Náklady na zhotovené dielo predstavovali 154 miliónov 
korún. Investície pochádzali z vojenského i civilného sektora. 
V súlade s tým získala metropola stredného Považia 
reprezentatívny stánok nielen pre armádne účely.  

Na svoju dobu disponoval moderným vybavením. V 
interiéri sa nachádzalo kino, klubovne, učebne, knižnica i 
výtvarný ateliér. Pýchou domu dodnes zostala divadelná sála 
pre šesťsto divákov s otočným javiskom a klimatizáciou 
zabudovanou v operadlách, či vedľajšia sála so zasúvacou 
stenou. 

V dôsledku reorganizačných zmien Okruhový dom armády 
viackrát premenovali.  

„Významným medzníkom bol 30. jún 2009, keď Kultúrne a 
metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
skončilo svoju činnosť a vznikol Posádkový klub Trenčín,“ 
priblížil zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl 
Ján Dreveňák, ktorý následne odovzdal vedúcemu 
posádkového klubu pamätnú plaketu a účastníkom 
slávnostného stretnutia 21 pamätných listov.  

Medzi ocenenými osobnosťami nechýbal ani veliteľ 
východného vojenského okruhu v roku 1985 Jozef Hrebík. 
Program slávnosti sprevádzalo vystúpenie folklórneho súboru 
Trenčan. 

Posádkový klub (PK) Trenčín poskytuje kultúrno-
spoločenský servis vojakom aj širokej verejnosti. Spolupracuje 
s civilnými subjektmi i regionálnymi kultúrnymi inštitúciami. 
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Každoročne je dejiskom desiatok významných podujatí, 
vrátane filmových festivalov, koncertov, plesov, výstav, 
prednášok či vedeckých konferencií.  

Ako zdôraznil vedúci PK Stanislav Martinák, pri 
posádkovom klube je v súčasnosti organizovaných vyše 20 
klubov s celkovým počtom 1112 členov. Najpočetnejším je 
klub vojenských veteránov (442 členov), ktorý je zároveň 
najväčším klubom v rámci Ozbrojených síl. 

Tridsaťročný objekt však nahlodáva zub času.  
„Je mi ľúto, že prvé, čo pri návšteve náčelníka vidím, sú 

vedrá na podlahe. Chcel by som týmto apelovať na vedenie 
pozemných síl, aby našlo finančné prostriedky a poškodenú 
strechu opravilo,“ netajil sklamanie bývalý šéf zariadenia 
Rastislav Frkáň. 

www.sme.sk 21.10.2015 
pomocná evidencia 1620/1/2015 
 
V pondelok 12. októbra sa vo Verejnej knižnici Michala 

Rešetku konala beseda so spisovateľkou, novinárkou a 
prekladateľkou Irenou Brež-
nou. Predstavovala slovenský 
preklad svojej knihy 
„Nevďačná cudzinka“, ktorá 
cez príbeh o emigrácii 15-
ročného dievčaťa s odvahou 
nastavila zrkadlo vtedajšej 
švajčiarskej spoločnosti. Kni-
ha získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie a plánujú 
ju preložiť do ďalších jazykov. Beseda bola ďalšou z cyklu 
Spoznávame Trenčanov. 

Irena Brežná vyrastala v Trenčíne v dome starých rodičov. 
Pre okupáciu po štúdiu na gymnáziu v Bratislave v roku 1968 
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emigrovala s rodičmi do Švajčiarska. Práve toto obdobie má 
spoločné s hrdinkou knihy. Irena Brežná mala vtedy 18 rokov. 

Príbeh sa začína príchodom na hranice novej krajiny. 
Opisuje zidealizovanú predstavu jej mamy o novej krajine, ale 
aj to, že sa dievča už od začiatku prejavuje ako človek, ktorý 
vždy vyjadrí svoj názor. Túto vlastnosť má hrdinka knihy 
spoločnú aj s autorkou. 

„Švajčiari získali imidž ideálnej krajiny, a sami mu do 
určitej miery podľahli. Dostatok peňazí zároveň prispieva k 
tomu, že sa začali považovať za vyvolený národ. A keď niekto 
príde spoza dunajských močiarov ako utečenec a začne 
humorným a skeptickým spôsobom opisovať ich spoločnosť, 
je tu možnosť zlého konca,“ povedala Irena Brežná.  

Hovorí, že podcenila švajčiarsky zmysel pre humor. Knihu 
prijali veľmi dobre a autorka odvtedy absolvovala množstvo 
čítaní nielen po Švajčiarsku. Negatívne reakcie však zažila 
tiež. Spomenula Slovenku, ktorá sa jej na jednom čítaní vo 
Švajčiarsku spýtala, či sa ešte neintegrovala do spoločnosti, 
pokiaľ píše týmto spôsobom. 

„Keď som prišla do krajiny, panoval tu názor, že utečenci 
majú splynúť so spoločnosťou a máme zo seba urobiť 
Švajčiarov, čo znie absurdne a nikto v podstate nevie, čo to 
znamená. Neskôr sa to zmenilo na integráciu a nakoniec to 
prešlo do participácie. To znamená, že si človek môže nechať 
svoju osobnosť a vytvárať si ju z vlastných prvkov a do 
spoločnosti sa aktívne zapája a spolupracuje s ňou,“ povedala. 

Jedna z vecí, ktorá ju na krajine vtedy šokovala, boli práva 
žien. „Napriek veľmi vrelému prijímaniu utečencov z Čiech a 
Slovenska, v  70. rokoch vo Švajčiarsku ženy ešte nemali 
volebné právo. Treba si preto uvedomiť, že aj Švajčiarsko má 
svoje chyby a nie je úplne bez problémov,“ povedala. 

Paralelne s príbehom dievčaťa je v knihe aj mozaika z 
približne 20 príbehov ďalších utečencov. Keďže Irena Brežná 
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aj v skutočnosti robila ich tlmočníčku, videla množstvo 
situácií.  

„Keďže som zažila situáciu aj z pohľadu utečenca, situáciu 
som chápala z oboch strán,“ povedala. Dôležité je podľa nej 
zistenie, že človek môže byť väčším prínosom pre krajinu, 
pokiaľ si ponechá samého seba a svoju osobnosť. Pocit, že do 
krajiny skutočne patrí, získala, keď jej za knihu udelili štátnu 
literárnu cenu.  

„Pokiaľ raz niekto má byť občanom krajiny, nemôže sa báť 
kritizovať jej systém a otvorene o ňom hovoriť. Mám pocit, že 

veľa 
prisťahovalcov si 
myslí, že pokiaľ 
ich krajina 
prijala, majú byť 
vďační a byť 
ticho. Nemyslím 
si, že je to 
správne, v 
podstate to 
človeku berie 

kritické myslenie. Pokiaľ ho raz krajina prijala a je jej 
občanom a nie hosťom, má mať tie isté práva aj povinnosti. 
Myslím, že pokiaľ by afgánsky utečenec na Slovensku začal 
verejne kritizovať slovenský systém, asi by to tiež nebolo 
úplne jednoduché. Bolo by zaujímavé sledovať, ako by sa k 
tomu postavila slovenská spoločnosť,“ povedala. 

Irena Brežná sa pred napísaním prvého románu venovala 
hlavne reportážam z kritických oblastí, najmä z Čečenska, kde 
pracovala ako vojnová korešpondentka.  

Publikovala v svetovo známych a uznávaných časopisoch. 
Zapojila sa tiež do mnohých projektov zameraných na ľudské 
práva a feminizmus.  
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Približne vo veku 30 rokov opísala detstvo v čase 
socializmu v Trenčíne v knihe „Na slepačích krídlach“.  
Voľne na ňu nadväzuje práve kniha „Nevďačná cudzinka“. V 
nemčine ju vydala v roku 2012. Prekladu od Jany Cvikovej sa 
dočkala tento rok.  

Kniha vyvolala pozitívne ohlasy vo Švajčiarsku aj v 
zahraničí. Od jej vydania cestuje a predstavuje ju v mnohých 
krajinách. 

www.sme.sk 13.10.2015 
pomocná evidencia 1600/1/2015 
 
V posledný októbrový utorok sme v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ predstavili Jozefa Lehockého (74). 
Muzikanta, tanečníka, choreografa, zberateľa ľudových piesní 
a editora v zaplnenej spoločenskej miestnosti knižnice 
vyobracal sváko Ďuráči. A niečo si nechal aj pre jeho 
manželku Oľgu. 

Podujatie približujúce život a dielo významnej osobnosti 
slovenského folklorizmu doplnilo vystúpenie DFS Kornička a 
audiovizuálna prezentácia fotografií a zvukových nahrávok z 
autorovej edície „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície 
trenčianskeho Považia“. 

Prvé výskumy v oblasti tradičných prejavov ľudovej 
kultúry J. Lehocký začal realizovať v Brezovej pod Bradlom.  

„V mestečku a okolitých kopaniciach som získal veľa 
materiálov, ktoré som potreboval pre tvorbu programu v 
súbore. Okrem rozhovorov s pamätníkmi som si občas zahral 
aj na zábavách s cimbalovou kapelou s vynikajúcim 
kopaničiarskym primášom Jánom Petruchom. Pri takej 
hudbe bývali ešte zábavy, ako voľakedy – chlapi si 
rozkazovali zahrať do tanca. Videl som tance a priebeh zábavy 
v autentických podobách.  
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V neskorších rokoch som robil výskum v iných regiónoch 
západného Slovenska pre potreby práce v iných súboroch i pre 
publikovanie. Na Topoľčiansku som použil netradičnú 
metódu. V spolupráci s tamojším osvetovým strediskom som 
podnietil vznik niekoľkých dedinských folklórnych skupín. 
Získal som tak možnosť zatancovať si s dobrými tanečníkmi a 
potom tance aj podrobnejšie opísať,“ vysvetlil 
protagonista množstva folklórnych festivalov, ktorý účinkoval 
vo viacerých slovenských umeleckých súboroch, vrátane 
Lúčnice. 

Je zaujímavé, že po vyučení za strojného zámočníka Jozef 
Lehocký absolvoval priemyslovku v Dubnici nad Váhom a 
technickú vysokú školu v Bratislave. Ako však dodal, v 
technickom výskume i zberateľskej práci folkloristu a 
editovaní je dôležité mať systém, takže paralely medzi 
technikou a folklorizmom sú veľmi tesné. 

www.vkmr.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1650/1/2015 
 
Flores Musarum 2015 otvorilo opätovne sériu ocenení pre 

ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK).  

Počas pondelkového slávnostného večera (26. októbra) 
bolo v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach ocenených spolu 
vyše dvadsať jednotlivcov, kolektívov a inštitúcií. Z rúk 
predsedu TSK Jaroslava Bašku a predsedu Výboru NR SR 
pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka, ako aj riaditeľov 
kultúrnych zariadení z troch okresov Trenčianskej župy - 
Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom - si 
„kvety múz“ prevzali ako verejné poďakovanie.  

Úvod slávnostného večera otvorila báseň „Kvety múz“ 
z pera spisovateľky Kataríny Hudecovej, ktorá žije a tvorí 
v Trenčianskych Tepliciach. Ďakovný list a ocenenie Flores 
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Musarum udelil trenčiansky župan za dlhoročné pôsobenie, 
dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry Trenčianskeho 
kraja.  

Predseda TSK Jaroslav Baška vo svojich úvodných slovách 
vyjadril poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim v oblasti 
kultúry. Ocenil, že venujú svojej práci veľa voľného času, 
mnohokrát bez nároku na honorár, len preto, že ich múza 
obdarila schopnosťou tvorby. 

„Som rád, že sme v rámci dotačného systému 
Trenčianskeho kraja mohli rozdeliť viac ako sto žiadateľom 
120 tisíc eur na rôzne projekty. Želám veľa úspechov nielen 
oceneným, ale aj ďalším ľudom, ktorí pracujú v mestách 
a obciach. Každý by si zaslúžil poďakovanie,“ uviedol 
trenčiansky župan s tým, že tento rok ho potešilo aj zapojenie 
sa dvoch stredných škôl k organizácii podujatia. 
Ďakovný list si z rúk predsedu TSK a zástupcu inštitúcie, 

ktorá oceneného nominovala, prevzalo 17 aktívnych 
jednotlivcov a 7 kolektívov: Alojz Krajči za dlhoročné 

zodpovedné, kva-
litné a odborné 
vedenie kroniky 
obce Horné Sr-
nie, Ernestína 
Brezanová za 
dlhoročné aktív-
ne vedenie FS 
Kubra a DFS 
Kubranček, Jar-
mila Fabiánová 

za dlhoročnú tradičnú umeleckú tvorbu a osobitný prínos pre 
zachovanie a rozvoj čipkárstva, Marián Kvasnička za 
dlhoročnú kurátorskú, lektorskú a publikačnú činnosť v oblasti 
profesionálneho i neprofesionálneho výtvarného umenia a za 

Ďakovný list udelili aj jubilujúcemu Komornému orchestru mesta Trenčín. Z rúk predsedu 
TSK Jaroslava Bašku ho prevzal vedúci orchestra a koncertný majster Róbert Zemene. 
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prínos k vzniku a rozvoju tradície medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA, Alena 
Hejlová za dlhoročnú galerijnú činnosť, Jozef Karlík za 
dlhoročné odborné pôsobenie v kultúrno-vedeckej inštitúcii 
ako historik na oddelení literárnej histórie Podjavorinského 
múzea v Novom meste nad Váhom, ako aj za dlhoročnú 
kurátorskú, lektorskú a publikačnú činnosť, Janka 
Bzdušková, Anna Masárová, Terézia Topičová, Jana 
Ondrejovičová, Petronela Nazadová a Marta Stuparičová 
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti 
životných jubileí, Katarína Bohušová za desaťročné 
zodpovedné, kvalitné a odborné vedenie kroniky obce 
Opatovce, Vladimíra Žitnanská za dlhoročnú aktívnu 
činnosť v oblasti kultúry a organizácie spoločenského života 
v obci Pobedim, Monika Drocárová za mimoriadne zásluhy 
na zviditeľnení Galérie Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, Lýdia Mikušová za mimoriadne zodpovedný 
prístup k práci na úseku kultúry v Rodnom dome Ľ. Štúra a A. 
Dubčeka pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, 
Pavol Seriš za úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho kraja 
v zahraničí v roku 2015 a za osobitný prínos v oblasti rozvoja 
autorského divadla, Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice za 
aktívnu knižnično-informačnú činnosť, ako aj organizáciu 
kultúrno-spoločenských podujatí pre deti i dospelých, 
Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON pri príležitosti 80. 
výročia založenia zboru za aktívnu činnosť pri všetkých 
cirkevných sviatkoch, cirkevno-zborových podujatiach 
a rôznych spoločenských udalostiach doma i v zahraničí, 
Spevácky zbor Cantabile Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 40. výročia založenia zboru za aktívnu činnosť 
účinkovaním na rôznych kultúrno-spoločenských akciách 
v rámci Trenčianskeho kraja, festivaloch v SR, ČR, Vojvodine 
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a za účasť na Medzinárodnom festivale Slovakia Folk 2015 
Bratislava, Spevokol sv. Cecílie Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 30. výročia založenia zboru za aktívnu kultúrno-
osvetovú činnosť účinkovaním na koncertoch, omšiach 
a podujatiach v rámci Slovenska i zahraničia, DH Bodovanka 
Krivosúd-Bodovka pri príležitosti 40. výročia založenia 
dychovej hudby za dlhoročnú aktívnu činnosť, Komorný 
orchester mesta Trenčín pri príležitosti 25. výročia založenia 
orchestra za aktívnu činnosť v oblasti vážnej hudby 
účinkovaním na koncertoch a podujatiach v rámci Slovenska 
i zahraničia, DFS Čakanka Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 20. výročia založenia súboru za aktívnu činnosť. 

Slová vďaky vyjadril aj predseda Výboru NR SR pre 
kultúru a médiá Dušan Jarjabek: „V rámci slovenskej kultúry 

a umenia je ten-
dencia propagovať 
najvyššie inštitú-
cie, ako Slovenské 
národné divadlo, 
Slovenská národná 
galéria či Slo-
venské národné 
múzeum. Zabúda 
sa na „robotníkov 

kultúry“, ktorí v regionálnom kontexte robia veľmi veľa práce 
iba za ďakujem. Nikto sa o nich nedozvie, nikto o nich 
nehovorí, a pritom ten najsilnejší potenciál aj pre vznik 
najvyšších kultúrnych ustanovizní vzišiel vždy práve zo 
zdravého jadra regiónov. Dnešný večer bol hodnotný, lebo títo 
ľudia vyšli na svetlo, aby sme im mohli dôstojne poďakovať 
a zviditeľniť ich na najvyššej úrovni, akú predstavuje 
reprezentačná sála Kursalónu v Trenčianskych Tepliciach, 

Dušan Jarjabek (vpravo) s oceneným Jozefom Karlíkom a jeho manželkou Janou. 
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ktorá si pamätá akcie a umelcov najvyššej spoločenskej 
úrovne.“ 

Počas večera sa predstavil jubilujúci Komorný orchester 
mesta Trenčín, za všetkých ocenených sa prihovoril 
a poďakoval Marián Kvasnička, atmosféru večera umocnilo 
vystúpenie rodáčky z Trenčína, sólistky Opery SND, 
sopranistky Andrey Vizváry, sólistu Opery SND Daniela 
Čapkoviča za klavírneho sprievodu korepetítorky Opery SND 
a Opery Štátneho divadla Košice, klaviristky Júlie 
Grejtákovej. Flores musarum bol vzdaním úcty ľuďom, ktorí 
sa či už z profesionálneho hľadiska, alebo individuálneho 
záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti. 

Na príprave sa podieľali aj študenti Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne, ktorí graficky vytvorili logo podujatia 
a študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, 
ktorí sú autormi krásneho a originálneho ocenenia, čím došlo 
aj k symbolickému prepojeniu mladej talentovanej generácie 
tvorcov a ľudí, ktorí majú v oblasti umenia za sebou roky 
tvorivej práce.  

Flores musarum bolo prvým verejným ocenením kultúry 
v kraji.  

www.tsk.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1647/1/2015 
 
 
Rodák z Drietomy pri Trenčíne dnes žije striedavo 

v Bratislave a v Trenčíne. V oboch mestách stále tvorí svoje 
umelecké diela.  

Kým napríklad pri Dunaji sa venuje maľbe a kresbe, tak pri 
Váhu je to plastika a sochy. Reč je o autorovi Petrovi 
Lehockom, ktorého tvorbu si možno najnovšie pozrieť na 
pomerne netradičnom mieste, a to je mestská veža v Trenčíne, 
ktorá sa tak razom zmenila na nepoznanie. Ale ako autor sám 
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hovorí, je nesmierne rád, že sa na neho táto 500-ročná dáma 
nakoniec nechala nahovoriť. 
Ľuba Belohradská, kurátorka výstavy, o autorovi 

povedala: „Je typom dvojdomého výtvarníka. On sa rovnako 
intenzívne venuje jednak návrhom pre umelecký dizajn 
sklenených svetelných objektov, ale zároveň je činný aj v 
oblasti voľnej sochárskej tvorby.“ 

Výstavné kresby sú zväčša tohtoročné. Bronzové diela 
vytvoril pred tromi rokmi, ale rodákom predstavuje aj staršie 
kúsky. 

„Sú to umelecké svietidlá, ktoré sú kombináciou skla a 
ušľachtilého kovu, môžeme ich samozrejme dešifrovať aj ako 
svetelné plastiky. A ide aj o  voľné sochy, kresby a obrazy,“ 
doplnila Ľuba Belohradská. 

Svoje miesto si tu našli aj hologramy. Peter Lehocký sa 
venuje viacerým druhom umenia, každé má v jeho srdci, 
ateliéri a teraz aj vo výstavných priestoroch svoje miesto. 

Televízia TA3 30.10.2015 
pomocná evidencia 1657/1/2015 
 
Svoju druhú premiéru v tejto sezóne uvedie Mestské 

divadlo Trenčín 5. novembra o 19.00 h v kine Hviezda.  
Dramatizácia poviedky Ladislava Mňačka „Dvaja 

priatelia“ z knihy Oneskorené reportáže oživí skutočný príbeh 
inžiniera, ktorý doplatil na politickú situáciu v 50. rokoch. 
Umelecké spracovanie režiséra Matúša Bachynca umožňuje 
lepšie pochopenie súvislostí medzi našou minulosťou a 
prítomnosťou.  

Účinkujú herci známi z TV seriálov Martin Varinský, 
Martin Kochan, Monika Potokárová, Anna Rakovská, Leo 
Kužela a Zuzana Mišáková. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1676/1/2015 
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V sobotu 14. novembra sa skončil desiaty ročník festivalu 

dobrodružných filmov HoryZonty. Tohoročná návštevnosť 
ukázala, že je v meste pod hradom Matúša Čáka stále hlad po 
takomto type podujatia. 

Podľa odhadov organizátorov si prišlo vychutnať 
festivalovú atmosféru štyri a pol tisíc divákov. 

Nielen na tvárach usporiadateľov bolo vidieť spokojnosť. 
Nadšenie netajil ani trenčiansky primátor Richard Rybníček, 

z ktorého rúk si 
prevzali ceny autori 
najlepších neprofe-
sionálnych filmov. 
Hlavnú cenu Grand 
prix si odniesol 
Miroslav Haluza 
za takmer polho-
dinové dielo „Tepui 
Dream“. 
   Snímka zachytáva 
cestu troch kamará-

tov k samotnému úpätiu legendárneho vodopádu Salto Angel 
vo Venezuele. „Film veľmi dobre vystihuje jednotlivé 
situácie, je vtipný a motivačný. Autorovi sa bravúrne podarilo 
využiť chyby v svoj prospech, zároveň vynikajúco zvládol 
filmový jazyk a postprodukciu,“ vyjadril sa k výhercovi jeden 
z porotcov, Trenčan Michal Štefkovič. 

Spolu s porotcami Pavlom Pekarčíkom a Martinom 
Krištofom udelili aj cenu poroty. Tú si odnieslo len 
päťminútové video Patrika Paulínyiho „Just Go“. Je to 
krátky dokumentárny portrét 62-ročného Miloša Kmeťka, 
ktorý nie je bežným dôchodcom. Vo svojom živote robí totiž 

Festivalový pútač pred Posádkovým domom. 
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veci, ktoré jeho rovesníci považujú za šialené. Jeho najväčšou 
vášňou je snowbording. 

Na tomto dokumente porotu zaujal ľudský rozmer. 
V autorovi zároveň vidia veľký filmársky potenciál. Cesty, 
ktoré chce človek sám preskúmať. 

Popri neprofesionálnych filmároch si mali možnosť 
návštevníci HoryZontov pozrieť aj štyridsať najlepších 
fotografií prihlásených do fotosúťaže. Témou tohto ročníka 
bola „Cesta do neznáma“. 

Absolútnym víťazom Grand prix vo fotosúťaži sa stal 
Vladimír Mačák s čiernobielou fotografiou „Do oblakov“. 

„Na najlepšej fotografii sme sa zhodli jednohlasne. Zaujala 
nás hneď od začiatku. Striedanie čiernej a bielej v oblakoch 
nepoznania vynikajúco vystihla tohtoročnú tému. Fotka akoby 
ani nebola z tohto sveta, divák v nej hľadá cestu autora 
a predstavuje si cesty, ktoré by chcel sám preskúmať,“ hovorí 
o najlepšom zábere jedna z porotcov Zuzana Jargašová. 

Okrem návštevnosti padli na tohoročných HoryZontoch aj 
iné rekordy. 

Už tradične sa k najúspešnejším sprievodným podujatiam 
ráta beh o pohár festivalu. Ten bol zároveň aj vyvrcholením 
Trenčianskej bežeckej ligy. 

Na štart sa postavilo 170 dospelých a do 180 detí. Novú 
šesťkilometrovú trať v kategórii dospelých najrýchlejšie zdolal 
Michal Talán z nitrianskeho atletického klubu. Na štart sa 
postavili okrem Slovákov aj športovci z Poľska a Ukrajiny. 
Okrem behu si mohli záujemcovia zmerať sily v nosení 
pivného suda po Farských schodoch a v zhybovaní. 

Riaditeľka celého podujatia Marka Dutková hodnotí tento 
ročník na jednotku. 

„Zdá sa mi spomedzi všetkých azda najvydarenejší,“ 
prezrádza. A na to, či bude ďalší ročník má jednoznačnú 
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odpoveď: „Bude. A pustím sa do neho s chuťou a odhodlaním, 
ako do všetkých predchádzajúcich.“ 

Festival HoryZonty každoročne zastrešuje Posádkový klub. 
Tento rok podujatie podporili aj mesto Trenčín, Trenčiansky 
samosprávny kraj, Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis. 

www.sme.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1742/1/2015 
 
Po vyše dvadsiatich rokoch predstavuje od 6. novembra 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne svoju tvorbu 
akademický sochár Igor Mosný. Nezameniteľnú sochársku i 

kresliarsku tvorbu 
absolventa Vysokej 
školy výtvarných 
umení v Bratislave 
môžu návštevníci 
Galérie M. A. Bazov-
ského obdivovať až 
do 13. decembra.  

Rodák z Trenčian-
skych Teplíc 

prezentuje v galérii prierez diel svojej širokospektrálnej 
sochárskej výpovede z kameňa, kovu, dreva a najnovšie aj 
terakoty. Sochy dopĺňajú na stenách podmanivé kresby tušom. 

Mytologické sochárske námety z bronzu, obdiv ženskej 
kráse v rôznych podobách z kovu, dreva i kameňa, ale aj 
pomocou kovových pások umlčané hlasy a zaslepené oči na 
hlavách z dreva ponúkajú priaznivcom výtvarného umenia 
cestu do sochárskej fantázie Igora Mosného. 

„Po vystavených bronzových Schodoch mocných sa dá 
vstúpiť do raja, no i prepadnúť do pekla. Mosného sochárske 
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vyznania sú tajuplné,“ povedala kurátorka výstavy Danica 
Lovišková.  

V Mosného aktuálnych kresbách nájdu návštevníci výstavy 
zasa tajomné ženské i mužské tváre, hlavy i postavy, ktoré 
autor vytvoril jemnými tušovými líniami a čiarami. Mosného 
sochárske ruky milujú kameň, kov i drevo.  

Jeho tvorba má mnohé podoby. Trojrozmerné sochy pre 
exteriér a interiér, komorné diela, kresby, ale aj pamätné 
tabule a plakety.  

„Otec bol stolár a ja som si už ako deväťročný v jeho dielni 
stružlikal pušky. Už vtedy som mal cit pre materiál. V 
Bratislave som 
dostal klasickú 
sochársku školu u 
profesorov Snope-
ka, Pribiša i Kuli-
cha. Po ukončení 
vysokej školy som 
po roku 1985 
začal pracovať 
najmä s drevom. 
Malo to tú výho-
du, že keď som niečo pokazil, mal som čím zakúriť,“ zasmial 
sa Igor Mosný. Neskôr sa zamiloval aj do kameňa, ocele a 
bronzu. Na chuť dodnes neprišiel moderným plastom, ktoré 
používa iba ako pomocný materiál.  

„Drevo má genetickú pamäť, lebo rástlo. Drevo z brestu 
reaguje inak ako drevo z dubu. Drevo, kameň a kov sú 
neporovnateľne rôzne materiály. Vždy ma ale fascinovalo ich 
spájanie, je to napätie,“ vyznal sa Igor Mosný. Napriek 
použitým chladným materiálom vyžarujú sochy z rúka Igora 
Mosného cit a jemnosť.  

Igor Mosný: Hlava s klinom dvojičky, 2014, bronz 
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„Sochárskemu materiálu treba vdýchnuť dušu. To je na 
práci nádherné, keď v rukách sochára ožíva materiál,“ 
pokračoval. Mnohé z hrdzavých doplnkov našiel v odpade, 
kovošrote, iné v starej rodinnej usadlosti. Keď kupoval v 
kovošrote materiál, ktorí tam dovliekli Rómovia, 
zamestnankyňa sa na neho pozerala s údivom.  

 „Niektoré veci, ktoré som v dielach použil, sa povaľovali v 
depozite aj niekoľko rokov. Zrazu príde moment a viem, že 
ich mám použiť. Starým hrdzavým výrobkom už niekto pri ich 
výrobe dal ľudskú energiu. Ja som ju chcel povýšiť a dať jej 
pridanú hodnotu,“ vysvetlil. 

Igora Mosného mnohí poznajú aj ako autora vodníka 
Valentína vyliezajúceho zo studne na Štúrovom námestí v 
Trenčíne. Je aj autorom mosadzných tabuliek udeľovaných 
najväčším hereckým hviezdam počas Medzinárodného 
filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych 
Tepliciach.  

„Prvú tabuľku som vlastnoručne osadil v roku 1995. Dostal 
ju herec Franco Nero. Tabuľky majú skôr dokumentačnú a 
výpovednú hodnotu ako umeleckú,“ povedal ich autor.  

Omnoho viac ho pri tvorbe sôch s mytologickými námetmi 
oslovila práca archeológov. Zúčastnil sa aj niektorých 
výskumov v archeologickej lokalite v Bojnej, kde sa mu 
venoval známy archeológ Karol Pieta.  

„Fantastické a inšpiratívne bolo vidieť aj výstavu etruských 
nálezov v Ríme. Fascinuje ma, s akou dušou tvorili už veľmi 
dávno pred naším letopočtom,“ dodal vystavujúci sochár Igor 
Mosný. 

www.teraz.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1764/1/2015 
 
Desiatky veľkoplošných čiernobielych fotografií vystavuje 

svetovo uznávaný fotograf Rudo Prekop v trenčianskej 
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Galérii M. A. Bazovského. Rodák z Košíc žije už niekoľko 
desaťročí v Prahe a osobitosťou svojej tvorby a originalitou 
fotografického videnia si získal popredné postavenie na 
slovenskej i českej umeleckej scéne. 

Charakteristickým prvkom fotografií Ruda Prekopa je 
symbolika zátiší. Fotografickú kompozíciu dlhodobo 
pripravuje niekoľko týždňov i mesiacov a až potom začína 
exponovať. Svoje mikrosvety zostavuje z nájdených a 
nepoužívaných predmetov.  

„Na fotografiách Ruda Prekopa sa začiatkom 90. rokov 
prestali objavovať ľudia. Sústredil sa na veci, ktoré boli 
zabudnuté, zničené a odhodené a neslúžili už svojmu účelu. 
Prekop ich zbiera, ukladá, triedi a spájaním napohľad 
nespojiteľného im vo svojich záberoch vdychuje nový život. 
Nové znamenie, symbol a príbeh,“ povedala Ela Porubänová, 
kurátorka výstavy.  

Tak vznikol cyklus zátiší, ktoré sa stali náplňou aktuálnej 
výstavy. Rudo Prekop tvorí systematicky rozčlenené zátišia už 
25 rokov a postupne ich rozširuje o ďalšie fotografie.  Vo 
fotografických cyk-
loch vytvoril paralel-
né svety, v ktorých sa 
cíti bezpečne a spo-
kojne. 

Na svojich foto-
grafiách predstavuje 
Rudo Prekop aj Pom-
níky Radosti, Smútku, 
Života, Smrti i Ticha.  

„Mám rád spájanie zdanlivo protichodných vecí do jedného 
harmonického celku. Cyklus Zátiší som začal fotiť v roku 
1990 a fotím ich s malými prestávkami dodnes. Taký prierez 
zátiší, ako predstavujem v Trenčíne, som ešte nevystavoval. 

Rudo Prekop: Orchidea konstrukt I., 2003 
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Každá výstava je vždy originálna a nezameniteľná,“ povedal 
autor. V 80. rokoch sa venoval najmä figurálnej fotografii. Po 
páde režimu s inscenovanou fotografiou ľudí doslova uťal. 

Na fotografiách využil aj na smetisku vyhodenú stavebnicu 
Merkur, zničené diskety, rôzne nefunkčné súčiastky, malé 
sošky a ďalší nájdený odpad. Autor nainštalované kompozície 
po nafotení snímok rozloží a neuchováva. „Stretnutie 
rôznorodých objektov sa udeje iba kvôli stlačeniu spúšte. 
Potom kompozícia zmizne a ďalej neexistuje,“ potvrdil 
pedagóg na Katedre fotografie FAMU v Prahe, kde od roku 
2002 pôsobí ako vedúci ateliéru Studiové a experimentální 
fotografie. 

Pred rokom 1989 tvorba Ruda Prekopa patrila do sfér 
undergroundu. „Najväčšie problémy som zažil už na 
umeleckej priemyslovke v Košiciach. Príslušníci ŠtB nám 
zapečatili jednu výstavu už po 24 hodinách. Nasledovali 
výsluchy i podmienečné vylúčenie zo školy. Tam to bolo 
tvrdé,“ zaspomínal si Rudo Prekop. Po odchode do Prahy zažil 
koncom 80. rokov už diametrálne odlišnú atmosféru. Hudba, 
koncerty, divadlá, výstavy sa začínali socialistickému vedeniu 
štátu postupne vymykať spod kontroly.  

„Boľševik to už vtedy nedokázal všetko skontrolovať. 
Občas ešte nejaké veci zvesili, ale už všetko nezvládali 
sledovať,“ dodal Rudo Prekop.  

Jeho tvorbu mohli vidieť priaznivci jeho nezameniteľnej 
fotografie aj v Paríži, Helsinkách, Amsterdame, Berlíne, 
Ríme, Barcelone, Londýne, Toronte, Washingtone, New 
Yorku, Chicagu, Viedni a v iných svetových metropolách. 

Výstava v Galérii M. A. Bazovského potrvá do 13. 
decembra.  

Obecné noviny 23.11.2015 
pomocná evidencia 1770/1/2015 
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Doteraz všetky premiéry svojich autorských divadelných 
hier uviedol  Pavol Seriš v rodnom Trenčíne. V piatok 27. 
novembra o 19.00 h v kine Hviezda je na programe ďalšia – 
predstaví sa komédiou „Pri kase“. 

Napísal ju ako 22-ročný už v roku 2008, hral ju však len 
trikrát. „Z mojich starších predstavení 
z amatérskeho obdobia má táto 
komédia najväčší potenciál. Téma 
konzumu je dnes ešte aktuálnejšia,“ 
vraví mladý herec. 

Pohral sa s témou, aktualizoval ju 
a dotvoril. Na pôvodnom základe 
vznikla výrazne prepracovaná komé-
dia jedného herca „z prostredia su-
permarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov“. 
Ide o zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta 
prehýbajúcich sa regálov, ktorý sa pre mnohých stal 
novodobým chrámom. 

Konzumná spoločnosť na prvý pohľad nie je veselá téma. 
„Nechcel som napísať hru, ktorá bude mať veľký filozofický 
presah a zmení ľuďom pohľad na svet. Aj seriózne témy sa 
však dajú spracovať komicky. Negatívnych emócií  je okolo 
nás priveľa. Dostať diváka do depresívneho stavu je oveľa 
jednoduchšie ako ho rozosmiať.“ 

Pavol Seriš absolvoval JAMU v Brne, kde v súčasnosti 
pokračuje v doktorandskom štúdiu a učí pohybové herectvo 
a autorskú tvorbu. Hosťuje v Národnom divadle v Brne, 
účinkuje v sérii predstavení Re-Kabaret v Divadle Bolka 
Polívku, pohybovou spoluprácou sa podieľal na vzniku 
niektorých úspešných inscenácií v českých divadlách. 

Predovšetkým však vystupuje so svojimi autorskými hrami 
od Chebu až po Košice. V posledných rokoch získal rad 
hereckých ocenení na zahraničných divadelných festivaloch. 
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www.sme.sk 27.11.2015 
pomocná evidencia 1781/1/2015 
 
Časť opustených industriálnych priestorov v areáli Meriny 

už tri roky využíva Občianske združenie Nová vlna. Na 
štvrtom poschodí budovy s názvom NOE organizujú prevažne 
výstavy ale aj workshopy a koncerty mladých umelcov 
z okolia. 

Najbližšou akciou bude vernisáž priestorových objektov 
Tomáša Tulisa, ktorá sa uskutoční 19. decembra o 19.00. 
Dlhodobým cieľom združenia je vytvoriť niečo ako databázu 
umelcov z okolia, vďaka ktorej by sa o nich dozvedelo čo 
najviac ľudí. 

Výstavou, ktorú si v priestoroch môžete momentálne 
pozrieť, je cyklus grafických listov s názvom Shelters - Kryty, 

ktorú tu prezentuje 
čerstvý absolvent 
voľnej grafiky na 
Vysokej škole vý-
tvarných umení 
v Bratislave Jakub 
Lobotka. 

Nápad vytvoriť 
priestor tohto typu 
vznikol, keď sa 

približne pred tromi rokmi do Trenčína prisťahovali 
zakladatelia projektu Jana Lomňančíková a Martin Dorot. 

„Keď sme prišli do mesta, mali sme pocit, že tu v rámci 
výstav nie je kam ísť. Chýbala nám hlavne prezentácia 
súčasných autorov do veku 35 rokov,“ povedala Jana Lomňan-
číková. Priestory nevyužívanej Meriny ich oslovili, onedlho 
našli priestor na štvrtom poschodí, ktorý pôvodne slúžil na 
pranie vlny - z čoho vznikol aj názov združenia. 
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„Zistili sme, že by si ho bolo možné prenajať, čo bolo 
skvelé, keďže veľká časť priestorov v areáli už je technicky vo 
veľmi zlom stave,“ pokračuje Jana Lomňančíková. „Náš 
kamarát zháňal tiež miesto, kde by mohol mať ateliér. 
Priestory sme si teda prenajali spolu s ním. Neskôr sa pridal 
ešte jeden architekt.“ 

Postupne začali zháňať mladých autorov. „Snažíme sa 
ukázať že v kraji je veľké množstvo kreatívnych a šikovných 
ľudí, problémom je skôr to, že o nich skoro nikto nevie,“ 
dodala. 

S organizáciou a prípravou akcií im postupom času začalo 
pomáhať aj veľa známych a kamarátov. K výstavám 
organizujú tiež komentované prehliadky, na ktoré chodia aj 
žiaci Základnej a Strednej umeleckej školy.  

„Je lepšie, pokiaľ umelec o svojich prácach  môže priamo 
povedať konkrétne informácie, než keď ich ľudia vidia len na 
výstave. Ľudia potom môžu ľahšie pochopiť súvislosti aj 
celkový koncept diel,“ povedala. 

Aj keď je tu podľa nej veľké množstvo umelcov, 
v Trenčíne je vraj ešte stále problém s návštevnosťou 
a pohodlnosťou  ľudí v rámci navštevovania kultúrnych akcii. 

Potvrdil to aj autor najnovšej výstavy v ateliéri Jakub 
Lobotka, ktorý tu od 21. novembra prezentuje svoju 
diplomovú prácu s názvom Shelters. 

„Pokiaľ by na výstavu neprišla rodina, kamaráti a úzky 
okruh ľudí, ktorý sem chodí pravidelne, návštevníkov by bolo 
naozaj veľmi málo,“ povedal Jakub Lobotka. 

Projekt Shelters je do grafických listov zaznamenaný 
zoznam všetkých takmer sto krytov civilnej ochrany na území 
mesta o ktorých mnoho ľudí ani netuší. Jakub Lobotka na 
projekte pracoval niekoľko rokov. Samotné grafiky robil 
posledných desať mesiacov. 
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Na téme ho zaujal hlavne paradox toho, akú pozíciu 
momentálne kryty na Slovensku majú.  

„Krytov je nielen v Trenčíne, ale na celom Slovensku 
neuveriteľne veľa. Veľkú väčšinu vybudovali ešte za 
socializmu. Momentálne sú však technicky vo veľmi zlom 
stave. Štát sa ich však nemôže zbaviť, keďže by mali byť 
potrebné. Mali by sa o nich starať buď majitelia pozemkov, 
alebo ľudia, ktorý sú na údržbu priamo určený,“ povedal 
Jakub Lobotka. 

Keď sa však rozprával s konkrétnymi ľuďmi, zistil, že na 
kryty nie je vyhradený žiadny rozpočet. „Je veľmi zaujímavé, 
aká zvláštna situácia vznikla. Tie priestory sú v podstate 
nepoužiteľné a chátrajú, nemôžu sa však ani zničiť ani 
zrekonštruovať,“ povedal Jakub Lobotka. 

S týmto konceptom prepojil aj grafickú techniku, ktorú 
využil pri vytváraní diel. „Drevoryt je najklasickejšou 
grafickou technikou. V minulosti sa využívala na reprodukciu, 
bolo to dôležité remeslo. V súčasnosti, aj keď je táto technika 
lacnejšia ako napríklad fotografia, ju už nikto nevyužíva, čo 
skvelo zapadá do konceptu výstavy,“ dodal Jakub Lobotka. 

K vystaveným grafikám je k dispozícii tiež prehľadná mapa 
všetkých krytov na území Trenčína. 

Výstavu Shelters si môžete v Ateliéri Nová vlna pozrieť do 
4. decembra a najbližšia komentovaná prehliadka práve 
k aktuálnej výstave prebehne vo štvrtok 3. decembra. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1828/1/2015 
 
Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou Karola Pádivého v Trenčíne zorganizovalo v dňoch 1. 
a 2. decembra  46. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových 
piesní Trenčianske hodiny.  
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úťaže  sa zúčastnilo 59 dievčat a chlapcov z 21 základných 
škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu, ktorí 

pred odbornou porotou 
zaspievali 118 slovenských 
ľudových piesní.  

Odborná porota v zložení 
Slávka Švajdová, Žofia 
Sekerková, Juraj Kvas-
nica a Ondrej Bičan hod-
notili výber piesní, into-

náciu a rytmus, ale i celkový umelecký dojem súťažiacich 
detí.   

Víťazi si odniesli diplomy, knihy a CD nosiče, ktoré 
zabezpečilo Mesto Trenčín a ZUŠ K. Pádivého.  

Výsledková listina 1. 12. 2015: 
I. kategória: 
1.   Adrián Múdry – Drietoma 
2.   Ema Papierniková – Horné Srnie 
3.   Petra Zichová – Trenčín, Hodžova 
      Sofia Kormendyová – Trenčín, Východná 
II. kategória: 
1.   Petra Trúnková – Dolná Súča 
      Peter Chudoba – Trenčín, Hodžova 
2.   Kristína Múdra – Drietoma 
      Hana Scheerová – Trenčín, Hodžova 
 3.   Alexandra Kudláčová – Trenčín, Bezručova 
      Natália Hrušovská – Trenčianske Stankovce 

Víťazka III. kategórie Emma Ďuríková. 
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III. kategória: 
1.    - 
2.    Radka Trúnková – Dolná Súča 
       Sabina Fraňová – Trenčianske Stankovce 
3.     Emma Rožníková – Dolná Súča 
2. 12. 2015: 
I. kategória: 
1.     Jakub Zboray – Trenčín, Dlhé Hony 
 2.    Adam Krovina – Horná Súča 
        Tamara Murínová - Svinná 
3.    Emma Dančaninová - Trenčín, Dlhé Hony 
       Ondrej Mikušinec – Horná Súča 
       Vanesa Balážová – Trenčín, V. Predmerského 
II. kategória: 
1.     Soňa Maradíková – Trenčín, Dlhé Hony 
2.      Ema Lacková – Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra 
        Tadeáš Balala – Horná Súča 
3.      Laura Laurinčíková - Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra 
         David Včelík – Trenčín, Dlhé Hony 
III. kategória:  
1.       Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
 2.       Jozef Chupáč – Horná Súča 
 3.      Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 

Súťažiaci v II. kategórii. 
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          Patrícia Janigová – Trenčín, Dlhé Hony 
Odborná porota poďakovala všetkým súťažiacim, ktorí 

svojou účasťou v súťaži Trenčianske hodiny napomáhajú 
k šíreniu slovenskej ľudovej piesne, zvlášť z nášho 
trenčianskeho regiónu, a v neposlednom rade aj k udržiavaniu 
tradícií našich predkov. Dôkazom vzťahu súťažiacich detí 
k regionálnym tradíciám je aj ich vystupovanie v ľudových 
krojoch z blízkeho okolia Trenčína. 

Mgr. Ľubica Kršáková 02.12.2015 
pomocná evidencia 1830/1/2015 
 
Počas novembra vystavovala v Centre seniorov KC Sihoť 

na Osvienčimskej ulici v Trenčíne keramikárka Gabriela 
Sedileková. Návštev-
níci obdivujú dom-
čeky, dedinky, ryby, 
rôzne predmety v 
stojanoch, anjelov, 
motýle, hodiny a iné 
artefakty. 

„Keramika je mojou 
záľubou už dvadsať 
rokov, ale iba tri roky 
sa jej venujem naplno,“ vraví bývalá pracovníčka Mestského 
kultúrneho strediska v Trenčíne. „ Je to úžasne upokojujúca 
práca a navyše som vždy inklinovala k výtvarnému umeniu.“ 

Veľkým vzorom pre Gabrielu Sedilekovú je výtvarník Ilja 
Holešovský. „Je to umelec, ktorý nemá rád jednoduché veci. 
Často sa stretávame. Vážim si, že ma zriedkavo pochváli, ale 
kritickými slovami nešetrí. Človeka to posúva dopredu.“ 

Pred štyrmi rokmi si vďaka grantu od Trenčianskej nadácie 
zadovážila pec. Dovtedy využívala pec v škole na sídlisku Juh, 
kde pôsobí klub keramikárov. Má aj kruh, ale nevyužíva ho. 
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Uprednostňuje modelovanie rukami.  Vedie aj keramikárske 
kurzy a klub.  

„Je to práca náročná na čas. Je potrebné keramiku 
vymyslieť, vymodelovať, musí sa minimálne tri až päť dní 
sušiť, vyhladiť do definitívnej podoby, vypáliť, glazovať 
a opäť vložiť do pece.“  

Pred Vianocami je veľký záujem o anjelikov z dielne 
Gabriely Sedilekovej. Už niekoľko rokov ich môžu Trenčania 
obdivovať aj na vianočných trhoch.  Doteraz sa zúčastnila 
štyroch výstav. Tá posledná v Centre seniorov KS Sihoť 
zaujala aj pozoruhodnými rámami na vystavovanú keramiku – 
vytvorili ich vyhodené staré okná z Katovho domu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1859/1/2015 
 
V piatok 11.decembra 2015 sa v priestoroch Galérie Miloša 

Alexandra Bazovského  
uskutočnila slávnostná 
vernisáž projektu štu-
dentov Oddelenia prie-
myselného dizajnu Ka-
tedry materiálového in-
žinierstva Fakulty prie-
myselných technológií 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom „Duša slovanská“, 
ktorá predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých 
začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej 
technológie a návrhárstva.  

Výstava umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby modelu 
od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tematicky je 
výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, 
zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného 

Vystavujúce študentky a študenti. 
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kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných 
textilných techník ako aj súčasných technológií.  

Na slávnostnej vernisáži sa k študentom a  prítomným 
hosťom prihovoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý 
vyzdvihol kreativitu a umeleckú invenciu našich študentov, 
ktorí vďaka projektom ako je „Duša slovanská“  prezentujú 
univerzitu a zároveň si hľadajú vlastnú cestu umeleckého 
prejavu. 

Odborným garantom výstavy je prof. Ing.Pavol Lizák, 
PhD. a kurátorkou PhDr. Danica Lovišková. Výstava potrvá 
do 31.januára 2016.  

www.tnuni.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1872/1/2015 
 
Dejiskom 24. ročníka Medzinárodného filmového festivalu 

Art Film Fest budú Košice. Oznámili to v stredu 9. decembra 
zástupcovia festivalu. Priznali, že už tri roky sa vážne 
zaoberali myšlienkou, kam by mohli posunúť festival. 

„Väčšinou Košičania mieria na západ, Art Film Fest 
zamieril na východ, do Košíc a zdá sa, že je to šťastné 
riešenie,“ povedal na tlačovej konferencii prezident festivalu 
Milan Lasica. Verí, že po skončení prvého ročníka na 
východe budú spokojní všetci. 

„Najväčšia výhoda je v tom, že je tu kde premietať filmy. 
Lebo v Trenčianskych Tepliciach je iba jedno kino, staré, kde 
za tie roky akurát vymenili stoličky, a to na festival, ktorý má 
ambície, je dosť málo,“ dodal. 

Dôvody zmeny miesta po 23 rokoch vysvetlil aj producent 
Ján Kováčik. 

„Infraštruktúra bola najhlavnejší dôvod,“ zdôraznil. Košice 
podľa neho môžu festivalu ponúknuť to, čo žiadne iné mesto. 
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„Som presvedčený o tom, že už po prvom ročníku mnohí 
pochopia, že Košice s filmovým festivalom budú zohrávať 
veľmi dôstojnú úlohu.“ 

Producenta a generálneho manažéra Rudolfa Biermanna 
teší, že Košice 
sú vynikajúce 
miesto aj z hľa-
diska diváckeho 
zázemia. 

„Máme tu asi 
120 tisíc poten-
ciálnych divá-
kov, tá infra-
štruktúra je na-
ozaj unikátna,“ 

vyjadril svoj názor. Odhadovaná kapacita v košických 
priestoroch je 200 tisíc ľudí. 

Zakladateľ festivalu a viceprezident festivalu Peter Hledík 
prostredníctvom listu oznámil, že sa vzdáva funkcie 
viceprezidenta. Dôvodom bola práve zmena miesta. Najdlhšie 
organizovaný slovenský filmový festival vznikol v roku 1993. 

Ide o súťažný festival, orientuje sa na prezentáciu najnovšej 
svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie 
a ponúka výberovú prehliadku snímok slovenského 
audiovizuálneho prostredia. 

www.sme.sk 14.12.2015 
pomocná evidencia 1888/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v piatok 

11. decembra slávnostne otvorila výstavu trenčianskej 
výtvarníčky Evy Olexíkovej s názvom „Medzi nebom 
a zemou“ a študentov Oddelenia priemyselného dizajnu z 

Zľava umelecký riaditeľ festivalu Peter Nágel, Milan Lasica a Peter Hledík. 
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Fakulty priemyselných technológií v Púchove, ktorí sa 
predstavujú projektom s názvom „Duša slovanská". 

Výtvarníčka Eva Olexíková vo svojej profilovej výstave 
predstavuje interdisciplinárne presahy v rámci techník z 
kresebnej, maliarskej a fotografickej do textilnej a odevnej 
(alebo naopak). Vo vzťahu k téme jej dielo charakterizuje 
zázračno každodennosti, rešpekt k niečomu, čo presahuje náš 
ľudský rozmer, mnohorozmernosť bytia a alchýmia 
materiálov...  

Eva Olexíková vyštudovala Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave, odbor módne návrhárstvo, prof. J. 
Ťapťuch a odbor voľná maliarska tvorba, prof. D. Fischer 
(1992 – 1998). Venuje sa grafickému, interiérovému 
textilnému dizajnu a voľnej maliarskej tvorbe. Základnými 
atribútmi jej diel sú invenčnosť, odvážne využívanie 
pozoruhodných farebných zostáv, netradičných materiálov, 
techník a ich originálnych spojení. Zaujíma ju paralelnosť 
svetov, štruktúry, vrstvy, fragmenty.  

www.gmab.sk 14.12.2015 
pomocná evidencia 1891/1/2015 
 
Druhá decembrová vernisáž vo výstavných priestoroch 

Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v piatok 
18. decembra niesla v znamení čarovnej pitoresk-
nej maľby Nikolaja Feďkoviča a v kovovom lesku 
sochárskych reliéfov, objektov a kresieb Ivana Patúca.  

Samostatná výstava diel Nikolaja Feďkoviča je súčasťou 
série výstav, ktoré sa konali vo viacerých galériách nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Výstava sa uskutoční pri 
príležitosti 70. výročia narodenia tohto umelca. Súčasťou 
výstavy v Trenčíne budú aj diela zo zbierkového fondu 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne z polovice 
90. rokov 20. storočia, ktoré patria k jeho najvýznamnejším 
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prácam. Nikolaj Feďkovič je výtvarnými kritikmi považovaný 
za nevšedný zjav na európskej i domácej výtvarnej scéne. Po 

dvadsaťročnom pôso-
bení v Nemecku sa 
vracia na Slovensko, 
kde svoju tvorbu pred-
stavuje na výstavách. 

Ivan Patúc je absol-
ventom sochárstva na 
Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratis-
lave. Venuje sa ko-

mornej a monumentálnej sochárskej tvorbe. Intenzívny dialóg 
s klampiarstvom Ivan Patúc nadviazal v rodinnej klampiarskej 
dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom. V 
tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar s tradíciou 
remesla a individuálnym kreatívnym počinom umelca. 

www.gmab.sk 18.12.2015 
pomocná evidencia 1907/1/2015 
 
V priestoroch Kultúrno-informačného centra na Mierovom 

námestí sú od 8. decembra do 8. januára vystavené víťazné 
práce žiakov z 
výtvarnej súťaže 
Svet očami skutoč-
nosti a fantázie. 

Súťaž je výtvar-
nou časťou medzi-
národného projektu 
„Týká se to také 
tebe“ pôvodom z 
Uherského Hradiš-
ťa, ktorý má upozorňovať na ochranu prírody a životného 

Nikolaj Feďkovič: Žiť si tak v platanovom meste 
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prostredia. Funguje už 40 rokov. Základná umelecká škola 
Karola Pádivého v Trenčíne v nej súťažila už 18-krát. Do 
súťaže poslali školy z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja spolu 
až 369 prác. 

Zo Slovenska získalo ocenenie jedenásť autorov. Zo 
základných a materských škôl sa umiestnila na treťom mieste 
v kategórii do šesť rokov Nina Vienerová, v kategórii od 
sedem do deväť rokov zvíťazil Gabriel Zamec, druhé miesto 
získala Adela Barbara Michalcová. V kategórii žiakov od 
10- 12 rokov bol druhý Matej Raab a tretí Erik Tupý. Na 
druhom mieste v kategórii žiakov starých 13 - 15 rokov získal 
druhé miesto Andrej Urbanec. 

Zo základných umeleckých škôl v kraji zvíťazili v kategórii 
do sedem rokov s kolekciou prác Laura Lacková, Timea 
Túmová a Natália Korienková. Prvé miesto v kategórii od 8 
do 11 rokov získali s kolekciou grafík Matúš Kóňa, 
Magdaléna Hudcová, Simona Dudová a Bruno Habinský. 
Tretie miesto získala Ema Štefáneková. Tretie miesto v 
kategórii od 12 - 15 rokov získala Simona Holúbková. 

Za kolektívne práce „Líščia rodinka“ a „Údolie Veľhadov“ 
ocenili Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne 
a Základnú umeleckú školu z Čachtíc. 

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1926/1/2015 
 
Spisovateľ, herec, režisér, zakladateľ a šéf divadla GunaGu 

Viliam Klimáček napísal a režíroval množstvo úspešných 
hier, ktoré pravidelne navštevuje veľké množstvo slovenských 
divákov.  

Na besede vo Verejnej knižnici Michala Rešetku, ktorej sa 
zúčastnili aj mladí študenti dramatického krúžku z Trenčína, 
stručne predstavil svoju najnovšiu knihu.  Väčšiu časť besedy 
však tvoril rozhovor o jeho prístupe k divadlu a k tvorbe. 



469 
 

Dej Klimáčkovej novej knihy s názvom „Vodka a chróm“ 
sa točí okolo života hlavného hrdinu Romana v dvoch 
paralelných líniách.  

„V jednej rovine je študentom medicíny, ktorý na ňu 
rezignuje a živí sa predajom zubných kefiek. V druhej 
vystupuje jeho alter ego 
Viktor, ktorého pri de-
monštrácii v roku 1989 
odsúdia do roly disidenta 
a zostane žiť v totalitnom 
štáte,“ opísal dej knihy 
autor. Kniha teda ukazuje 
dva osudy hrdinu aj štátu. 

Klimáček v súčasnosti 
píše pre Slovenské národné divadlo, Rozhlas a televíziu 
Slovenska a naďalej aj pre svoje materské divadlo GunaGu.  
Pri písaní aj hraní je podľa neho najdôležitejšie, aby človek v 
to, čo vytvoril, stopercentne veril. 

Viliam Klimáček začal písať po absolvovaní štúdií na 
lekárskej fakulte v Bratislave. To, že medicína nebude 
oblasťou, v ktorej bude pôsobiť, si však uvedomil už vtedy. 
Napriek tomu školu dokončil a postupne sa stále viac venoval 
písaniu. Koncom 80. tých rokov so Zuzanou Benešovou a 
Ivanom Mizerom vytvorili predstavenie „Vestpoketka“. 
Pôvodný plán bol, že sa po predstavení rozpustia. 

„Divadlo sme založili len preto, aby sme sa nezbláznili z 
terajšej reality, ktorá bola príliš ťažká. Stala sa však zvláštna 
vec. To, čo nám prinášalo obrovskú radosť, si obľúbili aj 
ľudia,“ opísal začiatky Viliam Klimáček.  

V písaní hier teda pokračoval aj naďalej. Počas 30 rokov 
fungovania divadla sa v ňom prestriedalo množstvo hercov, 
ktorí sú na Slovensku v súčasnosti všeobecne známi.  
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Začínala v ňom napríklad aj Zuzana Šebová, Petra 
Polnišová a v predstavení Odvrátená strana mesiaca, ktorú ste 
tento rok mohli vidieť aj v Trenčíne, účinkovala napríklad aj 
Emília Vášáryová. 

Aj keď sa divadlo postupne vyvíjalo, Klimáčkovým 
zámerom zostalo písať hry takým spôsobom, aby 
komunikovali so súčasným divákom.  

Jedným z posledných projektov bola hra o Mojmírovi z 
Veľkej Moravy. Aj napriek tomu, že téma je historická, 
posunul ju do inej roviny.  

„Nemá zmysel spraviť historickú hru, ktorá by nemohla 
prehovoriť k súčasnému divákovi. Mám rád, pokiaľ má hra 
presahy a dokáže osloviť každého diváka,“ povedal. 
Najdôležitejšie je však pre neho pri písaní už od začiatku 
osobný pocit.  

„Som sebec, ale najdôležitejšie je pre mňa, aby som bol s 
dielom spokojný ja a mal som pocit, že som spravil 
maximum,“ povedal. „Pokiaľ ľudia hru prijmú zle, čo sa tiež, 
samozrejme, stalo, u mňa to nemení nič na tom, že som to 
napísal najlepšie, ako som vedel. Preto je dôležité, aby si 
človek za svojou hrou stál, a bol s ňou spokojný na sto 
percent.“ Takým spôsobom by podľa neho mali pristupovať k 
práci aj mladí autori.  

„Divadlo je nepredvídateľné. Niekedy, keď máme pocit, že 
sme to zahrali otrasne, diváci sú úplne nadšení. Na druhej 
strane sa môže stať aj presný opak. Preto, pokiaľ to človeka 
baví, jednoducho to musí robiť aj naďalej,“ uzavrel Viliam 
Klimáček. 

Narodil sa v Trenčíne. Vzápätí na to sa však rodina 
presťahovala do Starej Turej. Je vyštudovaným doktorom. 
Písať začal v 80. rokoch. Počas 30 rokov fungovania divadla 
napísal približne 60 hier priamo pre Divadlo GunaGU, scenáre 
k televíznemu sitcomu, filmom, ako aj hrám pre Slovenské 
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národné divadlo. Zo začiatku hrával vo svojich aj cudzích 
filmoch a predstaveniach. Za konceptuálnu knihu „Noha 
k nohe“ získal medzinárodnú cenu IBBY. Román „Námestie 
kozmonautov“ zvíťazil v súťaži Román 2006, bol nominovaný 
na cenu Anasoft litera a získal Cenu AOSS za rok 2007. 

www.sme.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1898/1/2015 
 
Prvé stretnutie k jubilejnému 20. ročníku multikultúrneho 

festivalu Pohoda 2016 s médiami pripravila v stredu 16. 
decembra agentúra Pohoda. Pre verejnosť je prvou informácia, 
že festival sa po 16 rokoch vrátil k svojmu pôvodnému názvu 
Pohoda.  

Najznámejší slovenský festival tak pokračuje v trende 
veľkých európ-
skych festivalov, 
ktoré postupne 
prestali v názve 
používať mená 
partnerov. Pohoda 
ukončila spoluprá-
cu so spoločnos-
ťou Heineken Slo-
vensko a značkou 
Zlatý bažant. No-
vým partnerom 

podujatia je banskobystrický pivovar Urpiner. Organizátori 
predstavili aj nový vizuál festivalu. 

Zároveň predstavili prvých desať skupín a interpretov, ktorí 
prídu 7. až 9. júla 2016 do Trenčína. Sú nimi islandská post-
rocková kapela Sigur Rós, britská multiinštrumentalistka a 
speváčka PJ Harvey, zakladateľ elektroswingu Parov Stelar, 
gypsy-punková formácia z New Yorku Gogol Bordello, 
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legenda slam poetry Saul Williams, anglický drum & bassový 
producent Spor, elektroclashoví Chicks on Speed, punk-
rapová dvojica z New Jersey s názvom Ho99o9, bluesové 
voodoo My Baby a elektro-rocková fínska kapela K-X-P. 

Anglickú interpretku PJ Harvey prezentujú tri albumy vo 
výbere Rolling Stone 500 najlepších albumov histórie, osem 
nominácií na Brit Awards, šesť nominácií na Grammy a ako 
jediný umelec v histórií aj dve víťazstvá za najlepší album 
roka Mercury Prize. Týmto zoznamom úspechov sa môže 
pochváliť Polly Jean Harvey. Na konte má hity ako This is 
Love, Down by the Water či svetoznámy duet s Nickom 
Caveom Henry Lee. PJ Harvey okrem ocenení a umiestnení v 
prestížnych rebríčkoch získala aj čestný doktorát od jednej z 
londýnskych univerzít. Jej výkladnou skriňou však nie sú 
sošky a diplomy, ale výborná hudba, ktorou príde doktorka 
Polly Jean Harvey liečiť na Pohodu aj uši fanúšikov.  

 „To, že sme vydržali 20 rokov, je pre mňa veľmi dôležité, 
považujem to za silný príbeh, keďže som pri ňom od začiatku. 
Keď si to vždy spätne beriem, čím všetkým sme prešli, tak to 
je zaujímavý príbeh. Oslava 20. výročia by nemala byť 
retrospektívnym spomínaním, má to byť silný, samostatne 
obhájiteľný ročník, ktorý bude veľmi dobre fungovať. 
Vyberáme si z histórie zopár mien, ktoré sme chceli 
zopakovať už dávnejšie, napríklad Gogol Bordelo či Chick on 
Speed, ale chceme, aby festival sám o sebe dobre fungoval,“ 
uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák.  

Zároveň dodal: „Budeme oslavovať 20 rokov a som až 
prekvapený, ako silne je to vnímané v zahraničí. Keď niekto 
vydrží robiť festival 20 rokov, keď si udrží nezávislosť od 
veľkých festivalových sietí, keď ide svojou tvrdohlavou 
cestou, cítim, že máme pomerne silný rešpekt.  

www.teraz.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1900/1/2015                                                                                                 
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Školstvo a vzdelávanie 

 

Študovať vedu a techniku na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa oplatí všetkým študentom 
denného štúdia už od prvého ročníka.  „Motivačné štipendium 

z účelovej dotácie 
Ministerstva škol-
stva, vedy, výsku-
mu a športu Sloven-
skej republiky môžu 
získať len tí najlepší 
študenti v technicky 
orientovaných štu-

dijných programoch, v ktorých majú absolventi záruku 
dobrého uplatnenia sa,“ povedal rektor doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. v rozhovore so študentmi. 

Motivačné štipendium môžu získať študenti všetkých 
ročníkov denného štúdia bakalárskych a inžinierskych 
študijných programov v technických odboroch. Štipendium je 
určené aj pre novoprijatých študentov do prvých ročníkov 
bakalárskeho i inžinierskeho štúdia a o toto štipendium sa 
môžu uchádzať každý rok. Ide hlavne o odbory na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
ktorých absolventi nájdu uplatnenie v strojárskom, 
chemickom, automobilovom, energetickom priemysle, 
v oblasti automatizácie, či obnoviteľných zdrojov.   
Študovať technicky orientované odbory, v ktorých je 

možnosť získať motivačné štipendium 1000 eur, môžu 
študenti na Fakulte špeciálnej techniky, Fakulte priemyselných 
technológií v Púchove a pracovisku Vitrum Laugaricio. 

www.tnuni.sk 05.01.2015 
pomocná evidencia 002/1/2015 
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V kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) sa v stredu 21. januára 2015 uskutočnilo pracovné 
stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Cieľom pracovnej porady bolo zhodnotenie roku 2014, 
informovanie o uskutočnených administratívnych a organi-
začných zmenách v oblasti stredného 
školstva v Trenčianskom kraji, ako aj 
predstavenie plánov do roku 2015. 
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 
ozrejmil dôvody optimalizácie siete 
stredných škôl v Trenčianskom kraji, 
ktoré vychádzali z výrazného 
poklesu žiakov, duplicity niektorých 
odborov, ako aj z aktuálnych 
požiadaviek súkromných firiem a potrieb pracovného trhu. 
Ako uviedol: „Výsledkom zmien by mala byť optimálna sieť 
s takými školami, ktoré podnikatelia potrebujú.“  

Ing. Jaroslav Baška prítomných riaditeľov potešil 
informáciou, že v rozpočte TSK na rok 2015 je plánovaných 
viac finančných prostriedkov pre oblasť školstva. Naviac, 
v spolupráci s Úradom vlády SR budú v šiestich školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vybudované multifunkčné 
ihriská. Predseda TSK vyjadril potešenie, že okrem štyroch 
existujúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy je 
záujem o vznik ďalších takýchto centier. Ďalej upozornil na 
nové zásady hospodárenia s majetkom TSK a zmeny v 
obstarávaní služieb, tovarov a prác prostredníctvom 
elektronických aukcií. TSK bude poskytovať metodickú 
a konzultačnú pomoc pri Elektronickom kontraktačnom 
systéme (EKS) pre všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej 
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pôsobnosti, ako aj pre súkromné firmy a mestá a obce 
v Trenčianskom kraji. 

Ing. Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry, 
zrekapitulovala zmeny a opatrenia, ktoré boli uskutočnené 
počas roku 2014. V nadväznosti na slová predsedu TSK 
opätovne vysvetlila dôvody, ktoré viedli k optimalizácií siete 
stredných škôl a siete študijných a učebných odborov. Ďalej 
informovala o zmene zriaďovacích listín a úprave Všeobecno-
záväzného nariadenia (VZN) o financovaní školských 
zariadení. K pozitívam roku 2014 zaradila podpis memoránd 
o spolupráci medzi strednými odbornými školami 
a súkromnými firmami, ktorých cieľom je efektívne rozvíjať 
odborné vzdelávanie. Daniela Hilčíková zároveň požiadala 
o súčinnosť pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov pre 
školský rok 2015/2016 a odkonzultovanie kritérií prijímacích 
konaní pred ich zverejnením. 

Vedúca finančného odboru Ing. Renáta Ozimová 
poďakovala prítomným zástupcom škôl a školských zariadení 
za plynulý prechod na štátnu pokladnicu a upozornila na 
novelu zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite. 

Ing. Milan Semanco, vedúci odboru regionálneho rozvoja, 
upozornil na novú Smernicu č.5/2014 o projektovom riadení, 
ktorá upravuje postup predkladania žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. Ďalej predstavil možnosti čerpania 
eurofondov v rámci schválených operačných programov 
v novom programovom období 2014 – 2020. 

Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa 
Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne Mária Dreisigo-
vá, ktorá prítomným zástupcom škôl a školských zariadení 
prezentovala činnosť centra v oblasti kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.  
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Výsledky inšpekcií na jednotlivých stredných školách 
súhrne prezentovala zástupkyňa Školského inšpekčného centra 
Trenčín Zlatica Kasperová. Riaditeľka Krajského centra 
voľného času (KCVČ) v Trenčíne Renáta Bieliková 
prezentovala činnosť organizácie a plán podujatí, športových a 
vedomostných súťaží, organizovaných KCVČ v roku 2015. 
Taktiež informovala o spolupráci so základnými školami pri 
nábore žiakov na štúdium v stredných školách odborného 
zamerania, ktoré v súčasnosti požaduje trh práce.  

Súčasťou pracovného stretnutia riaditeľov škôl a školských 
zariadení s vedením TSK bolo aj udelenie putovných pohárov 
predsedu TSK. Ocenenia sú udeľované každoročne od roku 
2003 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne. 
Kritériom hodnotenia je umiestnenie žiakov na športových, 
umeleckých a vedomostných súťažiach.  

V školskom roku 2013/2014 sa v rámci kategórie 
Predmetové a vedomostné súťaže v celkovom poradí na 1. 
mieste umiestnilo Gymnázium V. B. Nedožerského 
v Prievidzi. Druhé miesto obsadilo Gymnázium Ľ. Štúra 
v Trenčíne a 3. miesto Gymnázium J. Jesenského 
v Bánovciach nad Bebravou. V samostatných kategóriách boli 
putovnými pohármi a diplomami ocenené ďalšie gymnáziá, 
osemročné gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy. 
Predseda TSK udelením putovných pohárov a diplomov ocenil 
prácu pedagógov a žiakov v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK.  

www.tsk.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 064/1/2015 
 
V celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska 

v roku 2014 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
zvíťazil absolvent študijného programu Špeciálna strojárska 
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technika z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka Ing. Martin Ďuriš. 

Vyznamenanie mu udelila organizácia Junior Chamber 
International – Slovakia. Martin Ďuriš má na konte viacero 
úspechov. Po oslovení austrálskym závodným tímom Austech 
Motorsport navrhol funkčný externý dizajn pre okruhový 
pretekársky špeciál Hyundai Genesis Coupe GTR. Jeho 
modely sa tímu natoľko páčili, že mu dali ponuku vytvoriť 
funkčný exteriér pre európsku GT3, ktorá spadá pod 
Medzinárodnú automobilovú federáciu. Ďalším úspechom je 
projekt Toyoty Tundry na súťaži 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.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 102/1/2015 
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) sa môže pochváliť ďalším úspechom. Slovenská 
verejnosť  sa začiatkom roku zoznámila s rebríčkom 
najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch, ktorý 
zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-
slovenského projektu Úradu vlády SR – „Odborné 
vzdelávanie a príprava pre trh práce“.  

Celkový priemer hodnotenia všetkých stredných škôl na 
Slovensku sa pohybuje vo výške 44,8 %.  Nadpriemerný 
výsledok sa podarilo dosiahnuť až trom stovkám z nich.  

Stredné odborné školy v Trenčianskom kraji taktiež 
nezaostávali. Prvú priečku v kraji sa zo všetkých 43 stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podarilo obsadiť 
Strednej odbornej škole so sídlom na Športovej ulici  v Starej 
Turej. 

Pod tento úspech sa podpísalo hneď niekoľko faktorov, 
ktoré zamestnávatelia pri hodnotení zohľadňovali. Prvenstvo 
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v rámci kraja škola obhájila napríklad celkovou 
pripravenosťou absolventov pre trh práce, fungujúcou 
spoluprácou s konkrétnymi zamestnávateľmi, ale aj vhodne 
smerovanou propagáciou školy.   

Svoj podiel na pozitívnom renomé školy z pohľadu firiem 
zohrala aj kvalita výučby cudzích jazykov, praktická 
a teoretická príprava študentov, no v neposlednom rade aj 
technické vybavenie školy. Staroturianskej Strednej  odbornej 
škole sa tak podľa všetkých 14 parametrov podarilo získať 
61,2%, teda najviac zo všetkých stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Pomyselnú striebornú priečku v unikátnom hodnotení 
slovenských stredných škôl v Trenčianskom kraji obsadila 
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14 v Trenčíne. Medailu 
s bronzovým leskom získala Stredná odborná škola na 
Štúrovej ulici v Dubnici nad Váhom. Práve s jej absolventmi  
majú podniky v kraji najviac skúseností.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 111/1/2015 
 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako zriaďovateľ 

stredných škôl, nie je 
úplne spokojný so 
systémom náborov na 
odborné školy. Chce 
ho preto zmeniť. Ako 
jediný na Slovensku 
pripravil kampaň pre 
nábor žiakov na 
odborné školy moder-
nou a pútavou formou 

pre deti. Kampaň je prioritne určená pre žiakov siedmych 
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a ôsmych ročníkov základných škôl  a je zameraná na nábor 
pre odborné školy a remeselné odbory. Začínajúci projekt 
„Hrdina remesla“ predstavili predseda TSK Ing. Jaroslav 
Baška, predseda Komisie školstva pri Zastupiteľstve TSK 
a riaditeľ SPŠ Dubnica nad Váhom Pavol Bagin, riaditeľ 
Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom  Miroslav 
Dziak, za zamestnávateľov: Vladimír Lobotka, podpredseda 
predstavenstva Konštrukta Industry, a.s., Trenčín, Eva 
Domanová, Head of HR department, Matador Industries, a.s., 
Dubnica nad Váhom, Mário Zajac, člen predstavenstva ZŤS 
špecial, a.s., Dubnica nad, Váhom, za SOPK Ján Václav, 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK, za Slovenskú 
živnostenská komoru (krajská zložka komory Trenčín) 
Bohumil Miko a vedúca odboru školstva a kultúry Úradu 
TSK Daniela Hilčíková. 

„Už v priebehu minulého roka sme pripravovali pôdu pre 
novodobých remeselných 
hrdinov. Prvým krokom bola 
optimalizácia siete stredných 
škôl. V rámci nej sme sa 
snažili o podporu zdravých, 
perspektívnych škôl odborné-
ho zamerania, a to najmä 
podpisom memoránd,“ na 
tlačovej konferencii dnes uviedol trenčiansky župan Ing. 
Jaroslav Baška. Memorandá o spolupráci medzi Tren-
čianskym samosprávnym krajom a strednými odbornými 
školami, ktoré sú aj rámcovými dohodami o spolupráci medzi 
školami a zamestnávateľmi, spojili osem odborných škôl 
a viac ako stovku zamestnávateľov v Trenčianskom kraji. 
Aktuálne bolo 2. februára 2015 podpísané memorandum 
v Prievidzi, medzi SOŠ obchodu a služieb „Kalina“, TSK, 
Slovenskou poľnohospodárskou komorou, Republikovou 

Jaroslav Baška 
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úniou zamestnávateľov, Slovenskou živnostenskou komorou 
a deviatimi významnými zamestnávateľmi regiónu hornej 
Nitry. Význam TSK pripisuje aj vzniku Centier odborného 
vzdelávania, ktoré sú zatiaľ v kraji štyri. „Verím, že už 
v priebehu roku 2015 budú akreditované aj ďalšie naše stredné 
odborné školy, aby aj naďalej mohli po odbornej stránke 
kvalitatívne rásť,“ dodal Ing. Jaroslav Baška.  

Projekt aktuálne reaguje aj na pripravovaný zákon o 
odbornom vzdelávaní, ktorý by mal od septembra 2015 
umožniť žiakom stredných škôl vzdelávať sa aj formou 
duálneho vzdelávania. V tomto smere už bolo podpísané 
memorandum o spolupráci, ktoré zahŕňa vzájomnú spoluprácu 
na pilotnom projekte duálneho vzdelávania v Strednej 
priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťami  
Askoll, Heidelberg, Hella, Manz, Vacuumschmelze. Škola 
ponúka 4 – ročné štúdium ukončené maturitou a certifikátom 
udeleným Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou 
komorou za praktickú časť vyučovania v odboroch 
mechatronik a priemyselný mechanik.                                          

TSK pracuje na zmenách v školstve od nástupu nového 
vedenia župy. So zmenami prichádzalo aj niekoľko 
nepopulárnych krokov, ktoré súvisia v prvom rade s poklesom 
detí študujúcich na stredných školách, ako aj duplicitou 
študijných odborov hlavne v ekonomických smeroch. 
V závere roka 2014 trenčianska župa prijala v oblasti školstva 
veľmi dôležitý dokument, Všeobecne záväzné nariadenia č. 
10/2014 o počte tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné 
odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 (skrátene VZN 
o počte tried).  
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Predbežne bude projekt vyhodnotený v priebehu mája 2015 
a v septembri kraj už bude mať v rukách konkrétne výsledky 
o počte prijatých žiakov na stredné odborné školy v tých 
odboroch, ktoré zadefinoval vo VZN o počte tried na šk. rok 
2015/2016. „Od rozbehnutej kampane očakávame 
predovšetkým stret záujmu žiakov o odborné štúdium 
s potrebami podnikateľov. Kľúčovým je pritom informovanie 
žiakov o tom, aké stredné školy sú pre nich optimálnou 
voľbou. Chceme im ukázať, že dnes sa oplatí byť hrdinom 
remesla,“ vysvetlil predseda TSK.  

Pavol Bagin ako jeden zo zástupcov odborného školstva 
vyzdvihol ojedinelý prístup, ktorý si vedenie TSK zvolilo na 
ceste ku kvalitnejšiemu školskému systému a zvýšeniu 
zamestnanosti. „Ako pedagóg oceňujem zvolenú kreatívnu 
metódu, pretože najväčším problémom, s ktorým školy 
v súčasnosti bojujú, je problém získať študentov. Verím, že 
deti vďaka nej prejavia zvýšený záujem o technické odbory,“ 
konštatoval.  

„Podnikateľská verejnosť tento projekt víta a veľmi 
oceňuje. Ak chceme vytvárať aj vlastné produkty, nejde to bez 
šikovných, vzdelaných a kvalifikovaných absolventov. 
Podmienkou konkurencieschopných výrobkov sú mladé 
talenty. Tie potrebujeme prioritne zaujať a oslovovať čo 
najskôr. Preto sa do tohto projektu veľmi radi zapojíme,“ 
vyjadril „Hrdinom remesla“ sympatie Vladimír Lobotka, 
podpredseda predstavenstva Konštrukta Industry, a.s., 
Trenčín.  

Vzbudiť záujem žiakov o štúdium remesiel, resp. 
technických odborov a ukázať, že remeslo má zlaté dno, že ak 
som zručný mechanik, viem si nájsť svoje miesto nielen na 
pracovnom trhu, ale získam aj spoločenský status, sú 
hlavnými prvkami kampane, ktorej cieľom je aktívne 
naštartovať efektívnu komunikáciu medzi žiakmi základných 



482 
 

škôl, stredných škôl a zamestnávateľmi. Ako informuje aj 
stránka, ktorá oslovuje deti: „Hrdina drieme v každom z nás. 
Potrebuješ iba príležitosť, aby si ho v sebe prebudil. 
Ovládnutím remesla a zdokonaľovaním svojich zručností 

nastúpiš na cestu, 
na ktorej ťa bude 
každý obdivovať 
za to, čo dokážeš. 
Naše vybrané 
školy sú tu pre teba 
- stačí si vybrať, 
aké remeslo by ťa 
bavilo!“ 

TSK má pre 
žiakov zatiaľ pripravených deťom blízkou formou piatich 
komiksových hrdinov remesla, s ktorými sa môžu  zoznámiť 
na webovej stránke www.hrdinaremesla.sk. SAFER, ELEGIN, 
MASON, CHEMA a AGRA porozprávajú deťom cez komiks 
svoj úspešný príbeh, vďaka tomu, že navštevovali odbornú 
školu. Zručnosti a dostupnosť technických zariadení deťom, 
ako aj štúdium informatiky na takmer každej základnej škole, 
boli dôvodom výberu práve tejto formy kampane. 

Primárne je projekt určený na spojenie žiakov základných 
škôl, stredných škôl a zamestnávateľov. Potenciálnych 
študentov stredných odborných škôl podľa toho, ktorý hrdina, 
alebo hrdinka školákov zaujmú, ich odporučí na školu, kde by 
sa im mohlo páčiť. Vďaka memorandám a novému projektu 
„Hrdina remesla“ začína vznikať ucelená databáza, ktorá 
definuje záujmy žiakov, možnosti stredných odborných škôl, 
potreby zamestnávateľov a teda aj trhu práce. Efektívne 
zdieľanie týchto informácii,  v rámci projektu aj s dôrazom na 
ochranu osobných údajov žiakov,  je v súčasnej dobe 
ojedinelým projektom na Slovensku. 
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Projekt zapája do komunikácie deti a snaží sa im otvoriť 
dvere k novým možnostiam ich uplatnenia. Žiaci svojou 
registráciou na stránke www.hrdinaremesla.sk, teda 
vyplnením pravdivých údajov o sebe, získavajú nielen 
možnosť hrať o notebook a iné príťažlivé ceny. Dostávajú sa 
do databázy a výhody im budú plynúť dlhodobo. Budú  sa učiť 
to, čo ich baví a v budúcnosti získajú stabilnú prácu a príjem.  

Projekt „Hrdina remesla“ nie je časovo obmedzený a bude 
postupne rásť. Nielen o svojich hrdinov, databázu škôl 
a podnikateľov ale aj ďalšie funkcionality, ako sú hry pre deti, 
súťaže a podobne. 

TSK má v súčasnosti vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
42 stredných škôl, na ktorých študuje v tomto školskom roku 
19 534 žiakov. Z toho študuje na gymnáziách 5 132 žiakov a 
na stredných odborných školách 14 402 žiakov. Obsahom 
začiatku kampane je spustenie stránky www.hrdinaremesla.sk, 
informačná kampaň na sociálnych sieťach, ktorá je naviazaná 
na oficiálne predstavenie portálu a realizácia outdoorovej 
propagácie prostredníctvom viac ako 100 bilbordov 
umiestnených po celom kraji v blízkosti základných škôl 
a oblastí s vyšším pohybom ľudí.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 113/1/2015 
 
Stredná škola podnikania na Veľkomoravskej ulici 

definitívne končí 31. augusta 2015. Niektoré učebné programy 
sa so žiakmi a zamestnávateľmi presunú do nového pôsobiska. 
Ním bude Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne 
na Jilemnického ulici. 

Toto rozhodnutie presadzovalo zastupiteľstvo Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) ešte v minulom roku. 
Uplynulý týždeň ho však zastupiteľstvo definitívne potvrdilo 
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novým nariadením. O zrušení školy rozhodlo aj súhlasné 
stanovisko ministerstva školstva.  

 „Sme sklamaní z rozhodnutia ministra školstva, do ktorého 
sme vkladali nádeje. Mrzí nás, že zrušia plne funkčnú školu, o 
ktorú je záujem zo strany rodičov aj žiakov,“ povedal Peter 
Beňo, jeden z učiteľov.  

Pedagógovia a vedenie školy očakávalo aj návštevu z 
ministerstva školstva, ktorá mala objektívne posúdiť funkciu a 
kvalitu školy. „Nedočkali sme sa a uplynulý týždeň sme sa 
dozvedeli, že o nás už bolo rozhodnuté v polovici decembra 
minulého roka, takpovediac od stola,“ povedal Peter Beňo. 

V škole panuje medzi žiakmi, ale najmä učiteľmi veľmi 
pochmúrna nálada. Boja sa, že v novom pôsobisku sa pre nich 

nenájde miesto. „Ja 
sám neviem, či sa 
mi ešte podarí zo-
stať vôbec v škol-
stve, keďže situácia 
je v tomto odvetví 
zložitá,“ dodal Peter 
Beňo.  Ministerstvo 
školstva potvrdilo, 
že vyradilo Strednú 

školu podnikania už 17. decembra 2014 zo siete stredných 
škôl.  

„Ministerstvo zohľadnilo váhu súhlasných stanovísk, ako aj 
navrhované racionalizačné opatrenia zriaďovateľa, ktorými 
garantuje neznížiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v 
učebných a študijných odboroch zabezpečované v súčasnej 
dobe v Strednej odbornej škole obchodu a služieb,“ povedala 
Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva 
školstva. 

Posledná stužková na Strednej škole podnikania. 
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Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška informoval, že 
zamestnanci zrušenej školy sa o svojom ďalšom pôsobení 
nedozvedia na poslednú chvíľu. 

„Vytvorili sme projektový tím, ktorý to rieši. Riaditelia 
Strednej školy podnikania, Školy obchodu a služieb a 
Zdravotníckej školy spolu s pracovníkmi rôznych odborov 
kraja včas rozhodnú, či pre daného zamestnanca majú prácu 
alebo nie,“ povedal predseda kraja Ing. Jaroslav Baška. 
Predseda kraja potvrdil, že podobná optimalizácia bude čakať 
aj ďalšie školy v kraji. 

„Minulý rok sme intenzívne pracovali na ďalších zmenách, 
ktoré chceme priniesť v tomto roku. Predložíme ich najneskôr 
koncom mája,“ informoval Ing. Jaroslav Baška. Optimalizácia 
má zefektívniť činnosť škôl a vytvoriť lepšie podmienky pre 
prax absolventov.  

www.sme.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 139/1/2015 
 
Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne uspel v konkurencii 167 projektov z celej Európskej 
únie a stal sa ví-
ťazom výzvy 
WIDESPREAD 
na budovanie 
centier excelent-
nosti.  

Podľa Nor-
berta Jiroša z 
oddelenia vzťa-
hov s verejnos-
ťou Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka je projekt pod názvom 
FunGlass zameraný na ďalší rozvoj existujúceho Centra 
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excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do 
podoby medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a 
povrchovo upravované sklá. Zvláštna pozornosť bude 
venovaná prijímaniu vysokokvalifikovaných výskumníkov a 
inžinierov zo zahraničia s cieľom vytvoriť medzinárodné 
prostredie a sformovať úzke prepojenia s regionálnym a 
európskym sklárskym priemyslom pre efektívny transfer 
technológií do praxe. 

Centrum FunGlass bude primárne určené pre výskum 
špeciálnych skiel a povlakov pre strojársky a chemický 
priemysel, pre energetické, optické a medicínske aplikácie, 
zvyšovanie pevnosti a odolnosti skla, znižovanie opotrebenia 
pre komerčné využitie skiel, ale aj na využitie odpadových 
materiálov pre produkciu skla a keramických materiálov s 
vysokou pridanou hodnotou, priblížil Norbert Jiroš. 

Ako dodal, na projekte bude univerzita spolupracovať so 
zahraničnými partnermi, ktorí dosahujú celosvetovo uznávané 
výsledky v oblasti vedy a výskumu. Pod vedením 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa do 
projektu zapoja aj nemecké univerzity v Erlangene a Jene, 
talianska univerzita v Padove a Inštitút skla a keramiky v 
Madride. 

www.teraz.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 140/1/2015 
 
Od septembra budú mať mestské základné školy o 88 

žiakov viac. Vyplýva to z výsledkov zápisu detí do prvého 
ročníka, ktorý sa konal od 15. do 28. januára 2015. 

V deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Trenčín bolo zapísaných spolu 608 detí. 
V septembri tak tieto školy otvoria 25 prváckych tried. Do la-
víc v nich zasadne 538 prvákov.  
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Najviac ich bude v ZŠ na Hodžovej ulici, kde by mali 
naplniť až päť tried. V ZŠ na Ulici L. Novomeského otvoria 
štyri triedy, v ostatných školách budú mať od jednej do troch 
prváckych tried.  

Zápis sa týkal detí, ktoré k 31. augustu 2015 dovŕšia 6 
rokov. Odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o 
jeden školský rok bolo navrhnuté 61 deťom. Čo sa týka 
celkového počtu žiakov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, v budúcom školskom roku 
2015/2016 by v nich malo byť o 88 žiakov viac. Tento údaj 
vychádza z porovnania počtu odchádzajúcich žiakov 
deviateho ročníka a počtu prichádzajúcich prváčikov. 

Pripomíname, že rodičia, ktorí zápis nestihli, môžu si 
s riaditeľom školy dohodnúť individuálny zápis. 

www.trencin.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 143/1/2015 
 
Na „Jilemáku“ vyrastá nová somelierska elita. Študenti 

hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne – 
Simona Micháli-
ková a Natanael 
Ševčík sa zúčastnili 
v dňoch 5. a 6. feb-
ruára 2015 druhého 
ročníka slovenskej 
súťaže somelierov 
juniorov, ktorú zor-
ganizovala Asociá-
cia somelierov Slo-

venskej republiky s firmou Hubert na pôde Strednej odbornej 
školy v Nových Zámkoch.  

Súťažilo 14 žiakov zo siedmich škôl z celého Slovenska. 
Základom úspechu bol vedomostný test, potom nasledovalo 
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senzorické hodnotenie, na záver prvého súťažného dňa sa 
všetci zúčastnili odbornej prednášky, ktorú viedla hlavná 
enologička spoločnosti Hubert Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. 
na tému „Nové trendy vo víne a vinárstve“. 

Druhý súťažný deň pokračoval korektným servisom 
červeného vína, po tejto časti postúpili do finále traja najlepší 
súťažiaci. Medzi prvými tromi súťažiacimi bol veľmi tesný 
bodový rozdiel a do finále postúpili dvaja žiaci z Nových 
Zámkov a Natanael Ševčík, ktorý dosiahol pekný  úspech 
a umiestnil sa na treťom mieste.  

Finále bolo rozdelené na štyri časti, najskôr museli 
súťažiaci odhaliť chyby vo vínnej karte, priradiť k danému 
menu vhodné vína, senzoricky zhodnotiť jednu vzorku bieleho 
a jednu vzorku červeného vína a následne predviesť servis 
šumivého vína. Ďalšie poradie sa nezverejňovalo. Traja 
finalisti boli Asociáciou somelierov pozvaní na súťaž seniorov 
somelierov, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2015 v Bratislave. 

www.tsk.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 190/1/2015 
 
Adam Lassak zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej 

v Michalovciach sa 
stal víťazom A-kate-
górie (študenti 3. a 4. 
ročníkov stredných 
škôl) v odbore elek-
trotechnika na celo-
štátnej súťaži ZENIT 
2015 v Trenčíne (3.- 
5. februára 2015).  

Okrem prestížneho prvenstva získal aj šesťtýždňovú stáž v 
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Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN vo 
švajčiarskej Ženeve. Výsledky zverejnila hodnotiaca komisia 
vo štvrtok 5. februára krátko pred polnocou.  

Víťazi vo svojich kategóriách sú veľmi vyhľadávanými 
špecialistami aj v praxi. Jedným z odborníkov je aj predseda 
súťažnej komisie v oblasti elektrotechniky Daniel Valuch, 
ktorý momentálne pracuje v CERN-e vo Švajčiarsku. On sám 
je víťaz tejto súťaže spred niekoľkých dekád.  

www.topky.sk 06.02.2015 
www.sme.sk 09.02.2015 
pomocná evidencia 160/1/2015 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  

v Trenčíne Jozef Habánik reprezentoval našu univerzitu a jej 
úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelávania do praxe 
na konferencii Národného projektu „Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorá sa konala pod 
záštitou Juraja Draxlera – ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou 
rektorskou konferenciou a zväzmi zamestnávateľov 
v Slovenskej republike.  

Rektor Jozef Habánik zhodnotil spoluprácu trenčianskej 
univerzity a podnikovej praxe v nadväznosti na národný 
projekt i mimo neho a vyzdvihol potrebu transferu vedecko-
výskumnej činnosti a nových technológií do priemyselnej 
sféry. „Firmám ponúkame jednoduchú cestu k novým 
technológiám prostredníctvom komplexného transferu know-
how a optimalizovaných výrobných i produkčných systémov 
aj prostredníctvom praxe našich najlepších študentov.“ 
spomenul Jozef Habánik.  

Cieľom národnej konferencie s názvom „Ako efektívne 
prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami 
zamestnávateľov“ bolo informovať o objektivizovaných 
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údajoch k pozícii absolventov vysokých škôl na trhu práce a o 
trendoch, ktoré súčasný vývoj zakladá do budúcnosti. Na 
národnej konferencii tiež odborní garanti projektu predstavili 
riešenia pre posilnenie väzby vysokoškolského vzdelávania a 
potrieb zamestnávateľom s dôrazom na podnikovú sféru a 
informovať o pilotnom projekte dobrej praxe v oblasti 
prepájania vysokoškolského vzdelávania s podnikovou sférou. 

www.tnuni.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 197/1/2015 
 
Mesto Trenčín opravuje základné školy v meste aj s ich 

okolím. Škole na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh sa 
podľa ľudí obnova stále vyhýba. V budove sa priestory 
využívajú aj pre materskú škôlku. 

„Celá škola je veľmi zanedbaná. Okná na triedach, kde je 
zriadená škôlka, sú v hroznom 
stave. Je to akoby škola 
samotná vôbec nepatrila 
mestu,“ povedal Ján Detvan 
na webstránke mesta Trenčín, 
v rubrike Otázky a odpovede. 

Mesto budovu plánuje 
rekonštruovať. „V zásobníku 
projektov máme zaradenú výmenu okien na tejto škole,“ 
informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. „Pre projekt 
RIUS sa pripravuje projektová dokumentácia rozširovania 
tried materskej školy v budove Základnej školy Východná.“  

Dokument RIUS je súčasťou Integrovaného regionálneho 
operačného programu z dielne ministerstva hospodárstva. V 
regióne sa na ňom podieľajú i samosprávy. Ako informuje 
webstránka Trenčianskeho samosprávneho kraja, jeho 
súčasťou je aj rozširovanie kapacít materských škôl. 
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„A to prístavbou, nadstavbou alebo rekonštrukciou. Riešia 
sa i stavebno-technické úpravy objektov a areálu, vnútorné 
vybavenie, energetická efektivita,“ informuje webstránka. 
Program v súvislosti so základnými školami zabezpečuje 
obstaranie vybavenia škôl či stavebno-technické úpravy 
jazykových, technických, prírodovedných učební alebo 
knižníc.  

www.sme.sk 18.02.2015 
pomocná evidencia 225/1/2015 
 
Žiaci stredných škôl sa na jeden deň stanú členmi 

vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámia sa s riešením 
najaktuálnejších problémov svetového výskumu. 

Príležitosť im ponúka Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou 
organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky  a Európskou 
organizáciou pre jadrový výskum. 

Ako informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov s 
verejnosťou TnUAD, v piatok 6. marca môžu stredoškoláci v 
priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a 
skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového 
urýchľovača. 

„Súčasťou podujatia budú prednášky o vlastnostiach 
mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl 
vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. 
Stredoškoláci sa zoznámia aj s Higgsovými bozónmi, ktoré 
vedci objavili len nedávno," priblížil Norbert Jiroš s tým, že 
následne budú výsledky výskumu vyhodnocovať na detektore 
hadrónového urýchľovača. 

Ako dodal, na záver podujatia sa žiaci stredných škôl 
spoja prostredníctvom videokonferencie so svojimi 
rovesníkmi v partnerských krajinách, s Roma Tre Univerzitou 
v Ríme, Technickou univerzitou v Drážďanoch a Minho 
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univerzitou Braga v Portugalsku, aby porovnali a 
skombinovali výsledky svojej práce. „Jedinečný charakter 
podujatiu dodáva už len samotná videokonferenčná diskusia, 
ktorú budú moderovať medzinárodní odborníci z CERN-u,“ 
doplnil Norbert Jiroš. 

Účelom podujatia je podľa neho rozvoj prírodovedných a 
technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou 
IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u. 
Jazykom podujatia je slovenčina, na videokonferenciu a 
komunikáciu s rovesníkmi v zahraničí by mali študenti 
ovládať základy anglického jazyka. 

www.sme.sk 23.02.2015 
pomocná evidencia 245/1/2015 
 

Módni návrhári študijného programu Textilná technológia 
a návrhárstvo z Fakulty priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne opäť 
žiaria v svetlách reflektorov. Svoje dizajnérske práce 
prezentujú v expozícii Young Design na Medzinárodnom 
veľtrhu módy, obuvi 
a koženého tovaru Styl  
a Kabo v Brne (21. – 
23. februára 2015).  

Medzinárodný veľ-
trh módy Styl a veľtrh 
obuvi a koženého tova-
ru Kabo je jediným 
miestom s koncentrá-
ciou dopytu a ponuky 
v módnej branži pre Českú a Slovenskú republiku i krajiny 
strednej a východnej Európy. Vystavovateľom dáva unikátnu 
príležitosť prezentovať nové kolekcie a zviditeľniť mladé 
talenty v módnom sektore. Na veľtrhu sa sústreďujú 
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vystavovatelia z viac ako 15 krajín sveta, kde ponúkajú 
obchodníkom nové kolekcie na ďalšie sezóny vo viacerých 
segmentoch textilnej výroby, ale aj obuvi a koženej galantérie. 

www.tnuni.sk 24.02.2015 
pomocná evidencia 247/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v 

pondelok 2. marca 2015 podpísala „Memorandum o spo-
lupráci“ medzi Stred-
nou odbornou školou 
sklárskou v zriaďova-
teľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja a vý-
znamnými zamestná-
vateľmi i organizácia-
mi pôsobiacimi pre-
važne v trenčianskom 
regióne. Memorandom o spolupráci má za úlohu posilniť 
spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania 
i prípravy kvalifikovaných odborníkov pre potreby 
zamestnávateľov prevažne z regiónu. Podpis memoranda 
o spolupráci medzi dôležitými zamestnávateľmi je jedným 
z krokov k vyriešeniu problému s nedostatkom 
kvalifikovaných a odborne spôsobilých absolventov.  

Deklaruje tým obojstrannú spoluprácu hlavne pri 
identifikovaní potrieb zamestnávateľov, náboru nových 
žiakov, tvorbu vzdelávacích programov, inovovaní študijných 
odborov či zabezpečení odbornej praxe študentov 
a materiálovo-technického vybavenia.  

www.tnuni.sk 03.03.2015 
pomocná evidencia 313/1/2015 
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Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne udelila na svojom slávnostnom zasadnutí vo 
štvrtok 12. marca 2015 čestný titul Doctor honoris causa 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
významnému odborníkovi v oblasti strojárskeho priemyslu 
Ing. Milanovi Cagalovi, CSc. 

Vedecká rada tým ocenila Ing. Milana Cagalu, CSc. za jeho 
prínos pri etablo-
vaní a rozvoji 
Trenčianskej uni-
verzity A. Dub-
čeka v Trenčíne 
a prínos vo ve-
decko-výskumnej 
činnosti v oblasti 
strojárstva, stro-
járenskej výroby 
a špeciálnej tech-
niky. V týchto ob-
lastiach, ako manažér významných výskumno-vývojových a 
inovačných projektov, sa zaslúžil o vznik a rozvoj spolupráce 
mnohých subjektov v oblasti vedy a výskumu.  

Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora doc. Ing. 
Jozefa Habánika, PhD., členov vedenia univerzity a fakúlt 
zúčastnili aj rektori a zástupcovia slovenských a českých 
univerzít i vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a 
vedeckých rád fakúlt, predstavitelia priemyslu trenčianskeho 
regiónu, kolegovia a študenti. 

www.tnuni.sk 13.03.2015 
pomocná evidencia 367/1/2015 
 
Treba oceniť pokrok v modernizácii a vyriešenie ťaživých 

problémov, ktoré v minulosti trápili Trenčiansku univerzitu 

Rektor Jozef Habánik odovzdáva čestný titul Milanovi Cagalovi (vľavo). 
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Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Po dnešnej 
prednáške študentom univerzity to povedal premiér Robert 
Fico. 

„Informoval som študentov, že vláda nebude na Slovensku 
podporovať vznik škôl, ktoré nemajú žiadnu perspektívu 
a radšej budeme rozdeľovať balík peňazí medzi školy, ktoré si 
to zaslúžia. Univerzitu v Trenčíne vnímame ako významný 
prvok siete univerzít na Slovensku,“ skonštatoval premiér.  

Ako dodal, dnešná prednáška študentom univerzity bola 
venovaná dôležitým európskym 
témam. Ocenil záujem študentov 
o aktuálne dianie v Európskej únii 
i v ostatných častiach Európy. 
„Dôraz som kládol na hodnotenie 
doterajších 11 rokov Slovenska 
v Európskej únii, vnímam ich ako 
mimoriadne úspešné. Slovensko 
nemá inú perspektívu ako európsku, 
dosiahli sme najväčšiu úroveň 
integrácie, pomenoval som však aj 
vonkajšie a vnútorné riziká pre 
Európsku úniu, ako predstavu 
o budúcnosti Európskej únie,“ priblížil predseda vlády.  

TnUAD je podľa jej rektora Jozefa Habánika v procese 
komplexnej akreditácie. „Spracovali sme materiál v súlade 
s požiadavkami akreditačnej komisie. Predložili sme ho v júni 
minulého roku, v novembri sme tu mali zasadnutie stálej 
a dočasnej skupiny akreditačnej komisie. Momentálne 
prebieha hodnotenie všetkých 20 vysokých škôl a ja 
očakávam, že v najbližších mesiacoch budeme oboznámení 
s hodnotením. Certifikovali sme vnútorný systém riadenia 
kvality na univerzite, výrazne sme modernizovali 
infraštruktúru aj za pomoci štrukturálnych fondov Európskej 

Premiér R. Fico sa prihovára študentom. 
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únie, vybudovali sme viaceré excelentné centrá výskumného 
charakteru najmä v oblasti nových materiálov,“ zdôraznil 
rektor.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 445/1/2015 
 
V stredu 25. marca 2015 organizovala Stredná odborná 

škola obchodu a služieb v Trenčíne  súťaž Trenčiansky pivný 
somelier. Tretí ročník medzinárodného podujatia sa opäť 
konal pod vedením Mgr. Janky Švančarovej  a Mgr. Anny 
Zámečníkovej v priestoroch Gastrocentra pod Brezinou 
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Súťažilo sa v kategóriách čašník a kuchár. Absolventi 
hotelových škôl uká-
zali svoje zručnosti 
pri  čapovaní a ser-
vírovaní piva, pre-
zentovali aj odborné 
znalosti o pive, pi-
vovarníctve a snúbe-
ní jedla s pivom a 
pripravovali pokrmy 
na báze tohto ob-
ľúbeného nápoja. Okrem súťažiacich z hosťujúcej školy sa 
prišli predviesť žiaci zo Střední školy gastronomie a služeb z 
Přerova, Strednej odbornej školy obchodu a služieb z 
Púchova, Súkromnej SOŠ Gos z Trnavy, Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb z Trnavy, Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom a Súkromnej 
hotelovej akadémie M. R. Štefánika zo Starej Turej. 

Prvou úlohou bolo zvládnutie vedomostného testu z oblasti 
pivovarníctva, ktorý prebiehal v malom trenčianskom 
pivovare Lanius. Pomôckou a veľmi príjemným spestrením 
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programu bola prehliadka pivovaru, počas ktorej si žiaci 
pripomenuli a videli všetky procesy pri výrobe piva. Po 
absolvovaní testu sa kuchári pustili do pripravovania rôznych 
lahodných pokrmov a čašníci sa predviedli pri miešaní 
nápojov z piva alebo pivného destilátu a čapovaní svetlého 
a tmavého piva. Ich zručnosti  po celý čas hodnotila odborná 
komisia. Pracovala v zložení odborníkov  z praxe a učiteľov 
odborných premetov. Za SOŠOaS boli v komisii Mgr. Juraj 
Fencík a Mgr. Anna Zámečníková. 

V kategórií čašník súťažilo 10 študentov.  Svojimi 
vedomosťami, zručnosťami a profesionálnym prejavom si 
vybojovala  1. miesto Zuzana Martincová z Přerova, 2. 
miesto získala Nikola Halásová z Púchova a 3. miesto 
obsadila Ivana Zvonková z Přerova. V kategórii kuchár si 1. 
miesto obhájil Ivan Lopatka z SOŠ Trnava, 2. miesto patrilo 
Michaele Púčekovej z SOŠOaS Trenčína a 3. miesto získal 
Boris Vajči zo Súkromnej SOŠ Gos z Trnavy. Spolu súťažilo 
7 kuchárov. 

Víťazná Michaela Púčeková sa svedomito pripravovala pod 
vedením učiteľky odborných predmetov  Mgr. Anny 
Zámečníkovej . „Získané skúsenosti, vedomosti a zručnosť ma 
posúvajú dopredu a v budúcnosti sa opäť chcem zúčastniť 
takýchto súťaží,“ hovorí študentka Miška. 

Vďaka patrí  sponzorovi súťaže spoločnosti URPINER 
Banská Bystrica a trenčianskemu malému pivovaru Lánius.  

www.tsk.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 488/1/2015 
 
Najúspešnejších z celoslovenskej súťaže v detskej 

audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka ocenili na 
galavečere v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj 
v utorok 31. marca. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným organizá-
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torom Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Albrechta 
v Bratislave.  

Zlatá klapka je pokračovaním súťaže Slovenský detský 
Oskar, pričom organizátori ju museli premenovať pre 
námietku spoločnosti Academy of Motion Picture Arts and 
Sience v americkej Kalifornii, ktorá vlastní práva na 
udeľovanie filmových Oscarov. 

„Do súťaže sme dostali 97 príspevkov v celkovej dĺžke 
takmer šesť hodín,“ povedala v úvode slávnosti Lucia 
Celecová, riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta, ktorá vzdeláva tiež 
v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe. 

Súťaž je pre 10- až 19-ročných žiakov ZUŠ, centier 
voľného času (CVČ), základných a stredných škôl, ktorých 
baví nakrúcanie videí, chcú si svoje práce porovnať s 
rovesníkmi a vypočuť názor profesionálov. Hodnotila ich 
porota zložená z pedagógov vysokých škôl a profesionálov 
z televízneho a filmového prostredia.  

V spojenej kategórii Animovaný film (10–19 rokov) porota 
udelila dve prvé miesta za snímky o životnom prostredí. Jednu 
z nich získala SUŠ Trenčín (Alexandra Václavíková, Daniel 
Jenikovský, Richard Hrbas, Mariana Marková, Tamara 
Ferencziová, Mariana Čečová, Marek Šugra) za film Voda.  

www.teraz.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 514/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podpí-

sal memorandum v poradí už s  13. strednou odbornou školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci 10. ročníka 
Trenčianskeho robotického dňa v priestoroch výstaviska Expo 
Center a.s., k podpisu pristúpil za TSK jeho predseda Ing. 
Jaroslav Baška, za SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne 
riaditeľ Ľuboš Chochlík a 21 podnikateľských subjektov 
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spolu s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK a Zväzom 
elektrotechnického priemyslu SR.  

„Snažíme sa viac počúvať zamestnávateľov a ich 
požiadavky, pretože sieť stredných škôl a hlavne učebné 
a študijné odbory nevyhovujú požiadavkám podnikateľov 
a zamestnávateľov v kraji. Úlohou memoranda je práve 
reagovať na ich požiadavky,“ priblížil nevyhnutnosť 
spolupráce a podpisu memoránd medzi zamestnávateľmi, 
profesijnými komo-
rami a odbornými 
školami ich zriaďo-
vateľ Ing. Jaroslav 
Baška. 

Predmetom me-
moranda o spolu-
práci, podpísaného 
1. apríla 2015,  je 
tvorba nových učeb-
ných osnov, študij-
ných a učebných odborov, vzdelávacích programov, 
zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity na 
propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. „Spoločnými 
silami ako samosprávny kraj chceme oslovovať rodičov detí 
na základných školách a propagovať odborné školstvo,“ 
pripomenul trenčiansky župan prítomným zamestnávateľom 
podpisujúcim memorandum nedávno spustený projekt TSK 
Hrdinu remesla. 

Podpis tohto memoranda pre SOŠ Pod Sokolicami 14 
v Trenčíne znamená prehĺbenie už existujúcej spolupráce so 
zamestnávateľmi nielen na území regiónu, ale aj celej 
republiky. „My sme asi jednou z mála škôl na celom 
Slovensku, ktorá vôbec v histórii neprestala s duálnym 
vzdelávaním. Naši žiaci v súčasnosti praxujú v 52 firmách, 

Jaroslav Baška a Ľuboš Chochlík (vpravo) podpisujú memorandum. 
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v ktorých vykonávajú odborný výcvik hlavne v končiacich 
ročníkoch, ale už máme aj žiakov, ktorí sú schopní, spôsobilí a 
manuálne zruční už aj v nižších ročníkoch,“ uviedol pred 
samotným podpisom memoranda  Ľuboš Chochlík.  
Škola aktuálne zamestnáva 55 zamestnancov a vzdeláva 

302 žiakov v 8 študijných a učebných odboroch.  Za celú 
svoju históriu nezmenila portfólio a stále vzdeláva žiakov pre 
strojárske a elektrotechnické firmy, ktoré žiakom končiacich 
ročníkov umožňujú pracovať za finančnú odmenu. „Ak 
prejavia záujem ostať pracovať v týchto firmách, je im to 
umožnené,“ dodal riaditeľ Ľuboš Chochlík.  

SOŠ Pod Sokolicami Trenčín reprezentuje krajské mesto už 
viac než šesť desaťročí napr. aj prestížnou celoslovenskou 
súťažou v elektronike a strojárstve ZENIT či organizáciou 
medzinárodnej prehliadky robotov Trenčiansky robotický deň. 
Vo svojich priestoroch disponuje moderným vybavením 
a najnovšími technológiami v strojárenskej oblasti. Najnovšie 
má na konte aj 2. miesto v rebríčku najlepších stredných škôl 
v TSK z pohľadu viac ako 2 tisíc zamestnávateľov. 

www.sme.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 535/1/2015 
 
Krajské centrum voľného času v Trenčíne usporiadalo 

spoločne so Strednou odbornou školou Stará Turá (SOŠ) 37. 
ročník Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v Trenčian-
skom kraji. Konalo  1. apríla na SOŠ Stará Turá. 

Jana Klemensová, predsedníčka krajskej komisie SOČ 
v Trenčianskom kraji a Milan Duroška, riaditeľ SOŠ Stará 
Turá, tento rok v krajskom kole privítali 211 autorov prác.  

Do celoslovenského kola postúpili len prví dvaja autori z 
každého zo 17 odborov. 

www.tsk.sk 07.04.2015 
pomocná evidencia 571/1/2015 
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Od 1. septembra tohto roka pribudne Cirkevná materská 

škola bl. Tarzície a od budúceho roka Cirkevná materská škola 
sv. Andreja – Svorada a Benedikta. 

Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície chce v Trenčíne 
zriadiť Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie – Provincia Sv. Ducha so sídlom v Prešove. Materská 
škola bude mať dve triedy s celkovou kapacitou 48 detí, 
o ktoré sa budú starať štyri kvalifikované učiteľky. Sídliť bude 
na Olbrachtovej ulici č. 28 a prvé deti by mala prijať už od 1. 
septembra 2015.  

Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy sv. Andreja – 
Svorada a Benedikta bude Rímskokatolícka cirkev farnosť 
Trenčín. Do siete škôl a školských zariadení SR by mala byť 
zaradená až od 1. septembra 2016. S dvomi triedami s 
celkovou kapacitou 40 detí bude sídliť na Braneckého ulici č. 
4. Uspokojí sa tak dlhodobý veľký záujem širokej verejnosti o 
zriadenie katolíckej materskej školy v meste Trenčín.  

„Pre mesto budú nové materské školy prínosom. 
Vykryjú lokality, kde 
je permanentný nedo-
statok miest. Do ma-
terských škôl sa nám 
hlási približne o 100 
detí viac,“ hovorí 
Jozef Baláž z Útvaru 
školstva MsÚ v Tren-
číne. 

O zaradení oboch 
materských škôl do siete škôl a školských zariadení SR sa 
súhlasne vyjadrili mestskí poslanci na svojom rokovaní 18. 
marca. Financovanie ich činnosti bude zabezpečené z 
podielových daní, ktoré mesto dostane na počet detí týchto 
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materských škôl. Cirkevná MŠ sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta bude tak finančné prostriedky od mesta 
požadovať až od 1. 1. 2017, cirkevná MŠ bl. Tarzície od 1. 1. 
2016. 

V súčasnosti je na území mesta 16 materských škôl, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, 4 súkromné 
materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení 
MŠVVaŠ SR a 4 nezaradené zariadenia na opatrovanie detí. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 470/1/2015 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal v piatok 27. marca 

primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček trinásť 
pedagógov mestských škôl, ktorým odovzdal ocenenia. 

„Posielate do života naše deti, ktoré sa vďaka vám  dokážu 
v tomto svete orientovať, správať sa, presadiť a uspieť,“ 

povedal tren-
čiansky pri-
mátor. „V ča-
se, v ktorom 
akoby rodina 
bola na ústu-
pe, ju často-
krát musíte 
suplovať, aby 
naše deti boli 
na život dob-
re pripravené. 

A ten život je v súčasnosti veľmi zložitý a komplikovaný. 
A tak vás chcem poprosiť, aby ste dávali deťom zo seba čo 
najviac, aj keď máte oprávnený pocit, že vaša práca nie je 
dostatočne ohodnotená. My sa snažíme a budeme snažiť pre 
vás robiť všetko, čo je v našich silách. Ďakujem vám za vašu 
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obetavú prácu.“ Mgr. Richard Rybníček ocenil  
zúčastnených  pedagógov mestských škôl: Mgr. Martu 
Kákošovú (ZŠ, Kubranská), PaedDr. Dagmar Glončákovú 
(ZŠ, Kubranská), Mgr. Annu Plachkú (ZŠ, Na dolinách), 
Mgr. Bohdanu Mojžišovú (ZŠ, Bezručova), PaedDr. Elenu 
Jandíkovú (ZŠ, Ul. L. Novomeského), Annu Suškovú (ZŠ, 
Dlhé Hony), Evu Krškovú (ZUŠ K. Pádivého), Mgr. Zlatu 
Murárikovú (MŠ, Šafárikova), Helenu Grmanovú (MŠ, J. 
Halašu), Máriu Šúryovú (MŠ, Stromová), Annu Nádasku 
(MŠ, Švermova), Janku Bohušovú (MŠ, Na dolinách) a 
Máriu Sládekovú (MŠ, 28. októbra).  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 
 
Zlatú priečku v kategórii robotiky obsadil Michal Mikuš 

zo ZŠ  Dlhé Hony, druhé miesto získal Gregor Kráľ zo ZŠ na 
Hodžovej ulici. Prvý ročník Technickej olympiády žiakov 8. – 
9. ročníka základných škôl sa konal v rámci projektu Hrdina 
remesla 3. marca 2015. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov zo 6 
základných škôl z troch okresov na území Trenčianskeho 
kraja. Súťažili v dvoch kategóriách, a to v ručnom obrábaní 
kovov a v robotike, resp. výrobe solárnych robotov. Súťaž 
zorganizovalo Krajské centrum voľného času v spolupráci so 
SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne a Odborom školstva a kultúry 
TSK. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 476/1/2015 
 
Ešte ani nemajú maturitu a už štyria slovenskí tínedžeri idú 

preraziť do USA. Hodnotiť ich budú držitelia Nobelovej ceny. 
Sú mladí a neskutočne šikovní. Namiesto od časti svojich 

rovesníkov sa neflákajú a do školy nechodia iba prečkať, kým 
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im to „odzvoní“, ale v „labákoch“ trávia niekedy aj celé dni. A 
to všetko dobrovoľne. 

Tvrdá práca, trpezlivosť a úsilie im však priniesli vytúžené 
ovocie. Štyria tínedžeri, ktorým momentálne kamaráti závidia 

cestu do USA. 
Mladíci sa to-

tiž zúčastnia naj-
prestížnejšej ve-
deckej súťaže pre 
mládež na svete - 
Intel ISEF. „Pre 
finalistov je už 
výhra vôbec na 
Intel ISEF ísť, 

nieto dosiahnuť ocenenie na svetovom kole,“ vraví PR Ma-
nager spoločnosti Intel Pavel Svoboda. 

A má pravdu, pretože do svetovej „olympiády“ mladých 
vedcov sa každoročne zapája sedem miliónov tínedžerov. A 
práve štyria Slováci sa dostali do svetovej špičky 1700 
finalistov, ktorí sa budú v máji snažiť ohúriť porotcov v 
Pittsburghu v Pensylvánii. 

Tými sú neraz nositelia Nobelových cien a iní významní 
vedci a odborníci. „Pre niekoho je idol Miley Cyrus, pre nás 
porotcovia na svetovej olympiáde vedeckých talentov,“ hovorí 
s úsmevom minuloročná reprezentantka Slovenska Michaela 
Brchnelová, ktorá sa stala svetovou víťazkou v kategórii 
Astronómia. Rok po súťaži má prístup k špičkovým prístrojom 
NASA, pomenujú podľa nej asteroid, má neuveriteľné 
kontakty, robí vedecké prednášky a po tohtoročnej maturite 
bude študovať kozmické inžinierstvo v Holandsku.  

O priazeň porotcov sa budú tento rok na „vedeckých 
Oscaroch“ uchádzať štyria slovenskí gymnazisti. Tí obstáli v 
národnej vedeckej súťaži Festival vedy a techniky, ktorý 

Zľava M. Holický, E. Schmotzer, D. Zvara a L. Jánošík. 
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organizuje združenie AMAVET. Študentov posiela do USA 
reprezentovať Slovensko. Sú to Lukáš Jánošík z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Martin Holický zo Školy pre 
mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, Erik 
Schmotzer zo Strednej zdravotníckej školy v Košiciach a 
Daniel Zvara z Gymnázia na Veľkej okružnej v Žiline. 

Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa 
zaoberá sa bunkovou odpoveďou na zmenu v množstve 
mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica. 
„Sledoval som mutantný kmeň kvasinky, ktorý trpí zníženým 
množstvom mitochondriálnej DNA. Zistil som, že má odlišne 
usporiadanú mtDNA v bunke, jeho kolónie rastú rýchlejšie a 
jeho bunky aj o niečo pomalšie starnú,“ hovorí so zápalom 
mladý vedec. Výsledky jeho práce naznačujú, že u kvasinky sa 
vyskytuje veľmi podobný obranný mechanizmus ako u 
živočíchov, pričom pochopenie tohto mechanizmu je dôležité 
aj pre výskum viacerých mitochondriálnych či so starnutím 
súvisiacich ochorení. Na tomto výskume robí približne dva a 
pol roka a láka ho predstava dostať sa do sveta, získať 
kontakty a bádať v hlbinách biológie aj ďalej. Na univerzitu sa 
chystá do Prahy, kde by chcel skúmať parazitické huby.  

www.hnonline.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 583/1/2015 
 
Od septembra tohto roku vznikne v Trenčíne súkromná 

materská škola. O jej zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení požiadala ministerstvo školstva nezisková 
organizácia Best Friends Kids Club. 

Zámer vytvoriť v meste novú škôlku odsúhlasili na 
zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. 

Súkromná materská škola bude sídliť Na Zongorke v 
mestskej časti Stred v Trenčíne, jej kapacita bude 38 detí, o 
ktoré sa v troch triedach budú starať tri kvalifikované 
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učiteľky. Vzdelávanie bude prebiehať v súlade so štátnym a 
školským vzdelávacím programom v slovenskom jazyku. 
Materská škola bude mať celodennú prevádzku. 

Organizácia sa zaviazala požadovať financie na 
zabezpečenie prevádzky až z nového rozpočtového roka, ktorý 
nasleduje po zaradení do siete škôl a školských zariadení. 
Mesto ju tak bude financovať z podielových daní až od 1. 
januára budúceho roku. 

„Vytvorenie súkromnej materskej školy v Trenčíne vítam. 
Pre toto mesto to bude len dobré,“ skonštatoval trenčiansky 
primátor Mgr. Richard Rybníček. 

www.sme.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 663/1/2015 
 
Dovedna šesť desiatok prác zaslali žiaci a študenti 

základných a stredných škôl v Trenčianskom kraji do 
regionálnej literárnej súťaže 
Ľudovít Štúr a trenčiansky 
región. Pri príležitosti 200.  
výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra ju začiatkom roka 
vyhlásili Metodicko-pedago-
gické centrum (MPC), de-
tašované pracovisko v Tren-
číne a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu 
novinárov (RO SSN) v Trenčíne. Jej vyhodnotenie sa konalo 
vo štvrtok 23. apríla v priestoroch Trenčianskeho múzea. 
Informovala o tom Monika Hucáková z Komunikačného 
odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

„Súťaž mala dve kategórie, určená bola ôsmakom 
a deviatakom základných škôl, ako aj stredoškolákom 
v Trenčianskom kraji. Ich úlohou bolo spracovať súťažné 
príspevky vo forme eseje, úvahy, umeleckého rozprávania či 
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beletrizovaného životopisu. Obsahovo sa mali týkať Ľudovíta 
Štúra, jeho vzťahu k trenčianskemu regiónu, ktorý je 
výraznejšie previazaný s jeho osudom a životnou púťou,“ 
uviedla Monika Hucáková.  

Doplnila, že súťažné práce posudzovala porota zložená 
z učiteľov literatúry, jazykovedy a histórie, ako i novinárov 
z RO SSN v Trenčíne. Zo šesťdesiatich  zaslaných prác 
nehodnotili jedenásť, ktoré nesplnili všetky kritériá súťaže.  

„Víťazmi literárnej súťaže sú Klára Hlúšková z Gymnázia 
v Dubnici nad Váhom a Matej Gajdoš Základnej školy (ZŠ) 
Mikušovce, na druhom mieste skončili Patrícia Bačíková z 
Gymnázia Školská Dubnica nad Váhom a Veronika 
Moťovská ZŠ kpt. Nálepku Nové Mesto nad Váhom. Na 
tretie miesto porota vybrala práce Kristíny Furkovej, Spojená 
škola Nováky a Natálie Helíkovej ZŠ kpt. Nálepku Nové 
Mesto nad Váhom,“ vymenovala Monika Hucáková.  

Najviac súťažiacich, a to dvanásť, sa zapojilo zo ZŠ kpt. 
Nálepku z Nového Mesta nad Váhom. Okrem vecných cien 
získali súťažiaci bezplatný vstup do Galérie M.A. 
Bazovského, Trenčianskeho múzea a tiež na Trenčiansky hrad. 

Trenčianske detašované pracovisko MPC plánuje na jeseň 
z víťazných a vybraných prác zostaviť a vydať elektronický 
zborník.  

www.teraz.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 665/1/2015 
 
 
V piatok 17. apríla sa na SOŠ obchodu a služieb, 

trenčianskom „Jilemáku“, uskutočnila praktická maturitná 
skúška odboru hotelová akadémia. Maturitná skúška 
prebiehala formou predvedenia komplexnej úlohy.  
Študenti pripravili tematický gastronomický večer na tému 

Swing. Jednotliví žiaci boli rozdelení do pracovných pozícií 
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podľa danej organizačnej štruktúry a pred maturitnou 
komisiou museli zvládnuť predpísané zručnosti. 

Na všetkých, ktorí sa rozhodli zakúpiť si vstupenku, čakal 
uvítací drink, štvorchodové menu pozostávajúce z vybraných 

gastronomických 
špecialít sprevá-
dzané výberom 
vynikajúcich vín, 
hudobný a taneč-
ný program, kla-
sické prohibičné 
koktaily a mnoho 
iného. Všetci hos-
tia sa na jeden 
večer „nahodili“ 

do dobového oblečenia a prišli si vychutnať to najlepšie z 30.-
50. rokov minulého storočia. Celkovo sa praktickej skúšky 
dospelosti zúčastnilo viac ako 70 hostí, vrátane maturitnej 
komisie, ktorá počas celého večera hodnotila organizáciu 
a predvedené výkony študentov.  

Pracovné pozície na praktickej maturitnej skúške odrážali 
profil absolventa daného odboru a zároveň zodpovedali 
reálnym pracovným pozíciám v praxi. Študenti tak mohli 
prezentovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti 
nadobudnuté počas štúdia. 

www.tsk.sk 23.04.2014 
pomocná evidencia 667/1/2015 
 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou 
Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblasti 
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automobilovej výroby v podnikovej praxi v závode PSA 
Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.  

Po krátkej prezentácii zamerania podniku prešli študenti 
priamo do výrob-
ných hál, kde im 
špecialisti postupne 
predstavili krok za 
krokom komplexný 
systém výrobného 
programu technolo-
gicky najnovšieho 
závodu v skupine 
PSA Peugeot Cit-
roën.  

Okrem iného mali študenti možnosť vidieť manuálne, ale aj 
automatizované výrobné procesy s dôrazom na aplikáciu 
metód a techník priemyselného inžinierstva. Prehliadka 
podniku zaujala študentov najmä pri treťom 
plnoautomatizovanom stanovišti montáže podvozku ku 
karosérii automobilu. 

www.tnuni.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 670/1/2015 
 
Spomedzi ôsmich finalistov ankety Zlatý Amos získal titul 

a insígnie  Pavol Leško zo Spojenej školy Dominika Tatarku 
v Poprade. Finále súťaže učiteľov sa konalo už deviaty raz v 
košickej historickej radnici. Celkovo žiaci prihlásili do súťaže 
35 učiteľov. Naj učiteľkou fyziky je Ľubomíra Záhumenská 
z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína. 
Záštitu nad anketou prevzal prezident Andrej Kiska.  

www.webnoviny.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 769/1/2015 
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Vláda Slovenskej republiky rok 2015 vyhlásila pri 
príležitosti 200. výročia narodenia rodáka z Uhrovca za Rok 
Ľudovíta Štúra.  

Jedným z podujatí organizovaných na jeho počesť bola aj 
vedomostná súťaž pre žiakov všetkých typov stredných škôl, 
ktorú uplynulý týždeň zorganizoval odbor školstva a kultúry 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne. 

 Súťaž „Ľudovít Štúr – významná osobnosť slovenského 
národného života, Štúrovci – hlavný prúd slovenského 
národného hnutia“ sa uskutočnila  pod záštitou predsedu TSK 
Jaroslava Bašku  v Kongresovej sále Úradu TSK. 

Súťaže sa v stredu 6. mája celkovo zúčastnilo 15 stredných 
škôl zo 7 okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Najpočetnejšie bol zastúpený okres Trenčín, ktorý 
reprezentovalo šesť stredných škôl. Za každú školu súťažilo 
trojčlenné družstvo žiakov. 

Súťaž pozostávala z dvoch častí, a to z teoretickej časti, 
ktorú tvoril test z predmetnej témy, čítanie s porozumením 
a čitateľská gramotnosť.  

Druhou, praktickou časťou bolo vypracovanie úvahy 
z predmetnej témy alebo krátkej básne. „Testy boli 
vypracovávané vzhľadom na učebné osnovy všetkých typov 
škôl,“ povedala Renáta Bieliková, riaditeľka Krajského 
centra voľného času. V súťaži boli zastúpené gymnáziá, 
obchodná akadémia aj odborné školy. 

Najúspešnejší boli žiaci z Obchodnej akadémie M. Hodžu 
v Trenčíne. Druhé miesto obsadili gymnazisti z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne a bronzovú priečku žiaci SOŠ 
obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne.  

www.tsk.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 820/1/2015 
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Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 eur.  

Podpora je rozdelená jedenástim projektom: KC Aktivity 
získalo na projekt „Ako pomôcť škaredému káčatku“ 425 eur, 
OZ rodičov pri Materskej škole na Medňanského ulici 9 na 
projekt „Môj prvý vodičský preukaz“ získalo 370 eur, OZ 
rodičov pri MŠ na Stromovej ulici na projekt „My sme malí 
muzikanti“ 315 eur, OZ rodičov pri MŠ na Soblahovskej ulici 
na projekt „Čisto, zdravo, bez plastov!“ 400 eur, Rodičovská 
rada pri ZŠ, Hodžova na „50. Vianoce so Sedmičkou“ 355 eur, 
Rodičovské združenie pri ZUŠ K. Pádivého na „Pieseň Lydky 
Fajtovej“ 330 eur, Klub aktivít školy, OZ pri ZŠ, Východná na 
projekt „Mami, oci, ukážte, v čom ste lepší“ 210 eur, Verejná 
knižnica M. Rešetku na „Zábavné čítanie a tvorivé písanie“ 
370 eur, OZ Komenský pri ZŠ, Veľkomoravská na „Deti 
maľujú školský plot a navrhujú vlastný veľkoplošný školský 
bilboard“ 355 eur, OZ Južania – RC Južanček na „Poklad 
vedomostí“ 305 eur, OZ AUTIS na projekt „Chceme sa 
vzdelávať“ získalo 355 eur. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne v pondelok 11. mája 2015 spustila vysielanie 
prvého študentského rádia v Trenčíne s názvom TrenchTown. 
Úlohu krstných otcov prijali rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD. spolu s Braňom Bajzom, hudobníkom a spevákom 
z kapely Polemic. 

Rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyslovil uznanie 
študentom-koordinátorom študentského rádia: „Som veľmi 
rád, že naši nadaní študenti pripravili rádio tak, aby malo na 
univerzite svoj význam a postavenie. Všetky aktivity, ktoré 
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boli potrebné pre spustenie rádia, či už technické zázemie 
alebo prípravu relácií, si zabezpečili sami študenti a ich 
návrhy pre rozvoj budem aj naďalej podporovať. Otvorili na 
našej univerzite možnosti pre získavanie zručností v mediálnej 
oblasti, za čo im úprimne ďakujem.“ 

TrenchTown je prvé internetové študentské rádio TnUAD, 
ktoré pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé 
médium. Ambíciou rádia  je poskytovať informácie o dianí na 
univerzite, zabávať, ale aj vzdelávať a to najmä študentov 
a zamestnancov univerzity.  

Braňo „Bejzo“ Bajza poďakoval za pozvanie a vyzdvihol 
myšlienku profesijného rastu študentov univerzity v prak-

tickom vzdeláva-
ní: „S vďakou 
som prijal pozva-
nie stať sa krst-
ným otcom štu-
dentského rádia 
a uvedomil som 
si, že je to pre mňa 
veľká česť. Pamä-
tám si, že všetci 
významní moderá-

tori začínali v študentských rádiách a aj študenti Trenčianskej 
univerzity získali možnosť prakticky sa zdokonaľovať 
v modernom internetovom rádiu. Možno o 5 rokov sa bude 
môcť táto univerzita pochváliť, že niektorí populárni 
moderátori začali práve tu.“ 

Team študentského rádia tvoria nadaní študenti TnUAD, 
ktorí zabezpečujú prípravu a moderovanie relácií, technickú 
stránku samotného vysielania aj hudobnú dramaturgiu. 

Okrem prívalu populárnej hudby ponúka študentské rádio 
svojim poslucháčom pravidelné relácie produkované 

Krstný otec Braňo Bajza s rektorom Jozefom Habánikom. 
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študentmi. Jednou z relácií je aj spravodajský blok UniNews, 
v ktorej sa dozviete aktuality zo života univerzity, novinky z 
oblastí štúdia, ekonomiky, politiky, zdravotníctva, techniky a 
iné aktuálne témy z domova i zo sveta. 

Vysielanie rádia je zabezpečené prostredníctvom internetu 
na webovej lokalite www.radio.tnuni.sk. 

www.tnuni.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 882/1/2015 
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického 

ulici v Trenčíne otvára svojim študentom dvere do sveta. Po 
skončení tretieho ročníka majú študenti školy, ktorú Trenčania 
nazývajú „Jilemák“, možnosť zúčastniť sa takmer 
päťmesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destináciách. 

Podľa riaditeľky školy Márie Hančinskej je cieľom letnej 
praxe v zahraničí umožniť študentom otestovať si teoretické 
vedomosti v praxi, nadobudnúť nové zručnosti, zdokonaliť sa 
v cudzích jazykoch, ale predovšetkým sa osamostatniť a 
dozrieť po ľudskej stránke. Odbornú prax v zahraničí možno 
vykonávať na pozíciách recepčný, kuchár alebo čašník. 

Zahraničnú prax využívajú predovšetkým študenti 
gastronomických odborov, najmä hotelovej akadémie, ktorí sú 
najlepšie jazykovo vybavení. Škola spolupracuje s agentúrami, 
ktoré poskytujú prax na Cypre, na Kréte, vo Francúzsku, 
Írsku, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Morave a vo Vysokých 
Tatrách. Mnohí zo študentov sa aj po skončení praxe vracajú 
do destinácií, kde predtým praxovali, priblížila riaditeľka 
školy s tým, že ročne využíva letnú zahraničnú prax 80 až 120 
študentov školy. 

Ako o obrovskej životnej skúsenosti hovorí o zahraničnej 
praxi absolventa hotelovej akadémie „Jilemáku“ Bystrík Uko. 
Absolvoval ju v Grécku, kde sa ešte vrátil počas dvoch letných 
sezón po skončení školy. Neskôr absolvoval barmanský kurz a 
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ten mu zmenil život. Pracoval v luxusnom bratislavskom bare, 
ako víťaz domácej súťaže barmanov sa dostal na svetové 
finále na Kube a dnes pracuje ako supervízor v londýnskom 
bare v najvyššej budove západnej Európy. 

„Jilemák je pre mňa etapa života, ktorú nikdy nevymažem z 
hlavy. Vďaka tejto škole som tam, kde som, robím to, čo ma 
baví, pozrel som sa na miesta, po ktorých som kedysi chodil 
akurát tak prstom po mape a ďalšie ma ešte len čakajú. Vraví 
sa, že v momente, keď nájdete prácu, ktorá vás baví, je ako 
keby ste prestali pracovať. Ja to môžem len potvrdiť,“ vyznal 
sa úspešný barman zo svojho vzťahu ku škole v publikácii 
venovanej 130. výročiu vzniku SOŠ obchodu a služieb. 

www.sme.sk 19.05.2015 
pomocná evidencia 872/1/2015 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne 
reprezentujú univerzitu 
na 22. Medzinárodnom 
strojárskom veľtrhu 
v Nitre s terénnym pá-
sovým vozidlom na 
elektrický pohon. Ich 
inovačný vynález púta 
pozornosť odbornej 
i širokej verejnosti.  

Naši nadaní kon-
štruktéri Daniel Sie-
kela, Dominik Malec 
a Miroslav Bartoš po 
dokončení svojho vy-
nálezu zožali úspech na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu, 
keď predstavili svoju konštruktérsku novinku odbornej 



515 
 

verejnosti a v silnej konkurencii 14 fakúlt z deviatich 
vysokých škôl získali cenu veľtrhu TECHFÓRUM 2015.  

„Záujem o naše terénne vozidlo je veľký, pristavujú sa 
u nás odborníci a pýtajú sa na ďalší vývoj. Ponúkajú nám 
odbornú pomoc pri rozvoji projektu,“ spomenul Daniel 
Siekela.  

Pri vývoji využili študenti hlavne nadobudnuté znalosti zo 
štúdia a cenné poznatky z predmetov špeciálna strojárska 
technika, údržba špeciálnej mobilnej techniky, mechanika, 
elektronika, technológia výroby, montáže, materiály, ale 
počítačom podporované 3D modelovanie.  

 „Chceli by sme sa hlavne poďakovať podpore našich 
pedagógov, ktorí to niekedy s nami nemali ľahké a taktiež 
rektorovi univerzity Jozefovi Habánikovi a dekanovi fakulty 
Jozefovi Kasalovi,“ dodal Dominik Malec.  

Mladí konštruktéri získali na tento projekt finančnú 
podporu vo výške 5 tisíc eur od žilinskej automobilky v súťaži 
KIA Innovation Award. Vzniklo tak plne funkčné vozidlo 
najmä pre jazdu v ťažkom teréne, ktoré má dva elektromotory 
s pružne upravovateľným výkonom a nie je ovládané 
mechanicky, ale elektricky.  

„Pridaním elektrického pohonu sme upravili podvozok tak, 
aby uloženie tlmičov s dorazovým mechanizmom 
obmedzovalo pohyb pojazdných kolies a zároveň udržiavalo 
stabilitu pri akcelerácii. Medzi riadením a podvozkom nie je 
mechanická väzba, jazda je ovládaná plne elektricky,“ 
vysvetlil Miroslav Bartoš inováciu ich konštruktérskej 
novinky. 

www.tnuni.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 883/1/2015 
 
Dodržanie témy, inovatívny prístup, štylistická zručnosť, 

ale aj grafické spracovanie. To sú niektoré z kritérií, podľa 
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ktorých porota už niekoľko rokov určuje víťaza súťaže 
o najlepší stredoškolský časopis.  

Organizátor súťaže „Stredoškolské časopisy Trenčianskeho 
kraja“, Krajské centrum voľného času (KCVČ), tentokrát 
súťaž obohatilo o praktickú časť, ktorú žiaci vypracúvali 
priamo na mieste.  

„V rámci inovácií súťaží sa inovácia dotkla aj 
stredoškolských časopisov s tým, že sme okrem objektívneho 
posúdenia odborníkmi celého časopisu pridali aj praktickú 
stránku, a tou je napísanie editoriálu, teda úvodníka,“ 
vysvetlila riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. 

Presne tucet žiakov zo 6 zúčastnených stredných škôl, 
rozdelených do 2-
členných súťažných 
družstiev, si v utorok 
26. mája žrebovalo z 
rozličných 12 tém, 
ktoré sa stali sme-
rodajnými pre vypra-
covanie praktickej 
časti. Tá spolu s kva-
litou spracovania sú-
ťažných časopisov 
rozhodla o víťaznom tíme. Krajská komisia pridelila súťažia-
cim body za kvalitatívnu úroveň časopisu a spracovaný 
editoriál, na ktorý mali súťažiaci presne 40 minút. Na víťazovi 
sa zhodla 5-členná porota v zložení Jana Paulínyová, vedúca 
oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (OKaMV TSK), ktorá bola 
zároveň predsedníčkou poroty. Ďalšími členmi poroty boli 
Veronika Rezáková z OKaMV TSK, Jana Kvasnicová z od-
boru školstva TSK, redaktor Michal Bujna spolu s 
kameramanom Radovanom Ondričkom z televízie Markíza. 

Redaktor Televízie Markíza Michal Bujna hodnotí časopisy. 
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Minuloročných víťazov súťaže o najlepší stredoškolský 
časopis sa z vedúceho postavenia podarilo vytlačiť žiakom 
Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí 
súťažili s časopisom s názvom Spoľahlivý odbúravač stresu 

(SOS). Hneď za ni-
mi, na druhom mies-
te, skončil minulo-
ročný víťaz súťaže 
časopis Rozhľad štu-
dentov Gymnázia 
v Považskej Bystrici. 
Tretie bolo Gymná-
zium Ľ. Štúra v Tren-
číne s časopisom Ve-
get.  

Okrem víťazných cien si žiaci zo súťaže odniesli množstvo 
praktických rád od odborníkov, ktoré im pomôžu pozdvihnúť 
kvalitu časopisu. Súťaže o najlepší krajský časopis sa 
zúčastnila aj SOŠ Dubnica nad Váhom, Súkromná stredná 
odborná škola Trenčín a Školský internát Športového 
gymnázia v Trenčíne. 

Predsedníčka komisie Jana Paulínyová poďakovala 
prítomným pedagógom za úspešné vedenie študentov, ktorým 
umožňujú prácu na stredoškolskom časopise. Vyzdvihla tiež 
význam inovácie v tomto ročníku súťaže, pretože úvodníky 
z pera študentov, napísané priamo na mieste, ukázali ich 
zručnosť a schopnosť flexibilne reagovať na zadané témy 
v duchu filozofie daného časopisu. 

www.sme.sk 26.05.2015 
pomocná evidencia 928/1/2015 
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Zrušenie Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne 
má za následok hromadné prepúšťanie zamestnancov. O prácu 
príde 38 ľudí.  

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ešte v 
septembri rozhodli o zrušení strednej odbornej školy 
podnikania. Žiaci aj zamestnanci mali od budúceho školského 
roka prejsť do strednej odbornej školy obchodu a služieb. Z 
pôvodných 64 zamestnancov ale prejde do nástupníckej školy 
len približne 26 ľudí.  

„Miesta boli ponúknuté podľa počtu žiakov a podľa 
potrebnej kvalifikácie učiteľov. Prácu bude mať 22 učiteľov a 
dve upratovačky, ešte riešime jedno - dve miesta pre 
ekonomické pracovníčky,“ povedal riaditeľ SOŠ podnikania 
Vladimír Mojto.  
Škole sa zníži počet žiakov. Štvrtáci skončia a prvý ročník 

v septembri už neotvoria.  
„Ponúknuté úväzky sú na počet žiakov, ktorý tam prejde. 

Všetci učitelia nemohli prejsť, máme deväť majstrov, z nich 
prechádzajú len dvaja. Nástupnícka škola je plne vybavená, 
takže nepotrebujú ďalšie mzdové účtovníčky alebo 
personalistky,“ dodal Vladimír Mojto. Prepúšťanie 
zamestnancov musia na škole vyriešiť do konca mája. Riaditeľ 
je povinný nahlásiť Úradu práce počet ľudí, ktorí budú 
prepustení 30 dní vopred.  

O prácu príde 21 učiteľov a 17 nepedagogických 
zamestnancov. „Možno sa nám podarí vyriešiť ešte dve alebo 
tri miesta pre upratovačky a údržbára do strednej 
zdravotníckej školy, ktorá sa od septembra sťahuje do našich 
priestorov," dodal.  

Podľa hovorkyne TSK Jany Paulínyovej je na strednej 
škole podnikania vysoká prezamestnanosť, ktorá nie je únosná 
pre zriaďovateľa ani nástupnícku organizáciu, na ktorú 
zamestnanci prejdú.  
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„Považujeme za svoju povinnosť koordinovať všetky 
postupy tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, ako aj so 
zásadami hospodárenia s verejnými prostriedkami,“ povedala 
Jana Paulínyová. Do budovy zrušenej Strednej odbornej školy 
podnikania v Trenčíne sa od septembra presťahuje stredná 
zdravotnícka škola. Kraj plánuje pre potreby výučby 
zdravotníkov zriadiť nové laboratória. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 929/1/2015 
 
Pestrým a bohatým programom si v piatok 29. mája 

pripomenuli pedagógovia, žiaci, rodičia a vzácni hostia 50. 
výročie založenia Základnej školy na Bezručovej ulici 
v Trenčíne. 

Účastníci prežili krásny deň. Maľovalo sa na tvár, deti 
súťažili, pochutnali si na guláši, vyskákali sa na skákadlách a 
vybláznili sa vo vodných bublinách. Žiaci pripravili pre hostí i 
verejnosť vynikajúci program. 

Predstavilo sa Teatro Fortissimo s mímom Vladom 
Kulíškom a skvelý kúzelník Talostan. Z Holandska prišli 
zablahoželať Labryenco a predviedli ohnivé flamenco. 

Electric Lady ukázali 
pravú rockovú show a na 
záver populárna speváč-
ka Jana Kratochvílová 
so skupinou Illuminatica 
dala bodku za vydare-
ným dňom.  
Školu pred rokmi 

navštevoval aj primátor 
Trenčína Richard Rybníček, ktorý počas slávnostného 
popoludnia vyjadril svoje pocity: „Chodil som do tejto školy 
rád. Tu som behával tisícpäťstovky, za telocvičňou sme si so 

Riaditeľ školy Ivan Pavlík na programovom pódiu. 
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spolužiačkami dávali prvé pusy. Škola vychovala mnoho 
vzdelaných ľudí, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach 
spoločenského života. Chcem sa za to poďakovať všetkým 
pedagógom i rodičom. Sme hrdí na naše trenčianske školstvo, 
budeme vás podporovať aj naďalej.“ 

Vyučovanie na tejto škole sa začalo 7. septembra 1964. 
Škola mala k dispo-
zícii 25 učební, 3 
dielne, 3 špeciálne 
učebne, klubovňu 
a 8 kabinetov. Na 
začiatku školského 
roka mala škola 
1156 žiakov v 35 
triedach.  

Medzi medzníky 
v histórii školy patrí 
rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka v roku 1967, zrod 
školského časopisu Školáčik v roku 1995, v roku 1998 sa 
„Bezručka“ stala členom Národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie, v roku 2002 
vznikla prvá počítačová 
učebňa a v roku 2009 sa 
vybudoval športový areál. 

Počas 50-ročnej histórie 
školy pôsobili ako jej 
riaditelia RNDr. Milan 
Martinko (1964 – 1991), 
Mgr. Anna Plánková 

(1991 – 2001), Mgr. Jarmila Mahríková (2001 – 2006) a od 
roku 2006 je riaditeľom Mgr. Ivan Pavlík. 

Dnes má škola 3 budovy - školu, telocvičňu a školskú 
jedáleň s družinou. K dispozícii je aj veľký areál so zeleňou a 

ZŠ na Bezručovej navštevoval aj primátor Richard Rybníček. 
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zrekonštruované ihriská. Školu navštevuje 452 žiakov, ktorým 
sa venuje 33 pedagógov.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 943/1/2015 
 
Multisenzorická miestnosť Jasmínka má pre deti zo 

Spojenej školy internátnej v Trenčíne veľký význam. Otvorili 
ju 13. mája 2015. 

Príjemná vôňa, hudba a ďalšie zvukové efekty, teplé svetlo, 
bublinkové zrkadlo, 
mäkučký koberec, 
vodné zvukové lôž-
ko a ďalšie vo 
vzduchu ako hojdač-
ka, relaxačné tuliva-
ky a všetko v bielej 
teplej farbe – to je 
iba stručný opis 
podnetnej miestnos-
ti, o ktorej snívali pedagógovia školy už pred troma rokmi, 
kedy napísali projekt. 

 Do roku 2014 zbierali potrebný kapitál, potom 
pripravovali triedu po technickej stránke, čakali na loď 
z Anglicka s komponentmi, zháňali ostatné veci napríklad aj v 
chránených dielňach, oslovovali sponzorov a dobrodincov. 
Celkové náklady boli okolo 10 tisíc eur.  

„Je to podnetná miestnosť, kde sa rozvíjajú všetky zmysly 
okrem chuti. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám ju pomohli 
pripraviť,“ povedala pri otvorení riaditeľka školy Alena 
Gašparovičová. Veľký vplyv má na rozvoj rozumových 
schopností detí a celkový rozvoj osobnosti. Pobyt v nej veľmi 
pomáha zdravým, ale aj ťažko a viacnásobné postihnutým 
deťom.  
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„Deti sú pokojnejšie, dlhšie udržia pozornosť, zlepší sa ich 
očný kontakt i zrakové vnímanie, odbúrava sa agresívne 
správanie,“ povedala učiteľka v autistickej triede Soňa 
Ďuríková. Miestnosť budú využívať hlavne počas 
výchovných vyučovacích hodín a podľa individuálnych 
potrieb detí. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 963/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne v silnej konkurencii 167 projektov z celej 
Európskej únie sa stala úspešným riešiteľom vo výzve 
WIDESPREAD – „Šírenie excelencie a podpora účasti“, 
v novom programovom období Európskej únie pre 
financovanie výskumu a inovácií HORIZONT 2020. Získala 
tak príležitosť vybudovať v Trenčíne Excelentné centrum pre 
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá na medzinárodne 
uznávanej úrovni.  

Budovanie Excelentného centra pre funkčné a povrchovo 
funkcionalizované sklá (FunGLASS) bude trvať do roku 2020, 
pričom realizácia centra je rozdelená na dve fázy. Zámerom 
TnUAD je využiť grant z programu Horizont 2020 a z nového 
Operačného programu Výskum a inovácie v objeme viac ako 
30 miliónov eur. Základným pilierom pre vybudovanie centra 
FunGLASS je súčasné Centrum excelentnosti pre keramiku, 
sklo a silikátové materiály (CEKSiM).  

V prvej fáze budovania centra FunGLASS univerzita 
pracuje na finančnom a biznis pláne, ktorý má za úlohu ukázať 
perspektívu a potenciál vybudovania excelentného centra pri  
TnUAD ako medzinárodného strediska inovačného potenciálu 
v oblasti aplikovaného výskumu pre Európsky sklársky 
priemysel a dobre fungujúce služby orientované na 
vysokoškolský vzdelávací systém, ktorý je schopný 
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zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje k zhodnocovaniu 
inovačného potenciálu.  

V druhej fáze, už pri budovaní samotného excelentného 
centra, univerzita vytvorí priestor perspektívneho uplatnenia 

približne 25 kvalifiko-
vaným pracovníkom. 
Hlavnou špecializáciou 
centra bude výskum 
v oblasti skla so špe-
ciálnymi funkčnými 
vlastnosťami a funkcio-
nalizácia povrchov bež-
ných skiel s cieľom 

modifikácie ich vlastností, pridania nových vlastností 
a zvýšenia ich pridanej hodnoty. Uvedený výskum nájde 
praktické využitie v podnikateľskej sfére energetického 
i automobilového priemyslu, v zdravotníctve a iných.  

Na projekte univerzita spolupracuje so zahraničnými 
partnermi, ktorí dosahujú celosvetovo uznávané výsledky v 
oblasti vedy a výskumu. Pod vedením TnUAD sú do projektu 
zapojené aj nemecké univerzity v Erlangene a Jene, talianska 
univerzita v Padove a Inštitút skla a keramiky v Madride. 
Zahraniční partneri sú neoddeliteľnou súčasťou budovania 
centra FunGLASS poskytnutím know-how už fungujúcich 
medzinárodných centier a skúseností s ich využitím v praxi, 
podpory ďalšieho rozvoja a nadväzovania nadnárodnej 
spolupráce.  

Dôležitá je aj podpora výchovy nadaných výskumných 
pracovníkov. Budovanie centra FunGLASS je v súlade so 
Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky (RIS3). 

www.tnuni.sk 03.06.2015 
pomocná evidencia 1004/1/2015 



524 
 

Interaktívna výučba dopravnej výchovy a testy o zvieratách 
na hodine biológie vo štvrtok 11. júna  najviac zaujali asi 200 
školákov z Trenčína a jeho okolia v rámci projektu Digiškola 
na kolesách.  

Trenčín je jedným z 18 miest na Slovensku, kde si školáci, 
učitelia i rodičia v putovnej digitálnej učebni, vybavenej 

tabletmi a interaktívnou 
tabuľou, mohli vyskúšať 
vzdelávanie najmoder-
nejšou metódou. V Tren-
čianskom samosprávnom 
kraji majú žiaci k dis-
pozícii 399 tabletových 
učební. 

Podľa štátnej tajom-
níčky ministerstva školstva Romany Kanovskej záujem 
o tabletové učebne v minulom období prevyšoval možnosti 
ministerstva. „Spätná väzba a monitoring takto vybavených 
škôl nám dokazuje, že sú pri vyučovaní, najmä jazykov, 
geografie a prírodovedných predmetov, aktívne využívané. Je 
to veľmi pozitívne zistenie. Aj preto ministerstvo školstva 
hľadá možnosti ďalšieho doplňovania digitálnych technológií 
a zároveň aj digitálneho vzdelávacieho obsahu a inovatívnych 
metodických materiálov do našich škôl,“ doplnila štátna 
tajomníčka.  

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva realizuje ministerstvo školstva a je 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov. V rámci projektu 
získali materské, základné a stredné školy na Slovensku s 
výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja doteraz 5680 
digitálnych setov, pozostávajúcich z interaktívnej tabule a 
notebookov.  
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Tabletové učebne dnes fungujú v 1029 slovenských 
základných a stredných školách, vyučujú sa v nich viaceré 
predmety. Školy využívajú 20 tisíc tabletov. 

www.teraz.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1044/1/2015 
 
Cez prázdniny bude na Trenčianskej univerzite rušno, a to 

už po šiestykrát v rámci prázdninovej  „Trenčianskej detskej 
univerzity 2015“. Podporuje u detí chuť vzdelávať sa 
a zábavnou formou im približujeme systém výučby na vysokej 
škole. Tento rok si malí študenti zasadnú do univerzitných 
lavíc 19. augusta a opäť ich čaká bohatý výučbový program. 

Rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., im 
predstaví samotnú univerzitu, jej študijné odbory a zodpovie 
na všetky zvedavé otázky, týkajúce sa „dospeláckeho“ 
študentského života. Malí študenti absolvujú tiež pútavú 
prednášku o fyzike a dozvedia sa aj to, čo doposiaľ netušili 
o počítačoch. Na otázky „Čo skúma technik“ im dajú 
odpovede prednášky a experimenty v laboratóriách v Záblatí. 
Nevynecháme ani šport a súťaž v kreslení na 
tričká. Tohtoročnou zaujímavosťou bude aj prezentácia 
s názvom „Ako sa stať sokoliarom“, ktorú bude viesť predseda 
sokoliarskeho strediska v Trenčíne. 

Každé úspešné vysokoškolské štúdium je zakončené 
slávnostnými promóciami a posledný deň prázdninovej 
univerzity to čaká aj malých absolventov. Na promočnej 
ceremónii, rovnakej akú majú dospelí vysokoškoláci, získajú 
diplom a titul Bakalárik. 

Prázdninová Trenčianska detská univerzita sa teší veľkej 
popularite a záujmu vedychtivých žiakov základných škôl 
z Trenčína a okolia. Určená je pre školákov vo veku od 6 do 
12 rokov a každoročne je obmedzená počtom 130 detí. 
Záujem v posledných ročníkoch vysoko presahuje kapacitné 
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možnosti, preto sa aj tento rok stanú absolventmi tí, ktorí 
stihnú včas vyplniť prihlášku. 

www.tsk.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1053/1/2015 
 
Študenti Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne mali opäť 
úspech v zahraničí. Trinásť študentov, študujúcich textilnú 
technológiu a návrhárstvo, predviedlo 18. júna v Ríme svoju 
módnu tvorbu s názvom „Módny expres“. Ide o kreácie, ktoré 
sú spojením súčasných technológií, estetiky, funkčnosti 
a inovatívnych replík materiálov z minulosti. 

Na módnu prehliadku v Slovenskom inštitúte boli pozvaní 
zástupcovia rím-
skych módnych 
akadémií Sapien-
za universita di 
Roma, Accade-
mia del Lusso, 
IED – Európsky 
inštitút dizajnu 
a Accademia di 
Costume e Moda.  

Medzi ná-
vštevníkmi bol aj 
riaditeľ Slovenského inštitútu Peter Dvorský a slovenská 
veľvyslankyňa v Ríme Mária Krasnohorská.  

Budúcich slovenských módnych tvorcov, ktorí momentálne 
študujú v 1., 2. a 3. ročníku, sprevádzal v Ríme aj rektor 
univerzity, podľa ktorého „módny expres pokračuje vo svojej 
zahraničnej ceste a najbližšou zastávkou by mala byť 
Moskva.“ Nebola to totiž prvá módna prehliadka študentov 
TnUAD v zahraničí. Tej talianskej predchádzali už expozície 
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vo Viedni, Prahe a Budapešti. Študenti vystavovali aj postery 
a statické modely na figurínach, na predvádzacom móle sa zas 
vžili aj do roly modelov a modeliek, aby dokonale 
odprezentovali to, čo sami navrhli. 

 „Sme na našich študentov veľmi hrdí. Ukazuje sa, že sú 
kreatívni, šikovní, majú chuť učiť sa, prinášajú nové myslenie 
a nápady, vďaka ktorým nebudú mať problémy s uplatnením 
v praxi,“ uviedol na margo módnej prehliadky v mekke módy 
rektor Jozef Habánik. 

www.tnuni.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1113/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne je v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. 
mieste spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku. 
TASR informoval Norbert Jiroš z oddelenia vzťahov 
s verejnosťou TnUAD. 

„Za osemnásť rokov existencie pripravila univerzita pre 
prax 18 830 absolventov, ktorých nezamestnanosť sa drží na 
úrovni približne päť percent. Podľa portálu Profesia.sk patrí 
TnUAD už druhý rok medzi TOP 10 univerzít s najvyšším 
indexom záujmu zamestnávateľov o absolventov. V roku 2013 
a 2014 sa univerzita v tomto hodnotení umiestnila na siedmom 
mieste,“ priblížil Norbert Jiroš. 

Univerzita podľa neho pôsobí v regióne s vysoko 
rozvinutým priemyslom a prepojenie s praxou prebieha na 
viacerých úrovniach - od servisných meraní cez riešenie 
technologických problémov až po úlohy aplikovaného 
výskumu a experimentálneho vývoja. Od roku 2013 sa 
univerzita aktívne zapája do národného projektu „Vysoké 
školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý 
prepája študentov s podnikovou sférou a tým ešte 
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intenzívnejšie zvyšuje uplatniteľnosť svojich absolventov na 
trhu práce. 

„Hlavným zdrojom budovania a modernizácie výskumnej 
infraštruktúry univerzity sú prostriedky zo zdrojov 
štrukturálnych fondov EÚ, vďaka ktorým univerzita 
investovala do modernizácie laboratórneho prístrojového 
vybavenia viac ako desať miliónov eur, a to najmä zo zdrojov 
Operačného programu Výskum a vývoj. Svojím projektom 
FunGlass v novom programovom období Európskej únie 
HORIZONT 2020 sa naša univerzita  dostala aj do povedomia 
Americkej keramickej spoločnosti,“ ozrejmil Norbert Jiroš. 

TnUAD v Trenčíne má akreditovaných 26 študijných 
programov a do komplexnej akreditácie, ktorá hodnotí kvalitu 
študijných programov, vedecko-výskumnú a publikačnú 
činnosť, ich predložila 24 - 14 bakalárskych, päť 
inžinierskych, dva magisterské a tri doktorandské študijné 
programy.  

„V rámci bilancovania a stanovovania strategických cieľov 
pre najbližšie obdobie v súčasnosti univerzita pripravuje nový 
študijný program v oblasti spoločenských vied, pre ktorý 
získala garanta spĺňajúceho kritéria akreditácie. Úspešnou 
akreditáciou nového študijného programu univerzita naplní 
kvantitatívne kritérium začlenenia medzi univerzitné vysoké 
školy v stanovenom termíne do jedného roka po skončení 
komplexnej akreditácie,“ uzavrel Norbert Jiroš.  

www.teraz.sk 24.07.2015 
pomocná evidencia 1254/1/2015 
 
Najúspešnejšou školou v predmetových olympiádach, 

vedomostných a umeleckých  súťažiach sa stala ZŠ Dlhé 
Hony.  

Najúspešnejšia škola v športových súťažiach je za uplynulý 
školský rok ZŠ na Hodžovej ulici.  
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Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1160/1/2015 
 
Študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Marek 

Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič tvorili pod 
vedením Mgr. 
Kataríny Mo-
ravíkovej ví-
ťazné družstvo, 
ktoré v celoštát-
nej súťaži s me-
dzinárodnou ú-
časťou v posky-
tovaní prvej po-
moci v Brne 15. 
– 16. júna obsa-

dilo prvé miesto. V  konkurencii 23 tímov z Čiech a Slovenska 
boli jediným tímom, ktorý prešiel modelovými situáciami bez 
jediného trestného bodu.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1170/1/2015 
 
Koordinátori, predsedovia a podpredsedovia žiackych 

školských rád základných škôl na území mesta Trenčín sa zišli 
24. júna vo veľkej zasadačke mestského úradu. 

V úvode stretnutia sa žiakom prihovoril primátor mesta 
Richard Rybníček. „Záleží mi na tom, aby ste sa angažovali 
a všímali si, čo sa v meste deje. Vaše podnety a názory sú pre 
nás dôležitá spätná väzba. Potrebujeme vašu pomoc, napriek 
tomu, že ste ešte takí mladí. Bol by som rád, aby ste sa do 
Trenčína radi vrátili, keď vyštudujete,“ povedal. Spolu 
s koordinátorkou práce s mládežou mesta Trenčín Joanou 
Detoni a školiteľkou Silviou Štefánikovou sa potom prítomní 

Víťazné družstvo spolu s pedagógmi prijal aj primátor Richard Rybníček. 
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venovali hodnoteniu činnosti žiackych školských rád za 
školský rok 2014/2015. Konkrétne hovorili o tom, čo 
pôsobením v žiackej rade za ten rok získali, ako sa v nich 
cítili, čo sa radám nepodarilo a čo naopak svojou činnosťou 

ovplyvnili. Ďalej 
sa venovali plá-
nom na budúci 
školský rok. 
Stretnutie záro-
veň mapovalo zá-
ujmy detí o kon-
krétne miesta 
v Trenčíne. Ako 

najpopulárnejšie 
sa ukázali OC 

Laugaricio a Brezina. Na záver žiakom odovzdal poslanec 
a člen komisie mládeže a športu Dominik Gabriel ďakovné 
listy za dobrú prácu v uplynulom školskom roku. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1285/1/2015 
 
Žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici v Trenčíne sa stali 

víťazom celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ 
v kategórii programovanie. Pre školu získali užitočné ceny. 

Mimoriadne nadané deti naprogramovali hru v novodobom 
programovacom jazyku Scratch. „Táto trieda sa veľmi 
orientuje na IT technológie a programovanie. Programovanie 
v tomto jazyku im nerobí problémy a väčšina z nich si spája 
svoju budúcnosť práve s oblasťou informačných technológií,“ 
povedala učiteľka informatiky Eva Mareková.  
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Za hru vysvetľujúcu nástrahy, s ktorými sa možno stretnúť 
na internete, získali žiaci pre svoju školu nový kamerový 
systém a internetové pripojenie na tri roky zadarmo a každý 
súťažiaci dostal 
antivírusové za-
bezpečenie.  

„Veľmi sa te-
ším, že škola zís-
kala takéto ceny,“ 
povedala riaditeľ-
ka školy Marta 
Kákošová. Víťaz-
stvo v súťaži je 
potvrdením zámeru vzdelávania mimoriadne nadaných detí v 
zvláštnych triedach. Triedy pre nadané deti boli v Trenčíne 
založené v roku 2000.  

„Keď sa nadané dieťa nevzdeláva ako nadané, stáva sa 
priemerným. Vyžadujeme od nich viac ako od ostatných, ide 
sa v učive do hĺbky, ideme obšírnejšie, sú na nich kladené 
vyššie nároky a tie deti to zvládajú,“ doplnila riaditeľka školy. 

Do súťaže sa zapojilo spolu 146 škôl so 126 projektmi 
z celého Slovenska.  

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1289/1/2015 
 
Prezident Andrej Kiska vymenoval 26 nových profesorov 

vysokých škôl a medzi novovymenovanými profesormi bol aj 
vysokoškolský učiteľ z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., ktorý bol menovaný v 
odbore materiály.  
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Prezident Andrej Kiska prítomným vysokoškolským 
pedagógom zablahoželal k dosiahnutému úspechu v ich 

profesionálnej ka-
riére a počas sláv-
nostného príhovoru 
zdôraznil, že aj od 
nich závisí budúc-
nosť nášho vyso-
kého školstva. 

 „Asi sa všetci 
zhodneme na tom, 
že o tom, aká bude 
budúcnosť našej 
krajiny, rozhoduje 
v prvom rade naše 

školstvo. Vôbec nie je jedno, či brány našich škôl opúšťajú 
ľudia kreatívni, hladní po poznatkoch alebo ľudia, ktorí len 
budú čakať, že ich len niekto zamestná. Nie je to vôbec jedno 
hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Našu budúcnosť, naše 
bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch – vzdelaných, kreatívnych 
a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na 
poznatkoch,“ zdôraznil Andrej Kiska. 

www.tnuni.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1366/1/2015 
 
Avizovaná investícia automobilky Jaguar Land Rover na 

Slovensku je výbornou správou a príležitosťou aj pre 
výskumné inštitúcie, teda aj technicky orientované univerzity. 
Myslí si to rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
(TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik.  

Prílišná obava o kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá 
v súvislosti s príchodom štvrtej automobilky niekoľkokrát 
zarezonovala, je podľa neho zbytočne prehnaná.  

Prezident Andrej Kiska odovzdáva menovací dekrét Pavlovi Lizákovi (vľavo). 
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„Strategickým cieľom našej univerzity je poskytnúť 
študentom kvalitné vzdelanie a spojením s praxou už počas 
štúdia garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce. Za 
18 rokov jej existencie sme pripravili pre prax 18 830 
absolventov, ktorých nezamestnanosť sa drží na úrovni 
približne päť percent. Vysoké školy sa musia prispôsobovať 
trendom národného hospodárstva a dnes šijú absolventov 
priamo na požiadavky praxe. Ani my už dávno nie sme 
fabrikou na teoretikov,“ skonštatoval Jozef Habánik. 

Ako dodal, TnUAD už teraz pôsobí v zóne automobilového 
priemyslu, keďže na západnom Slovensku sú sústredené 
nielen všetky tri automobilky, ale aj väčšina ich 
subdodávateľov. 

„Sme riadnym členom Zväzu automobilového priemyslu 
SR, ako aj ďalších štyroch zväzov a spolupráca jednotlivých 
fakúlt s rôznymi podnikmi, teda aj priame napojenie na prax 
u nás prebieha už teraz. Naša univerzita sa aktívne zapája aj 
do projektu Vysokoškoláci do praxe, vďaka ktorému naši 
študenti získavajú zručnosti vo firmách. Za všetky spomeniem 
podniky ako Konštrukta Industry, Konštrukta Defence, ZŤS 
Špeciál, VOP Nováky, BOST, Continental-Matador, Johnson 
Controls a mnoho ďalších. Spolupracujeme so všetkými 
automobilkami, KIA a Volkswagen nám aj darovali vozidlá na 
vzdelávacie účely. Naši študenti z Fakulty špeciálnej techniky 
dokonca získali prvé miesto v prestížnej súťaži Kia Innovation 
Award 2014,“ doplnil rektor.  

Zdôraznil, že TnUAD je schopná pripraviť vysoko-
kvalifikovaných absolventov na mieru podľa požiadaviek 
automobilky: „Určite vyvinieme iniciatívu aj smerom 
k manažmentu nového závodu a budeme otvorení aj ďalšej 
spolupráci pri výskume a vývoji inovácií.“ 

www.teraz.sk 13.08.2015 
pomocná evidencia 1367/1/2015 
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Do lavíc Trenčianskej univerzity zasadli minulý týždeň 
malí školáci. Konal sa šiesty ročník Trenčianskej detskej 
univerzity, Bakalárik 2015. Počas troch dní absolvovali 
odborné prednášky z fyziky, matematiky a strojárskej 
technológie. 

Popoludňajší program bol športový, deti sa stretli 
s futbalistami AS Trenčín alebo hokejistami Zdenom 
Chárom a Mariánom Hossom. Ten priniesol deťom ukázať 
Stanleyho pohár. 

O šiesty ročník detskej univerzity bol veľký záujem, 
z kapacitných dôvodov dokonca nemohli prijať všetkých 

záujemcov. „Rozmýšľali sme, 
že detskú univerzitu spravíme 
počas prázdnin v dvoch 
blokoch – prvýkrát v júli 
a druhýkrát v auguste. 
Nechceme vsádzať len na 
kvantitu, ale najmä na 
pestrosť programu,“ povedal 

rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. 
Deti chodia na prednášky pripravené, tí šikovnejší si 

dopredu o témach naštudujú mnohé detaily. Niekedy sa stáva, 
že prednášajúci má problém otázku zodpovedať. 

„Stalo sa to aj mne, minulý rok som sa poriadne zapotil pri 
odpovedi pri otázkach o špeciálnej technike a konkrétnej 
konštrukcie zbraňového systému, kde vôbec nie som odborník. 
Nechcel som to dať na sebe poznať, ale myslím, že moja 
odpoveď zvedavého žiaka neuspokojila,“ dodal s úsmevom 
rektor. 

Univerzite ide aj o spestrenie prázdnin pre deti. „Chceme, 
aby si deti na pár dní vyskúšali život vysokoškoláka, spoznali 
prostredie univerzity, ale aby aj zmysluplne využili svoj voľný 
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čas. Chceme im takýmto spôsobom spestriť prázdniny,“ 
uzavrel Jozef Habánik. 

Viaceré deti sa na detskú univerzitu vrátili po dobrých 
skúsenostiach z minulých ročníkov. „Synovi sa tu minulý rok 
veľmi páčilo. Pomáha to, cez leto sa niečo nové naučí a je 
oňho postarané počas celého dňa,“ povedala Martina 
Ježková. 

„Je to tu výborné, boli sme aj minulý rok, tešíme sa najmä 
na sokoliarov. Veľa sa dozvieme, ale je to aj zábava,“ 
povedali Denisa Kašlíková a Natália Hrbasová. 

Niektorí rodičia sa na letné vyučovanie tešili rovnako ako 
deti. „Ide nám o to, aby sme nejako vykryli prázdniny. Deti 
zatiaľ nevedia, do čoho idú, ale rodičia povedali, tak musia,“ 
smiala sa na zápise v stredu ráno Monika Hricková. „Ale 
verím, že zistia, že to tu je zaujímavé a povedia, že to bol 
dobrý nápad,“ dodala. 

www.sme.sk 28.08.2015 
pomocná evidencia 1407/1/2015 
 
Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne budú v 
novom akademickom roku riešiť v rámci výskumu aj otázky, 
ako nezabudnúť dieťa v automobile, informoval Norbert 
Jiroš z oddelenia vzťahov s verejnosťou TnUAD. 

„Počas tohtoročných extrémnych letných horúčav otriasol 
Slovenskom prípad zabudnutého dieťaťa v aute, ktorý ani nás 
nenechal ľahostajnými. Po diskusii vedenia univerzity a 
Fakulty špeciálnej techniky sme sa rozhodli, že v novom 
akademickom roku taktiež zareagujeme na tento problém, 
ktorý doposiaľ nenašiel definitívne uspokojivé riešenie,“ 
priblížil Norbert Jiroš. 

Ako dodal, študenti fakulty dostanú výzvu v podobe dvoch 
zadaní, ktoré budú mať formu samostatne riešených projektov. 



 

Jedným bude analýza spo
prítomnosti dieťaťa v autoseda
senzormi, mechanickými spína
spôsobmi. 

Druhým bude testovanie spo
prítomnosti dieťaťa v autoseda

Odpoveďou na to, 
systém a alarm auta, p
zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
riešenie, bude vlastná kreativita riešite
Jiroš. 

Akákoľvek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
automobilovej bezpeč
podľa neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 
naň zareagovala aj podnikate
uzavrel Norbert Jiroš.

www.sme.sk 26.0
pomocná evidencia 1401/1/2015
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dub

v Trenčíne je jednou z
ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
strata štatútu univerzity. Z
TnUAD u dvoch zmeni
akreditovaných dokto

Rektor TnUAD Jozef Habánik
roka nedostatky odstránia a
univerzity.  

Jedným bude analýza spoľahlivosti možných riešení snímania 
ťaťa v autosedačke rôznymi monit

senzormi, mechanickými spínačmi a ďalšími možnými 

Druhým bude testovanie spoľahlivosti systému signalizácie 
ť ťa v autosedačke v reálnych podmienkach.

ďou na to, či pôjde o prepojenie na uzamykací 
systém a alarm auta, prípadne diaľkové prepojenie na mobilné 
zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
riešenie, bude vlastná kreativita riešiteľov, doplnil Norbert 

vek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
automobilovej bezpečnosti, obzvlášť bezpečnosti detí, má 

a neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 

 zareagovala aj podnikateľská a startupová sféra, 
uzavrel Norbert Jiroš. 

26.08.2015 
pomocná evidencia 1401/1/2015 

ianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD
íne je jednou z piatich slovenských univerzít, 

ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
strata štatútu univerzity. Z 26 študijných programov musí 

dvoch zmeniť garanta štúdia a namiesto štyroch 
akreditovaných doktorandských programov má len tri.

Jozef Habánik verí, že počas jedného 
roka nedostatky odstránia a škola si zachová štatút 
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ahlivosti možných riešení snímania 
ke rôznymi monitormi, 

ďalšími možnými 

ahlivosti systému signalizácie 
ke v reálnych podmienkach. 

i pôjde o prepojenie na uzamykací 
kové prepojenie na mobilné 

zariadenie formou aplikácie alebo iné ideové technologické 
ľov, doplnil Norbert 

vek inovácia, ktorá prispeje k zvýšeniu 
osti detí, má 

a neho zmysel. Preto veríme, že takéto zadanie si nájde 
nadšencov aj v radoch našich študentov a rovnako pozitívne 

ská a startupová sféra, 

čeka (TnUAD) 
piatich slovenských univerzít, 

ktorým na základe výsledkov komplexnej akreditácie hrozí 
26 študijných programov musí 

namiesto štyroch 
programov má len tri. 

čas jedného 
škola si zachová štatút 
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„V rámci akreditačného procesu požiadala univerzita 
o akreditáciu celkovo 26 študijných programov, z toho 16 
programov v prvom, sedem programov v druhom a tri 
programy v treťom stupni štúdia. Podľa vyjadrenia 
Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám 

akreditácie 24 študijných 
programov, pričom v dvoch 
programoch je potrebné 
v priebehu roka navrhnúť 
nového garanta. V týchto 
študijných programoch 
všetci študenti riadne 
pokračujú v štúdiu a uni-
verzita má právo udeľovať 
akademické tituly vo všet-
kých 26 predložených prog-
ramoch,“ zdôraznil rektor 

trenčianskej univerzity Jozef Habánik.  
Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity 

podľa neho vyplýva, že spĺňa dve z troch kritérií, ktoré 
hodnotia úrovne výskumnej činnosti. Univerzita má 
akreditované tri doktorandské programy a k naplneniu kritéria 
je potrebné ich mať akreditované štyri.  

„Trenčianska univerzita v súčasnosti aktívne pracuje na 
napĺňaní spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť 
o akreditáciu ďalšieho študijného programu III. stupňa, čím 
zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov 
doktorandského štúdia,“ uzavrel Jozef Habánik. 

Strata titulu univerzita hrozí okrem TnUAD aj Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  
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Vyplynulo to z výsledkov komplexnej akreditácie 
vysokých škôl, ktoré dnes prezentoval minister školstva Juraj 
Draxler spolu s predsedom Akreditačnej komisie Ľuborom 
Fišerom.  

www.teraz.sk 27.08.2015 
pomocná evidencia 1404/1/2015 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. odovzdal menovací 
dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníctva PhDr. Ivete 

Matišákovej, PhD. na prvé funkčné 
obdobie s účinnosťou od 6. septembra 
2015.  

Rektor vo svojom príhovore poďa-
koval dekanovi Fakulty zdravotníctva 
doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., 
ktorý bol na čele inštitúcie od budovania 
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, 
počas jeho transformácie na Fakultu 
zdravotníctva a výrazne prispel k jej 

doterajším úspechom doma i v zahraničí. 
„Ďakujem pánovi Jánovi Bielikovi za doterajšie pôsobenie 

na Fakulte zdravotníctva. Verím, že fakulta sa bude rozvíjať 
správnym smerom aj pod vedením novej pani dekanky, aby 
sme aj naďalej pripravovali kvalitných absolventov a získavali 
ďalšie ocenenia a úspechy v oblasti vedy a výskumu,“ povedal 
rektor Jozef Habánik vo svojom príhovore pri odovzdávaní 
dekrétu novej dekanke Ivete Matišákovej. 

www.tnuni.sk 07.09.2015 
pomocná evidencia 
 
Komplexná akreditácia Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka (TnUAD)  v Trenčíne sa začala 1. júla 2014 v súlade 
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s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje na svojej 
webovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády 
Slovenskej republiky.  

V rámci tohto procesu požiadala univerzita o akreditáciu 
celkovo dvadsaťšesť študijných programov, z toho šestnásť 
programov v prvom, sedem programov v druhom a tri 
programy v treťom stupni štúdia.  Podľa vyjadrenia 
Akreditačnej komisie úspešne vyhovelo požiadavkám 
akreditácie dvadsaťštyri študijných programov, pričom 
v dvoch programoch je potrebné v priebehu roka navrhnúť 
nového garanta. V týchto študijných programoch  všetci 
študenti riadne pokračujú v štúdiu a univerzita má právo 
udeľovať akademické tituly vo všetkých 26 predložených 
programoch.  

Úspešnosť spôsobilosti univerzity uskutočňovať 
akreditované študijné programy je 92,31%, čo svedčí o kvalite 
a mimoriadnej pripravenosti na proces komplexnej 
akreditácie. Trenčianska univerzita taktiež požiadala 
o spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 
vymenovanie profesora v dvoch oblastiach výskumu: 
Strojárstvo, v študijnom odbore Strojárske technológie 
a materiály a Metalurgické a montánne vedy v študijnom 
odbore Materiály. V oboch prípadoch bolo vyjadrenie 
Akreditačnej komisie pozitívne a univerzite priznala 
požadované práva.  

Hodnotenie výsledkov výskumu, vývojovej a ďalšej 
tvorivej činnosti Trenčianskej univerzity po fakultách je 
v rámci komplexnej akreditácie výrazne lepšie, ako 
v predchádzajúcom období.   

Z vyjadrenia Akreditačnej komisie o začlenení univerzity 
vyplýva, že spĺňa dve z troch   kritérií, ktoré hodnotia úrovne 
výskumnej činnosti. Ide o kritérium KZU – 1 a KZU – 2. 
Podľa nového kvantitatívneho kritéria KZU – 3, známeho od 
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apríla 2013, mala mať vysoká škola k 31. októbru 2013 
študentov doktorandského štúdia najmenej v 60% oblastiach 
výskumu, v ktorých má akreditovaný študijný program, 
pričom oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po 
jednotlivých fakultách. 

TnUAD v súčasnosti aktívne pracuje na napĺňaní 
spomínaného kritéria tým, že má pripravenú žiadosť 
o akreditáciu ďalšieho študijného programu III. stupňa, čím 
zvýši počet oblastí výskumu, v ktorých má študentov 
doktorandského štúdia. V zrozumiteľnej reči, univerzita má 
akreditované tri doktorandské programy a k naplneniu kritéria 
je potrebné ich mať akreditované štyri.  

Podľa rektora univerzity Jozefa Habánika naplnili 
výsledky akreditácie jeho očakávania, pričom univerzita rátala 
aj s problémovým kritériom KZU – 3:  

„ Ide o nové kvantitatívne kritérium, známe od apríla 2013, 
avšak jeho pôsobnosť bola stanovená pre celé obdobie rokov 
2008 – 2013. De facto na jeho naplnenie zostávalo len sedem 
mesiacov a preto sme aj avizovali, že nebude možné ho za tak 
krátku dobu z našej strany naplniť. Predpokladám však, že sa 
tak stane v priebehu krátkeho času. Bezprostredne po jeho 
zverejnení sme totiž začali pracovať na prípravách akreditácie 
študijného programu v III. stupni štúdia v oblasti 
spoločenských vied, ktorá vyžadovala ďalšieho garanta aj 
nový opis študijného odboru a jeho predloženie Ministerstvu 
školstva. Momentálne je v stave schvaľovania a univerzita má 
vysokú pravdepodobnosť, že v najbližšom období získa práva 
na udeľovanie akademického titulu PhD. v ďalšej oblasti 
výskumu, čo bude znamenať aj naplnenie spomínaného 
požadovaného kritéria.“  

Akreditačná komisia sa tiež vyjadrila k vnútornému 
systému kvality a jeho uplatňovaniu na základe hodnotiacich 
kritérií a podľa jej hodnotenia a konštatovania má univerzita 
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v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho 
uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

www.tnuni.sk 07.09.2015 
pomocná evidencia 1463/1/2015 
 
V Mestskej veži od pondelka 21. septembra opäť vystavujú 

žiaci a učitelia odboru odevný dizajn zo Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne. Zastúpený určitým počtom modelov je 
každý ročník.   

Na výstave sú ocenené práce zo súťaží, doplnky od nižších 
ročníkov aj odevy z prehliadky najlepších absolventských 
prác. Prvé dva ročníky odboru nie sú na výstave zastúpené 
odevmi. „Keďže prvé dva roky študenti ešte zväčša nešijú 
vlastné modely, prezentujú sa skôr rôznymi doplnkami, ako sú 
napríklad čelenky alebo kabelky. Vystavili sme tu tiež ich 
koncoročné práce,“ hovorí vedúca odboru odevný dizajn 
Petra Pršová. 
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Na ďalších poschodiach veže uvidíte tiež modely ocenené 
na súťaži Mladá módna línia Prešov. Vystavená je tu kolekcia 
študentky Natálie Drevenákovej, ktorá získala cenu v 

kategórii Športo-
vý odev alebo 
modely od Kata-
ríny Šupákovej, 
ktoré pracujú s 
dielami Egona 
Schieleho. Na 
hornom poscho-
dí sú vystavené 
aj modely a ob-
jekty, ktoré tvo-

rili študenti na tohtoročnú prehliadku najlepších 
absolventských prác Ódy módy. 

„Odevy na akciu robili na tému lastovičky, čo symbolizuje 
študentov, ktorí ukončili štúdium a tým vylietajú z hniezda,“ 
pokračuje Petra Pršová. „Študenti sa mali inšpirovať origama-
mi, z čoho neskôr vytvorili akoby skladané odevy. Na akcii 
ich mali oblečené hostesky.“  

Pedagógov zastúpia návrhárky Petra Pršová a Veronika 
Kostková. Na výstave uvidíte kolekcie, ktoré predviedli na 
tohtoročnom podujatí Ódy módy. Zastúpené budú však len 
fotografiami. 

„Budúci týždeň máme prehliadky, preto by tu modely 
zostať nemohli. Priestory veže sú tiež obmedzené,“ hovorí 
Petra Pršová. Na fotografiách sú modely z kolekcií Golddigger 
- Zlatokopky, ako aj z ich spoločnej kolekcie Vykroj sa, ktorá 
sa fotila pod vodou. 

www.sme.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1517/1/2015 
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Deti s autizmom sa v Trenčíne učia pod jednou strechou 
s ich rovesníkmi zo Základnej školy Na dolinách. Súkromnú 
základnú školu pre deti s autizmom otvorili v septembri.  

Ide o prvú školu na Slovensku, kde sú deti s autizmom 
integrované medzi bežných školákov. Navyše, ako jediná 
ponúka priestor nielen pre autistické deti s mentálnym 
postihnutím, ale aj pre autistické deti s normálnym intelektom. 
Zriadilo ju OZ Pro Autis.  

Mesto toto občianske združenie podporuje dlhodobo. Pred 
niekoľkými rok-
mi mu prenajalo 
za jedno euro 
priestory bývalej 
horárne v Sobla-
hove, kde vznikla 
škôlka pre autis-
tické deti. „Tie 
vyrástli a vznikla 
potreba dať im 
ďalšie vzdela-

nie. Teraz sme získali priestory v škole Na dolinách, kde nám 
mesto prenajalo pavilón. Škola funguje od 7.30 do 15.30 h a 
má školský klub. Vyučovanie nie je delené na vyučovacie 
hodiny, každé dieťa má svoj individuálny plán.  Deťom 
poskytujeme okrem vzdelania aj hipoterapie, felinoterapie, 
snoezelen a ďalšie,“ skonštatovala štatutárka OZ Pro Autis 
Helena Vlnková. 

Podľa nej je integrácia pre autistické i zdravé deti dôležitá. 
„Naučia sa k sebe správať, navzájom sa pochopiť 
a akceptovať,“ dodala Helena Vlnková.  

„Som hrdý, že mesto má takýchto ľudí. Veľmi radi 
združeniu Pro Autis pomáhame aj cez dotácie, spolupráca je 
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na výbornej úrovni. Aj otvorením tejto školy je dnes Trenčín 
výnimočný,“ povedal primátor Richard Rybníček.  

Momentálne je v škole desať autistických detí, no do 
budúcna ich plánujú prijať viac. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1551/1/2015 
 
V školskom roku 2015/2016 navštevuje základné školy 

v pôsobnosti mesta Trenčín 4141 žiakov, čo je o 29 viac ako 
v minulom školskom roku. Na stredné školy odišlo študovať 
388 deviatakov, do prvých ročníkov nastúpilo 540 prvákov.  

Rodičia detí majú zvýšený záujem o návštevu školského 
klubu detí, navštevuje ho o 84 detí viac ako vlani.  

Počet integrovaných žiakov v základných školách je 70.  
Základnú umeleckú školu K. Pádivého navštevuje o 52 

žiakov viac ako v minulom školskom roku. Spolu je to 1227 
žiakov – individuálne sa vzdeláva 717 a na skupinovom 
vyučovaní 510 žiakov. 

Voľnočasové aktivity centra voľného času využíva o 162 
detí viac ako v minulom školskom roku, pričom z celkového 
počtu 655 je detí do 15 rokov 581. 

V materských školách Mesta Trenčín je zaevidovaných 
1515 detí, čo je o 26 menej v porovnaní s minulým rokom. Na 
zápis do základnej školy sa pripravuje 509 predškolákov. 

Info 02.10.1015 
pomocná evidencia 1554/1/2015 
 
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka (TnUAD) rozšírila prístrojové vybavenie, ako aj po-
čet a rozsah učebných pomôcok. Ide o špičkové zariadenia, 
ktoré boli zakúpené z projektu s názvom „Trenčianska univer-
zita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúknuť kvalitné a 
moderné vzdelávanie“ v rámci podprogramu Inovácia študij-
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ných programov v celkovej hodnote projektu v hodnote 1,7 
mil. eur.  

Rektor univerzity 
Jozef Habánik predsta-
vil na začiatku nového 
akademického roka no-
vinky. Okrem potešujú-
cej správy o rozšírení 
wi-fi na internátoch ide 
najmä o doplnenie rôz-
nych laboratórnych prístrojov a študijných pomôcok, ktoré po-
sunú výučbu a výskum výrazne dopredu.  

„Našim cieľom je krok po kroku zvyšovať kvalitu výučby. 
Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo doplniť prístrojový 
park o nové meracie a diagnostické prvky. Okrem najnovšieho 

prístroja EKG sme získali aj 
špeciality pre aplikovaný vý-
skum študentov. Napríklad 
analyzátory pre stanovenie 
koncentrácie laktátu, kreati-
nínu v krvi, hematologický 
analyzátor, prístroj na elek-
troliečbu, magnetoterapiu, 
spirometer na meranie dý-
chacích funkcií, špeciálny 
prístroj na snímanie aktivity 
svalovej činnosti, na stimulá-
ciu nervového systému, alebo 
dokonca na transdermálnu 
aplikáciu liečiv - teda podá-
vanie liečiv cez kožu.  

Fyzioterapeutom, ale aj 
študentom ostatných akreditovaných zdravotníckych progra-

Simulácia staroby. 
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mov u nás zefektívnime výučbu aj novými modelmi svalstva, 
kostry, chrbtice, špeciálnym modelom svalstva tváre, no má-
me aj najnovšie výukové modely pre tréning Heimlichovho 
manévra alebo dokonca cievkovania, či simulátor na tréning 
podávania injekcií,“ vysvetlil Jozef Habánik. 

Okrem množstva ďalších laboratórnych a diagnostických 
prístrojov zaujmú najmä fyzioterapeutov najnovšie prístroje na 
diagnostiku klenby chodidla a podoskop s polarizovaným 
svetlom na diagnostiku plochých nôh.  
Špecialitou v novom vybavení je súprava na simuláciu sta-

roby. Ide o jedinečnú pomôcku, umožňujúcu nácvik rôznych 
rolí a telesných stavov starých ľudí, ako napríklad nedoslýcha-
vosť, zhoršenie zraku, zhoršená pohyblivosť v kĺboch, či strata 
jemnej motoriky. Táto súprava obsahuje napríklad aj špeciálne 
rukavice, ktoré umožňujú nácvik zhoršenia jemnej motoriky, 
alebo tiež okuliare s rôznymi šošovkami, ktoré simulujú zhor-
šujúci sa zrak, napríklad zhoršené vnímanie farieb, zúžené 
zorné pole alebo zastretý obraz. Študenti tak majú možnosť 
doslova „cestovať v čase“ a vyskúšať si na vlastnej koži, aké 
to je, byť starý. 

Na Fakulte zdravotníctva je možné študovať programy: 
Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metó-
dy v zdravotníctve a od budúceho akademického roka aj Ve-
rejné zdravotníctvo. 

www.itnews.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1649/1/2015 
 
Žiak si vyberie z troch možností to, na čo má chuť a zaplatí 

bezhotovostne zvláštnou kartou. Rodič vďaka nej vie, čo jeho 
dieťa konzumovalo.  

Projekt Fresh Snack vymysleli spoločne absolvent Fakulty 
sociálno-ekonomických vzťahov Lukáš Zelieska a študentka 
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Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Petra 
Rendková.  

„Rozmýšľal som nad bezhotovostným systémom výdaja 
desiat, ktorý by bol jednoduchý pri výbere desiaty, ako aj pri 
dobíjaní kreditu, zdravý a ešte aj kontrolovateľný,“ hovorí 
jeden z autorov. Cieľom bolo dať rodičom možnosť bez 
veľkých starostí zabezpečiť deťom zdravú stravu bez zdĺhavej 
prípravy. Automat vybavili systémom ID kariet s možnosťou 
dopĺňania kreditu cez internet a následnou rodičovskou 
kontrolou, ako dieťa kredit minulo, čo a kedy si kúpilo.  

Desiaty v automate pochádzajú výlučne od slovenských 
výrobcov. Na výber je plnená celozrnná žemľa, domáci 
pekárenský výrobok bez konzervantov s ovocím alebo jogurt 
s cereáliami a domácim džemom. Každá desiata je nastavená 
na jednotnú cenu 1 euro.  

Projekt mladých ľudí zožal úspech v prestížnej súťaži 
Social Impact Award, ktorá podporuje spoločensky prospešné 
podnikateľské nápady mladých ľudí. So záujmom sa stretol aj 
v základných školách. Jedinečný automat by sa tak mohol 
v nich objaviť už čoskoro. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1672/1/2015 
 
 Bilancia 17. ročníka prezentačných výstav Stredoškolák – 

Hrdina remesla a Job Forum hlási rekordné čísla.  
Počet prezentovaných stredných škôl na trenčianskom 

výstavisku presiahol tri desiatky a počet podnikateľských 
subjektov sa oproti minulému roku počtom 25 vystavovateľov 
zvýšil až dvojnásobne. Výstavné stánky dokopy takmer 60 
vystavovateľov počas včerajšieho a dnešného dňa navštívilo 
1000 žiakov zo základných škôl. 
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 Dvojdňové podujatie (12.-13. novembra) vyvrcholilo 
kultúrnym programom a slávnostným odovzdaním Ceny 
predsedu autorovi najlepšieho exponátu tohtoročného 
Stredoškoláka. Z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku 

si cenu v tvare 
kvapky zo skla 
a diplom prezval 
žiak Erik Garabík 
zo SOŠ v Považskej 
Bystrici za drevený 
exponát – Včelín.  

Slávnostnú bod-
ku za podujatím 
predseda TSK vyu-

žil na poďakovanie všetkým organizátorom, ktorí sa zaslúžili 
o jeho bezproblémový priebeh.  

 „Som príjemne prekvapený, že naše snaženie už prináša 
prvé pozitívne výsledky. Od 1. septembra tohto roka nastúpilo 
do škôl na technické a odborné predmety takmer o 240 žiakov 
viac ako tomu bolo minulú školský rok, čo je naozaj úspech. 
Ďalším pozitívnym výsledkom je, že sme najúspešnejším 
krajom v zavádzaní systému duálneho vzdelávania,“ zhrnul 
najväčšie úspechy 1,5-ročného snaženia vedenia TSK.  

Zároveň vyjadril radosť aj z prítomnosti živých postavičiek 
hrdinov remesla, ktorí sa stali súčasťou 17. ročníka výstavy. 

www.tsk.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1722/1/2015 
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V dňoch 6.- 8. novembra sa v talianskom meste Barcellona 
Pozzo di Gotto na Sicílii konal kontaktný meeting Erasmus+, 
na ktorom sa zúčastnila aj Stredná odborná škola (SOŠ) 

Trenčín v zastúpení 
svojich pedagógov 
Miriam Kráľovej 
a Andrey Liptákovej. 
Na podujatí prezento-
vala svoje študijné od-
bory, mesto Trenčín a 
celý región pre mož-

nosti ďalšej spolupráce. 
Hlavnou témou pracovného stretnutia bolo oboznámenie sa 

s možnosťami kooperácie v rámci kľúčovej akcie Vzdelávacia 
mobilita jednotlivcov (KA1) programu Erasmus+, výmena 
informácií a predstavenie jednotlivých škôl a ich regiónov.  
Ďalšími bodmi programu bolo aj spoznávanie okolia mesta 

Milazzo a Parco Museo Jalari, slávnostné podujatie spojené 
s prezentáciou jednotlivých krajín a oceňovaním miestnych 
spoločností, ktoré spolupracujú s hostiteľskou agentúrou pre 
koordináciu EÚ projektov A Rocca. Akcie sa okrem SOŠ 
Trenčín zúčastnili delegáti škôl zo Španielska, Portugalska, 
Francúzska, Rumunska, Slovinska, Turecka a Talianska. 

„Akcia bola pre nás úspešná, podarilo sa nám nájsť 
viacerých partnerov pre projekty EÚ (Španielsko, Taliansko, 
Rumunsko), ktorí navštívia náš región v apríli budúceho roka 
počas akcie Trenčiansky robotický deň, ktorého 
organizátorom je naša škola,“ zhodnotila význam a úspešnosť 
podujatia pedagogička SOS Trenčín Miriam Kráľová. 

Hlavným cieľom EÚ projektov je umožniť žiakom školy 
získať osobné skúsenosti v zahraničí, plniť pracovné 
povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému 
spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu 
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do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne 
komunikovať v anglickom jazyku v multikultúrnom prostredí. 

Erasmus+ je program Európskej únie na roky 2014 – 2020, 
ktorý je zameraný na posilnenie zručností, zamestnanosti, 
podporu modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality 
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou 
prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov. 

www.tsk.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1755/1/2015 
 
Počet stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho kraja, ktoré podpísali memorandum 
o spolupráci so zamestnávateľmi, sa zvýšil na 21. 

V pondelok 30. novembra podpísali memorandá Stredná 
odborná škola obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne a 
SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. 

Ako informoval Róbert Mikudík z oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK), predmetom memoranda o 
spolupráci so SOŠ Jilemnického je tvorba nových učebných 
osnov, študijných a učebných odborov, vzdelávacích 
programov, zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity 
na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy. 

Memorandum podpísali predseda TSK Jaroslav Baška, za 
SOŠ Jilemnického v Trenčíne riaditeľka Mária Hančinská a 
predstavitelia 18 podnikateľských subjektov vrátane piatich 
stavovských komôr. 

„Ak študenti na túto školu prídu, určite budú môcť 
pracovať v našich zariadeniach a prevádzkach. Ak budú počas 
štúdia naozaj dobrí, pevne verím, že si nájdu aj lepšie 
uplatnenie na trhu práce,“ priblížil Jaroslav Baška. 

Memorandum o spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v 
Novom Meste nad Váhom podpísalo rekordných 51 
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zamestnávateľov vrátane troch stavovských komôr. Študenti 
môžu za prax dokonca získať aj finančné ohodnotenie, 
poznamenal predseda kraja s tým, že vďaka podpísaniu oboch 
memoránd sa spolupráca stredných odborných škôl v 
kraji rozrástla na viac ako 300 zamestnávateľov. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1826/1/2015 
 
Na pôde Fakulty sociálno–ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne sa vo štvrtok 
10. decembra uskutočnilo podujatie pre stredoškolákov 
z Trenčianskeho kraja  s názvom „Stredoškolská konferencia 
maturantov – vzde-
lávaním k úspechu“. 

Primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček a rektor doc. 
Ing. Jozef Habánik, 
PhD. diskutovali s 
mladými ľuďmi o vý-
zname vysokoškolské-
ho vzdelávania v ži-
vote jednotlivca a spoločnosti. Prítomní stredoškoláci mali 
možnosť zapojiť sa do diskusie aj s prof. Ing. Dr. Rolfom 
Karbachom, ktorý ich po prednáške v anglickom jazyku s 
názvom „Generation Y on the labour market“ motivoval pod-
netnými otázkami.  

Potom sa študenti pohybovali v špecializovaných 
učebniach Fakulty sociálno-ekonomických a vzťahov. V 
závere podujatia pripravili terajší študenti pre stredoškolákov 
workshopy o štúdiu v zahraničí (ERASMUS+) o činnosti v 
projekte Život nie je Zebra, AZU, o zapojení študentov v 

Zľava Richard Rybníček, Jozef Habánik a Rolf Karbach. 
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Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) ako aj o živote 
univerzitného rádia Trench Town.  

www.tnuni.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1865/1/2015 
 
Do ďalšieho protestu učiteľov s názvom Babysitting day – 

teda Deň stráženia detí sa zapojili aj školy v Trenčíne. 
Upozornili na to, že štát dáva na vzdelávanie a výchovu 
dieťaťa málo peňazí, učitelia zarábajú toľko čo opatrovateľky 
detí alebo aj menej. 

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra sa do akcie zapojilo viac ako 
päťdesiat učiteľov. Chcú tak upozorniť na nízke ohodnotenie, 
ktoré pokryjú akurát výdavky na stráženie. 

„Postavenie pedagóga nie je adekvátne postaveniu 
vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý poskytuje vzdelanie 
našim deťom. Zorganizoval to náš odborový zväz, ktorý to 
navrhol a učitelia to hlasovaním podporili,“ hovorí riaditeľ 
Pavol Kováč. 

To, ako dnes vyzerá vyučovanie,  záleží od každého 
učiteľa. Podľa riaditeľa tak niektorí pedagógovia môžu dnes 
normálne vyučovať, niektorí venujú vysvetľovaniu, o čo 
v proteste ide časť hodiny a ďalší vôbec nevyučujú, ale hrajú 
s deťmi rôzne hry. 

„Je to dobrovoľné, nie každý učiteľ chce tú hodinu stratiť. 
Žiaci sú pripravení na učenie, neboli vopred upozornení na to, 
že ktorí pedagógovia budú a ktorí nebudú  vyučovať,“ dodal 
Pavol Kováč. 

Protest je podľa učiteľky angličtiny Zuzany Vladárovej 
skôr symbolický. „Ale je to aspoň čosi, čo učitelia spravia. 
Mali by sme mať angličtinu, ale hráme sa Activity. Mohli by 
sme sa hrať aj po anglicky, ale keďže nemáme učiť vo svojom 
odbore, tak sa hráme po slovensky.  Je to tvorivá a kreatívna 
hra. Deti sa radi hrajú, a ja tiež,“ povedala Zuzana Vladárová. 
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Ďalšou školou v Trenčíne, ktorá sa do protestu zapojila, je 
Základná škola na Novomeského ulici. 

„Nie sme spokojní s tým, ako vláda pristupuje k riešeniu 
problémov školstva, s financovaním škôl - nielen platov, ale aj 
s finančným zabezpečením ich prevádzky,“ hovorí riaditeľ 
školy Marián Hrnčár. 

Vyučovať dnes neplánoval ani jeden učiteľ. „Budeme len 
„opatrovať deti“, rozprávať sa s nimi o slušnom správaní, o 
ochrane životného prostredia,“ dodal Marián Hrnčár. 

Rodičia, ktorí ráno priniesli deti do školy, väčšinou 
s protestom učiteľov súhlasili. „Majú na to dôvod, peniaze si 
zaslúžia. Nevadí mi to,“ povedal Peter Spišiak. Lenka 
Kosová si myslí, že platy učiteľov nezodpovedajú ich námahe. 
„Ohodnotení určite nie sú vzhľadom na to, aké majú starosti 
s deťmi a koľko času sa im venujú.“ 

Učiteľka zo Základnej školy na Novomeského ulici v  
Trenčíne Monika Mokráňová hovorí, že v proteste nejde len 
o plat, ale aj o dôstojné fungovanie v práci. „Aby mal učiteľ 
bezpečnejšie, dôstojnejšie povolanie, aby  napríklad nebol 
napádaný zo strany žiakov, pretože to sa tiež deje. Postavenie 
učiteľa nie je vážené v spoločnosti, mladí ľudia, deti občas 
učiteľmi pohŕdajú, je to opačný extrém ako v minulosti,“ 
povedala. 

Do dnešnej protestnej akcie učiteľov s názvom Babysitting 
Day sa zapojilo takmer 500 škôl po celom Slovensku. V 
porovnaní s novembrovou akciou Deň zdravia - Učiteľská 
kvapka krvi, počas ktorej učitelia išli darovať krv alebo 
navštívili lekára a viacero škôl ostalo zatvorených, sa tak 
počet zapojených škôl na Slovensku zdvojnásobil. 

Ministerstvo školstva v reakcii na Babysitting day uvádza, 
že niektorí učitelia pri tejto aktivite môžu porušovať pracovnú 
disciplínu. V pracovnom čase je totiž učiteľ povinný robiť 
priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
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"Má teda vykonávať činnosti podľa dojednaného druhu 
práce v pracovnej zmluve a ostatné činnosti súvisiace s jeho 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou ustanovené 
v pracovnom poriadku. Vykonávanie činnosti „babysitting“, 
teda varovanie detí, nie je náplňou práce učiteľa, nie je 
priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ani ostatnou 
činnosťou súvisiacou s pedagogickou prácou učiteľa,“ dodáva 
hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová 
Ksenzsighová. 

Ak si učiteľ počas riadnej pracovnej doby neplní svoj 
základný úväzok výchovno-vzdelávacou činnosťou, 
zamestnávateľ to môže považovať za porušenie pracovnej 
disciplíny. Takéto porušenie pracovnej disciplíny pritom musí 
podľa ministerstva riešiť zamestnávateľ - riaditeľ školy, 
prípadne zriaďovateľ, teda obce, mestá a samosprávne kraje. 

Ministerstvo sa zároveň ohradzuje proti výrokom, že učiteľ 
má plat ako opatrovateľka detí. Pri výpočtoch totiž podľa 
rezortu treba zohľadniť fakt, že učitelia majú 37,5 hodinový 
pracovný týždeň.  

„Ak by sme vydelili len ten najnižší priemerný plat, 
priemerným mesačným pracovným časom 163 hodín, 
dostaneme hodinovú mzdu 5,77 eura. Rozhodne to teda nie je 
suma 3,90 eura, ako odznieva v niektorých médiách,“ dodala 
Beáta Dupaľová Ksenzsighová. 

www.sme.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1867/1/2015 
 
Hoci Vianoce sú ešte len za rohom, na SOŠ obchodu 

a služieb v Trenčíne sa už rozdávali darčeky v podobe 
ocenení. Kto chcel získať diplom a ocenenie, musel preukázať 
svoj rečnícky talent a poraziť konkurenciu z celého 
Trenčianskeho kraja.  
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V utorok 8. decembra 2015 sa brány trenčianskeho 
„Jilemáku“ otvorili, aby privítali žiakov s rečníckym talentom, 

skvelých moderátorov a v prvom 
rade výnimočných rečníkov na 
súťaži Majster rétor 2015, resp. 
Master of Rhetoric 2015. 

Po minuloročnej úspešnej 
premiére tejto krajskej súťaže 
organizovanej pod 

gesciou Krajského centra voľného času v Trenčíne (KCVČ) 
a SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne sa po roku na „Jilemák“ 
opäť vrátili staré známe tváre, ale aj mnoho nových nádejných 
rétorov, aby zistili, kto z nich má ten najutáranejší jazyk.  

„Krajského kola súťaže sa zúčastnilo 125 žiakov. Do 
súťaže postúpili na základe výsledkov z predmetov slovenský 
a anglický jazyk. Súťaž predstavuje aj praktickú prípravu na 
maturitu,“ informovala riaditeľka KCVČ Renáta Bieliková. 

Pre súťažiacich boli v dvoch kategóriách (anglickom 
a slovenskom jazyku) pripravené dve úlohy. V nepripravenom 
prejave mali súťažiaci za úlohu z pozície moderátora módnej 
prehliadky opísať 
modelku, ktorú si 
vyžrebovali, v jazy-
ku, v ktorom súťaži-
li. Čerešničkou na 
torte dokonalosti 
celého outfitu mo-
deliek sa stala 
takmer profesionál-
na vizáž, o ktorú sa 
postarali študentky - kaderníčky a kozmetičky zo SOŠ 
obchodu a služieb v Trenčíne.  



556 
 

Rečnenie si vyžadovalo kus kreativity a originality, aby 
zaujalo porotu, ktorá si potrpela na detaily. Ten najlepší 
súťažiaci musel zaujať celým svojím prejavom a improvizovať 
ako profesionálny herec na javisku. 

Druhou súťažnou disciplínou v anglickej verzii súťaže bol 
pripravený prejav na tému Významná  športová, spoločenská, 
či umelecká udalosť svojho mesta alebo regiónu.  

Výsledky: slovenská časť mladší žiaci: 1.Simona 
Kopuncová (SOŠ obchodu a služieb Trenčín), 2. Samuel 
Štefánek (SG Futurum Trenčín), 3. Eva Trokanová 
(Gymnázium Dubnica nad Váhom), starší žiaci: 1. Rastislav 
Blaho (Piaristické gymnázium Trenčín), 2. Alexa Dvorská 
(Bilingválne gymnázium Nové Mesto nad Váhom), 3. 
Romana Tvrdá (SOŠ obchodu a služieb Trenčín), anglická 
časť mladší žiaci: 1. Patrik Pohorelec (SOŠ obchodu 
a služieb Trenčín), 2. Isabelle Vincente (SG Futurum 
Trenčín), 3. Lukáš Borák (Stredná zdravotnícka škola 
Trenčín). V anglickej časti starších žiakov dominovali študenti 
z prievidzského gymnázia, SOŠ Handlová a Bilingválneho 
gymnázia Nové Mesto nad Váhom. 

www.tsk.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1871/1/2015 
 
Adela Ostrolúcka, Ľudovít Štúr, minister školstva, 

trenčiansky župan, ale aj spevácky idol Pavol Kovalíček – aj 
tieto osobnosti sa dnes vybrali s HipŠtúrom na Trenčiansky 
hrad. Podujatie spojilo do jedného balíčka hovorené slovo, 
hudbu, zábavu aj náučné súťaže.  

Počas jednej zo svojich cestovateľských výprav rodák 
z Trenčianskeho kraja – Ľudovít Štúr - vystúpil aj na 
Trenčiansky hrad. Matúšovu vežu a výhľad na celú panorámu 
Považia označil za jednu z najutešenejších vyhliadok, aké 
kedy zažil.  
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Práve kasáreň na hrade Matúša Čáka sa vo štvrtok 17. 
decembra stala miestom stretnutia všetkých fanúšikov 
Štúrovho odkazu, životného štýlu 
a hodnôt. A hoci Slovensko 200 rokov 
po narodení postavy s jedným 
z najzvučnejších mien v histórii nášho 
národa ožilo spomienkovými a oslav-
nými podujatiami, v hradnej kasárni sa 
na Ľudovíta nazeralo cez trochu odlišný 
objektív.  

„Doposiaľ išlo o podujatia takého 
formálnejšieho charakteru, dnes to bolo 
poňaté skôr hravou formou. Pribli-
žujeme historické dedičstvo a odkaz 
Ľudovíta Štúra mladej generácii, ktorá by sa mala takouto 
pútavou formou dozvedať o našich rodákoch,“ povedala 
v súvislosti s podujatím starostka Uhrovca Zuzana 
Máčeková. 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín 
región a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci so 

SOŠ OaS Trenčín, 
trenčianskou SUŠ 

a Trenčianskym 
múzeom zorgani-
zovali podujatie 
s netradičným po-
hľadom na tradič-
né veci – „S Hip-
Štúrom na Tren-
čiansky hrad“. 

Cieľom podujatia bolo zábavno-náučným spôsobom 
sprostredkovať žiakom, školákom i širokej verejnosti 
informácie zo života Ľudovíta Štúra. To sa podarilo aj vďaka 

Podpisy od HipŠtúra. 

Ľudovít Štúr s Adelou Ostrolúckou. 
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módnej prehliadke v duchu módy vtedajšej doby z dielne 
žiakov SUŠ Trenčín, vďaka príspevku starostky Uhrovca, 
Štúrovej rodnej obce, Zuzany Máčekovej, ale aj vďaka 
výstave jeho portrétov z RKC Prievidza. 

Dopoludnie s Ľudovítom Štúrom v hradnej kasárni zároveň 
ponúklo príležitosť na ocenenie víťazov súťaže „Z každého 
rohu Štúr“, ktorú organizoval TSK v spolupráci s KOCR 
Trenčín región. Tromi víťazmi súťaže sa stali autori fotografií 
s najväčším počtom „páčikov“, ktoré sa im na facebookovej 
fanpage TSK podarilo nazbierať od 1. do 30. novembra 2015.  

Víťaznou sa stala fotografia žiakov 3.C z Gymnázia 
Myjava, o pár „páčikov“ menej nazbierali so svojou 
fotografiou žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves 
a bronzovú priečku obsadili žiaci z 1.AW triedy na SOŠ OaS 
v Novom Meste nad Váhom. Ceny si v priestoroch kasárne 
víťazi súťaže prevzali 
priamo z rúk ministra 
školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Juraja 
Draxlera, trenčianske-
ho župana Jaroslava 
Bašku, starostky Uh-
rovca Zuzany Máče-
kovej, riaditeľa Tren-
čianskeho múzea Petra 
Martiniska a riaditeľ-
ky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej, ktorá celým 
podujatím sprevádzala moderátorskými vstupmi.  

„Do súťaže sa prihlásilo celkovo 43 autorov fotografií, 
z toho 17 skupín a kolektívov, väčšinou žiakov stredných škôl, 
no našli sa medzi nimi aj žiaci základných škôl. Spolu bolo 
v súťaži na facebooku TSK odovzdaných viac ako 3500 
páčikov, pričom víťazná fotografia získala viac ako 750 
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páčikov,“ kvantifikovala výsledky súťaže „Z každého rohu 
Štúr“ riaditeľka KOCR. 

Pod Matúšovou vežou sa rozdávali aj pochvaly, a to SUŠ 
Trenčín za pripravený kultúrny program a SOŠ OaS Trenčín 
za spoluorganizáciu podujatia. Svoje miesto medzi nimi si 
našla aj špeciálna cena pre SZŠ Trenčín za umelecké 
stvárnenie súťažnej fotografie.  

Dušou podujatia, ktoré svojím vystúpením otvorili 
streetworkoutisti zo skupiny For Fun Crew, bol živý Ľudovít 
Štúr, ktorý v dobovom kostýme a autentickom prostredí 
rozdával hipštúrovské podpisy.  
Čerešničkou na torte na stretnutí moderných štúrovcov bolo 

občerstvenie v hipster štýle: muffiny s fúzikmi, sladučký čaj, 
ale aj Štúrbaks káva. O nové informácie prítomných žiakov 
zábavným spôsobom obohatili súťaže a kvízy pod taktovkou 
Europe Direct Centra Trenčín.  

www.tsk.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1904/1/2015 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre 
testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK). Nové 
výskumné centrum je vybudované vďaka projektu 
spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov 
v celkovej hodnote 7 803 840 eur. 

CEDITEK bude s celoslovenskou pôsobnosťou 
zabezpečovať realizáciu špičkových výskumných 
a vývojových aktivít pre oblasť materiálového výskumu podľa 
zamerania súčastí TnUAD, a to: 

- Výskum skla, keramiky a silikátových materiálov, so 
špeciálnym zameraním pre aplikácie v strojárskom, 
automobilovom, sklárskom a obrannom priemysle a v 
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oblastiach zameraných na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie 
kvality života populácie Slovenskej republiky. 

- Výskum so zameraním na nové typy progresívnych 
polymérnych a kompozitných materiálov - najmä plasty a 
gumu s požadovanými parametrami pre aplikácie 
v automobilovom priemysle a v oblastiach zameraných pre 
zníženie záťaže životného prostredia. 

- Výskum kovových materiálov a kompozitov, so 
špeciálnym zameraním na zvýšenie ich úžitkových vlastností 
pre aplikácie v automobilovom, strojárskom a obrannom 
priemysle. 

Vybudovaním výskumného centra sa vytvára multifunkčný 
priestor, ktorý má ambíciu vzájomne  spojiť výskumné 
aktivity našich vedcov, regionálnych firiem, študentov 
i absolventov v nadväznosti na ich podnikateľské 
aktivity, prax a zvyšovanie konkurencieschopnosti.  

„Vybavením laboratórií novou experimentálnou technikou 
vzniká výskumno-vývojový celok a nová infraštruktúra 
zameraná na základný a aplikovaný výskum a experimentálny 
vývoj v širokej škále pokročilých typov materiálov. Vytvára 
tak predpoklady pre širšie a efektívnejšie zapojenie 
Trenčianskej univerzity do kolaboratívnych projektov s 
akademickými aj priemyselnými partnermi v SR a v zahraničí. 
Univerzita týmto projektom dostáva nový vedecký rozmer 
a potenciál,“ povedal rektor TnUAD Jozef Habánik.  

Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov je 
v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3). Projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu Výskum a vývoj. 

www.tnuni.sk 22.12.2015 
pomocná evidencia 1932/1/2015 
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Šport a telesná kultúra 

 

Svoju prvú tenisovú raketu si Gabriel Martinka z 
Trenčína kúpil pred tridsiatimi rokmi. Vzápätí začal toto 
športové náčinie zbierať a dnes vlastní kolekciu, o ktorej 
vraví, že je najväčšou zbierkou tenisových rakiet v strednej 
Európe. 

Doteraz ich zozbieral vyše 400. Najstaršia bola vyrobená 
ešte za čias rakúsko-
uhorského cisárstva, okolo 
roku 1895. Ale za svoje 
najvzácnejšie úlovky 
momentálne považuje dve 
rakety približne o storočie 
mladšie. S jednou hrával 
Ivan Lendl, s druhou 
americký búrlivák John 
McEnroe. 

„Obe sú vlastnoručne podpísané týmito tenisovými 
hviezdami. John McEnroe je známy tenisový zurvalec. Bol to 
vynikajúci hráč, ale na exhibícii nebol ochotný dávať 
autogramy. Podpísal pár kartičiek a išiel preč. Toto je jeho 
raketa, ktorú aj podpísal, preto je to taká rarita. Je to jedna 
z jeho posledných drevených rakiet,“ vraví zberateľ. 

Tenisu sa začal intenzívnejšie venovať v roku 1984. Tento 
šport ho nadchol a začal sa mu venovať po všetkých 
stránkach. Denne hrával aj šesť hodín, stal sa správcom 
tenisového areálu na trenčianskom sídlisku Noviny, to robil 
popri svojom zamestnaní, vypracoval sa na áčkového 
rozhodcu aj trénera. A naučil sa vypletať a opravovať 
poškodené rakety.  
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„V Prahe rakety vypletal Petr Juroš, to bol majster 
vypletania. Kúpil som si od neho potrebnú výbavu. A keď sa 
začalo prechádzať z drevených rakiet na kovové, každý sa 
drevených rakiet zbavoval. A ja som ich začal zbierať, to bol 
počiatok zbierky,“ spomína 63-ročný Gabriel Martiška. 

Aj Juroš zbieral rakety, on Martišku vlastne inšpiroval. 
Videl uňho množstvo starých rakiet a to ho nadchlo. Juroš mal 
prenajatý veľký priestor, kde umiestnil svoju zbierku. Ale keď 
prišla v roku 2002 veľká povodeň, voda zaplavila tento 
priestor a zbierku znehodnotila. „To bola veľká škoda, tie 
rakety boli unikáty. Mne nosia kamaráti staré rakety aj zo 
zahraničia, z Viedne, Mníchova, Zürichu, niečo získam na 
burzách. Každý rok mi do zbierky pribudne najmenej desať 
rakiet,“ dodal Gabriel Martiška. 

Petr Juroš je majiteľom tenisového klubu Tenkur Trenčín, 
kde má Gabriel Martiška vystavené svoje vzácnosti. Je to však 
len polovica celej zbierky, viac sa tu nezmestí. A nie sú to len 
rakety. Pochváliť sa môže napríklad starožitnými kufríkmi pre 
tenistov. V kufríku tenistky z roku 1920 bola okrem rakety aj 
sieťka na hlavu, špeciálne rukavice bez prstov, loptičky, šatka 
na hlavu aj zabudované zrkadielko, aby dáma išla na kurt 
upravená.  

Všetky rakety v Martiškovej zbierke sú funkčné, so 
zachovaným výpletom, bez výpletu totiž nemajú zberateľskú 
hodnotu. A akú má hodnotu jeho zbierka? „To sa nehovorí. 
Ale moja zbierka je nepredajná, to sa jednoducho nedá. Je to 
moja srdcovka a tá sa nepredáva,“ vraví Gabriel Martiška. 

www.pravda.sk 15.01.2015 
pomocná evidencia 025/1/2015 
 
Hokejové mužstvo Los Angeles Kings  v pondelok 2. 

februára 2015 bolo hosťom v Bielom dome. Privítal ho 
prezident USA Barack Obama ako víťaza Stanley Cupu v 
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minulej sezóne NHL. K zisku trofeje výrazným dielom prispel 
aj odchovanec Dukly Trenčín, slovenský kanonier Marián 
Gáborík. Na prijatí u prezidenta USA bol pri príležitosti zisku 
Stanley Cupu prvýkrát.  

V jednej miestnosti sa hokejisti stretli aj s futbalistami Los 
Angeles Galaxy, 
ktorí sa tešili z 
titulu v MLS. Oba 
tímy do Bieleho 
domu zavítali aj 
pred dvoma rok-
mi, na čo nezabu-
dol upozorniť ani 
Barack Obama. 
Členovia oboch 

úspešných mužstiev z Los Angeles absolvovali najprv 
súkromnú prehliadku Bieleho domu, po ktorej nasledovala 
oficiálna časť, ktorá sa tradične niesla v uvoľnenom tóne. 
Prezident Barack Obama  spomenul pre neho horkú príchuť 
ťaženia Kings minuloročným Stanley Cupom. 

„V konferenčnom finále porazili moje Blackhawks, čo je 
veľmi nešťastné," uviedol Barack Obama, ktorého život je 
spätý so Chicagom. „Takže vám aj naďalej prajem veľa 
šťastia, pokiaľ práve nebudete hrať proti Chicagu," rozosmial 
prezident prítomných. Tím Kings pochválil za vytrvalosť a 
odhodlanosť, keďže v sérii proti San José prehrával už 0:3 na 
zápasy. Pochválil hráčov aj za to, že sa starajú o rozvoj hokeja 
v Kalifornii.  

„Kings dokázali neuveriteľné – zmenili mesto bez snehu, 
bez ľadu a bez zimy na hokejové mesto, v ktorom sa hral aj 
zápas pod holým nebom,“ povedal Barack Obama. „Urobili to 
s tímom, ktorí si ľudia v Los Angeles obľúbili -  hráčov ako 
Jonathan Quick, najužitočnejší hráč play-off Justin 
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Williams, prvý útok Brown, Kopitar a Gáborík. Tešia sa z 
Jeffa Cartera a jeho hokejového úsmevu a, samozrejme aj z 
trénera Darryla  Suttera s jeho jednoduchými odpoveďami na 
tlačových konferenciách. “  

Center Anže Kopitar si na slávnostnú príležitosť oholil 
bradu. „Nechcem na fotkách vyzerať ako grizzly,“ hovoril. 

Justin Williams zase vtipkoval, že by mal vo White House 
dostať svoju izbu. Na audiencii už bol totiž tretíkrát, svoj prvý 
Stanley Cup vyhral v roku 2006 s Carolina Hurricanes, 
ktorých hostil George W. Bush. „Asi sa na to prezidenta 
Obamu opýtam," povedal Williams podľa Los Angeles Times. 

„Je veľmi príjemné potriasť si rukou s prezidentom," 
uviedol útočník Trevor Lewis. „A je tiež fajn, keď je 
prezident športovým fanúšikom. Som rád, že si váži to, čo 
robíme." 

Pre Mariána Gáboríka, Tylera Toffoliho, Tannera 
Pearsona, rovnako ako pre gólmana Martina Jonesa plus 
obrancu Robyna Regehra a Jeffa Schultza bol výlet do 
dominanty Washingtonu prvým v kariére. 

Kings darovali prezidentovi svoj čierny dres a striebornú 
hokejku s venovaním. Hlavne hokejka ho potešila. „Je to lepší 
dar ako pero. Je to excelentné,“ ďakoval Barack Obama. 
Kalifornský tím teraz už môže zabudnúť na minulú sezónu a 
plne sa sústrediť na svoj tohtoročný cieľ. Na miesto 
zaručujúce play-off mu chýbajú tri body.  

„Už len to, že sem prídete, je skvelou skúsenosťou. Vidíte 
tu však opäť aj Stanley Cup, a to vám ako hráčovi pripomenie, 
o čo tu všetci hráme. Stále máte zimomriavky, keď vedľa neho 
stojíte. Teraz musíme nájsť spôsob, aby sme získali potrebné 
body,“ skonštatoval kapitán Kings Dustin Brown. 

www.slovaknhl.com 03.02.2015 
pomocná evidencia 128/1/2015 
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Trenčianskej rodáčke a úspešnej športovej strelkyni Danke 
Bartekovej sa dostalo zaujímavej pocty. Viacnásobná 
medailistka z MS, ME, na LOH 2012 v Londýne sa totiž stala 

ambasádorkou a tvárou 27. svetovej 
zimnej univerziády, ktorá prebieha 
v týchto dňoch v Tatrách. 

Len dodajme, že 30-ročná rodáčka 
z Trenčína (narodená 19. októbra 1984) je 
od roku 2013 členkou Medzinárodného 

olympijského výboru v komisii športovcov. Barteková patrí 
medzi najnádejnejších slovenských zástupcov na poli 
športovej diplomacie. V mladom veku má za sebou už 
niekoľko veľmi zaujímavých projektov a akcií.  

Veľmi aktívne vystupovala napríklad aj na vlaňajších ZOH 
v ruskom Soči, kde v rámci jednej z odborných prezentácií 
sedel v publiku aj ruský prezident Putin, či mnoho ďalších 
vplyvných predstaviteľov zo sveta politiky, športu či médií. 

www.teraz.sk 29.01.2015 
pomocná evidencia 089/1/2015 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila 

v utorok 3. februára 2015 rámci cyklu „Poznávame 
Trenčanov“ besedu s Pavlom Gáboríkom a prezentáciu 
biografie výnimočného hokejistu z pera jeho vlastného otca. 

Takmer tristo strán pútavého čítania a množstvo fotografií 
ponúka kniha Pavla Gáboríka o svojom svetoznámom synovi 
– hokejistovi Mariánovi Gáboríkovi. Publikácia Marián 
Gáborík s podtitulom „Otec, teraz to už môžeš vydať“, 
predstavuje v šestnástich kapitolách životný príbeh víťaza 
Stanley Cupu a slovenského hokejového reprezentanta Tren-
čana Mariána Gáboríka.  
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Najpútavejšie momenty zo života svojho syna od prvého 
zaväzovania korčulí až po víťazstvo v Stanley Cupe zachytil 
Pavol Gáborík pre čitateľa brilantným spôsobom. 

Aj názvy niektorých kapitol „Hokej v tieni mrakodrapov“, 
„Draftovaná budúcnosť“, „Keď sa povie NHL“, „Keď zahynie 

najbližší priateľ“ či 
„Zázrak dvoch duší a 
jednej matky“ napovie 
obsah zaujímavých prí-
behov. Ten okrem spo-
mienok na najťažšie ho-
kejové zápasy ponúka aj 
pohľad do zákulisia 
hokejovej arény a odkrý-
va pohľad do súkromia 
hokejovej hviezdy. 

„Ja som si písal 
momentky zo života Mariána a bolo ich už vyše päťsto strán. 
Nemal som víziu, že sa to niekedy vydá. Manželka to 
našťastie odkladala. Často moje monológy aj zapisovala. Po 
Mariánovom víťazstve v Stanley Cupe zavolal synovi bývalý 
športový komentátor Andrej Miklánek a dali sme to dokopy. 
Tak vznikla táto kniha,“ povedal Pavol Gáborík, ktorý mnoho 
rokov učil v Trenčíne technické predmety na strednej škole.  

Pavol Gáborík počas celej hokejovej kariéry poctivo 
archivuje všetky články o svojom synovi. 

„Robia to pravdepodobne všetci rodičia úspešných detí, o 
ktorých vychádzajú články. Máme doma za pätnásť rokov 
účinkovania Mariána vo vrcholovom športe dvanásť 
šanónov,“ usmial sa Gáborík. V príprave knihy sa však týmto 
smerom vôbec neuberal. Napísal ju s otcovským srdcom a s 
pocitmi, ktoré zažíval pri hokejových úspechoch i prehrách 
svojho úspešného syna. 
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„Chcel som, aby to bola odpočinková knižka, ktorá sa 
príjemne číta. Ale dovolil som si aj narážky na zle fungujúce 
veci v hokeji. To, čo by si Marián nemohol dovoliť povedať, 
tak som si to dovolil povedať ja,“ usmial sa otec hokejistu.  

Bývalý hokejista Dukly Trenčín Marián Gáborík si zahral v 
štyroch tímoch slávnej NHL - v Minnesote Wild, New York 
Rangers, Columbus Blue Jackets a Los Angeles Kings, s 
ktorým v sezóne 2013/2014 získal Stanley Cup. Hokejový 

hráčsky denníček si 
svetoznámy hokejista ale 
nikdy nepísal. 

„Má však vynikajúcu 
pamäť a pamätá si všet-
ky detaily. Až som sa 
čudoval. Keď som na-
písal kapitolu, dal som to 
synovi prečítať, čo na to 
povie. Celý rukopis po-
tom čítal Marián na 

dovolenke v Chorvátsku a urobil si k nemu veľa poznámok,“ 
pokračoval autor knihy. 

Otec so synom si potom k tisíckam riadkov sadli počas 
trojdňového stretnutia a knihu upravili podľa Mariánovho 
želania. 

„Ja som chcel byť v niektorých momentoch ešte tvrdší, ale 
Marián to nedovolil. Niektoré veci sme z knihy potom 
vyhodili, iné zasa pridali,“ potvrdil Pavol Gáborík.  

Marián Gáborík je slávnym hokejistom aj v anglicky 
hovoriacich krajinách USA a v Kanade. Otcovou snahou je 
preto vznik anglickej verzie knihy. 

„Rokuje sa so silným vydavateľstvom v zámorí a je 
predpoklad, že kniha vyjde aj na celom území USA. Zobral 
som do USA dvadsať slovenských vydaní a nadšený po 
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prečítaní knihy bol aj Václav Nedomanský,“ skonštatoval 
Pavol Gáborík. 

Knihu obohatil aj z domáceho fotografického archívu. 
Na fotkách nechýbajú zábery synov Mariána a Braňa po 

prvýkrát držiacich hokejku, ale aj Mariánova fotka z 1. triedy 
základnej školy, či oslava prvého roku života v dedkovom 
náručí. Jeho slávnu kariéru dokumentujú zábery z NHL i 
triumfálny pohľad na Mariána držiaceho Stanleyho pohár nad 
hlavou. 

Niekoľkými fotografiami obohatil knihu o Mariánovi 
Gáboríkovi aj trenčiansky fotograf Rastislav Vrátny. „Je to 
Mariánov kamarát a takto nám s fotografiami, ktoré poskytol 
vydavateľstvu, pomohol,“ dodal autor knihy Pavol Gáborík. 

www.sme.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 130/1/2015 
 
Hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner  sa 

rozhodol ukončiť bohatú hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný 
obranca (narodený 15. novembra 1977) odohral posledný 
zápas 27. januára 
2015, keď v Tipsport 
extralige vykorčuľo-
val v drese Dukly 
Trenčín na ľade 
Piešťan. 

Okrem hokeja sa 
Richard Lintner v 
ostatných mesiacoch 
venoval marketingovým aktivitám v Dukle a už dlhodobo sa 
objavuje aj na televíznych obrazovkách ako spolukomentátor 
prenosov hokejových zápasov. 

„V rámci svojich aktivít som sa dostal do štádia, keď sa mi 
už nedarilo skĺbiť hráčske a nehráčske aktivity. Pred pár 
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týždňami som sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru. 
Teším sa na to, čo bude nasledovať. Počas kariéry som zažil 
všetky najkvalitnejšie hokejové ligy, stretol som množstvo 
hráčov, trénerov, manažérov a ľudí, ktorí mi veľa dali. Celú 
kariéru beriem ako prípravu na budúcnosť,“ uviedol Richard 
Lintner. 

Jeden z najslávnejších momentov Lintnerovej kariéry 
prišiel v semifinále svetového šampionátu v Göteborgu 2002, 
keď spolu so Žigmundom Pálffym posunuli v lotérii samo-
statných nájazdov proti Švédsku slovenskú reprezentáciu do 
neskôr zlatého finále proti Rusku. 

Lintner má za sebou bohatú kariéru, ktorú začal v rodnom 
Trenčíne. Neskôr si zahral extraligu aj v drese Spišskej Novej 
Vsi. V roku 1996 ho draftoval v 5. kole zo 119. miesta vtedajší 
Phoenix, dnes Arizona Coyotes. Do NHL prvýkrát nazrel v 
sezóne 1999/2000 ako hráč Nashville Predators, dovtedy 
hrával na farmách v Springfielde v AHL a Milwaukee v IHL. 

Ročník 2001/2002 strávil vo švédskom MODO Hockey, 
neskôr sa ešte pokúšal prebiť v NHL v dresoch New Yorku 
Rangers a Pittsburghu. Od roku 2003 bol definitívne v Európe. 
Postupne si obliekol dresy Djurgaardenu, Fribourgu, 
Skelleftey, Färjestadu, Dinama Minsk, SaiPy, Lukko Rauma a 
Rögle. 

Za slovenskú reprezentáciu odohral Richard Lintner 
dovedna 105 zápasov, v ktorých strelil 14 gólov. Naposledy sa 
v drese s dvojkrížom objavil 1. apríla 2011 v príprave v Lahti 
s Fínskom (1:3). 

Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 a 2010, na zimných olympijských 
hrách 2002 a Svetovom pohári 2004. 

„Posledné roky som začínal sezóny v Trenčíne. Bral som to 
ako prípravu a tréning na zahraničné angažmány. Zvnútra som 
videl a zažíval realitu, ako funguje hokej a hráči na Slovensku. 
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Mohol som už vtedy malou troškou pomôcť. Musel som 
urobiť rozhodnutie v rámci svojich priorít, ak chcem robiť 
veci na sto percent. V tomto momente je pre mňa dôležitejšia 
manažérska časť ambícií,“ povedal Richard Lintner. 

www.sportaktuality.sk 16.02.2015 
pomocná evidencia 214/1/2015 
 
Osem tímov uplynulú sobotu bojovalo v Mestskej športovej 

hale na Sihoti v Trenčíne na XVI. ročníku Memoriálu Karola 
Borhyho. Z titulu sa po roku opäť tešil jeden z vedúcich tímov 
VI. ligy zo Zamaroviec. 

V základných skupinách sa odohralo dovedna dvanásť 
zápasov, ktoré rozhodli o tom, kto bude bojovať o celkového 
šampióna. Pozvanie prijali Zamarovce, Záblatie, Pobedim, 
Trenčianska Teplá, Omšenie, Soblahov, Mníchova Lehota 
a domáca TTS Trenčín.  

Darilo sa trenčianskym mužstvám. Záblatie skončilo tretie 
a domáci tím TTS Trenčín obsadil konečné 5. miesto. Finále, 
ako sa už stáva tradíciou, odohrali mužstvá Zamaroviec proti 
Soblahovu. Zamarovce vo finále vyhrali 4:1 a obhájili 
minuloročné prvenstvo. 

Ceny pre najlepších hráčov a najlepším tímom turnaja 
odovzdali Ján Žitňan, Anna Žitňanová, Tibor Rihošek 
a Mária Supeková. Memoriál podporil účasťou predseda 
Oblastného futbalového zväzu Trenčín Ivan Gróf. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal Boris „Bohuš“ Drienka zo 
Zamaroviec.  

www.sme.sk 17.02.2015 
pomocná evidencia 216/1/2015 
 
    V roku 2015 sa bežci v Trenčíne môžu tešiť na viaceré 

bežecké podujatia. Redakciu o nich informoval aktívny 
organizátor Martin Vlnka. 
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Prvým z nich je Benefičný beh PRO AUTIS, ktorého 3. 
ročník sa pobeží 11. apríla v areáli Trenčianskeho autistického 
centra PRO AUTIS v Soblahove, ktoré navštevujú deti s 
vývinovou pervazívnou poruchou nazývanou autizmus. Celý 
výťažok z tejto ak-
cie je venovaný 
autistickému cen-
tru. V štádiu prí-
prav je atraktívna 
bežecká novinka  - 
nočný beh Trenčí-
nom - Night Run 
Trenčín. Uskutoční 
sa 16. mája. Trať 
behu by mala byť situovaná tak, aby hlavná časť bola 
orientovaná v centre mesta.  

V júli (4. 7.) bude príležitosť zašportovať si na 
Trenčianskom amatérskom triatlone. „Vyvrcholením všetkých 
našich pretekov by mal byť dvojdňový Trenčiansky 
polmaratón,“ hovorí M. Vlnka. Druhý ročník športového 
podujatia (12.- 13.9.2015) ponúkne okrem klasického 
polmaratónu, štafety a detských behov (13. 9.) aj iné 
disciplíny, ako napríklad nordicwalking a inline preteky 
(12.9.).   
Ďalšie preteky, ktoré sa organizujú v Trenčíne a nemali by 

v bežeckom kalendári roka 2015 chýbať, sú Beh trenčianskou 
Brezinou či beh festivalu HoryZonty.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 284/1/2015 
 
Trenčianka Adela Ondrejovičová, členka Fitness Centra 

Jarábek Trenčín, za posledné tri  roky vyrástla na hviezdu 
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bodyfitness nielen v rámci Slovenska, čoho výsledkom sú 
tituly majsterky Európy a sveta. 

Adela Ondrejovičová sa pri vstupe do jesennej súťažnej 
sezóny 2014 netajila, že jej cieľom je 
vybojovať si profesionálnu  kartu a v 
roku 2015 nastúpiť na súťažné pódium v 
rámci IFBB PRO League. Cieľ sa jej 
podarilo naplniť na Nicole Wilkins 
Fitness Championships 2014 (konal sa vo Fínskom Lahti), kde 
zvíťazila vo svojej kategórii a získala aj titul absolútnej 
víťazky - pre absolútnu víťazku IFBB „pripravilo“ PRO kartu. 

Oprávnenosť vstupu do PRO tábora potvrdila aj na 
IFBB Majstrovstvách sveta koncom minulého roka v Kanade,  
kde získala svoj ďalší titul svetovej šampiónky. Po krátkom 
rozhodovaní  potvrdila, že definitívne končí so súťažením na 
amatérskej scéne a jej ďalším cieľom je konkurovať najlepším 
bodyfitnesskám sveta  na  profesionálnych súťažiach. 
Po splnení všetkých formalít a zaplatení poplatku za 
registráciu profesionálnej pretekárky si Ondrejovičová medzi 
svoje osobné doklady môže hrdo vložiť  PRO kartu. Týmto je 
oficiálne a definitívne potvrdený jej profesionálny štatút. 

Prvá slovenská profesionálna bodyfitnesska bude štartovať 
podľa doterajších prihlášok v anglickom Birminghame 
a fínskych Helsinkách. 

www.sme.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 321/1/2015 
 
V piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej extraligy 

HC'05 B. Bystrica zdolala Duklu Trenčín 4:2 a ukončila sériu 
pomerom 4:1. Trenčania v rozhodujúcom zápase dvakrát 
viedli, no domáci ich vedenia vždy zrovnali a pridali navyše aj 
dva góly vďaka Michalovi Handzušovi v 40. a Tomášovi Su-
rovému v 58. minúte do prázdnej bránky.  



 

 HC'05 B. Bystrica 
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 
Zostava Dukly Trenč
Dudáš, Habšuda, Novajovský, Hochel 
Šišovský - Filo, Stantien, Koyš 
Berák, Daniška, D. Hudec

Miroslav Chudý
nehovorí, že posledný krok býva naj

vynikajúco, dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si ve
kompliment, určite sa nemajú za 
však žiada aj našim hrá
predstihu môžeme pripravova

Roman Stantien
súper len doťahoval, až vývin skóre oto
tretinu ukončiť normálne, nie pä
inkasovať, čo pôsobí ako malá smr
podľa mňa o zápase i celej sérii.“

Tibor Melichárek
dobrú šancu v závere vyrovna
netrafil, škoda, zápas som mohol pred
druhého zápasu bola vyrovnaná. Bystri
silní fyzicky, mali vyrovnané pä
vzdorovali solídne. Chýbalo nám viac š
bránkou, aby sme zvíť

www.teraz.sk 09.03.2015
pomocná evidencia 350/1/2015

Hľadisko pri domácom štvrťfinálovom zápase s

HC'05 B. Bystrica - Dukla Trenčín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 
Zostava Dukly Trenčín: Konrád - Bokroš, Kozák, Andersons, 
Dudáš, Habšuda, Novajovský, Hochel - Melichárek, Hlinka, 

Filo, Stantien, Koyš - Petrovický, Zlocha, Mikula 
Hudec. 

Miroslav Chudý, tréner B. Bystrice: „Nadarmo sa 
nehovorí, že posledný krok býva najťažší, opäť sa to potvrdilo. 

Začali sme vlažne, nehrali 
to svoje, no výkon sme 
sčasti vystupň
hodli hlavne skúsenejší 
hráči, to bol jazý
váhach. Trenč
dým mužstvom hrali 

dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si ve
čite sa nemajú za čo hanbiť. Poďakova

však žiada aj našim hráčom, otočili vývin skóre, a tak sa v 
predstihu môžeme pripravovať na ďalšie kolo play off.“

Roman Stantien, tréner Trenčína: „Hrali sme výborne, 
ťahoval, až vývin skóre otočil. Mali sme druhú 
č ť normálne, nie päť sekúnd pred klaksónom 
čo pôsobí ako malá smrť. Práve tento gól rozhodol 

a o zápase i celej sérii.“ 
Tibor Melichárek, kapitán Trenčína: „Mal som celkom 

dobrú šancu v závere vyrovnať, puk skákal, ja som ho v páde 
netrafil, škoda, zápas som mohol predĺžiť. Celá séria okrem 
druhého zápasu bola vyrovnaná. Bystričania boli extrémne 
silní fyzicky, mali vyrovnané päťky, myslím, že sme 
vzdorovali solídne. Chýbalo nám viac šťastia, sily pred 
bránkou, aby sme zvíťazili viackrát ako raz.“  

09.03.2015 
pomocná evidencia 350/1/2015 

ťfinálovom zápase s B. Bystricou. 
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ín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). 
Góly Dukly: 14. Koyš (Filo, Dudáš), 22. Šišovský (Bokroš). 

Bokroš, Kozák, Andersons, 
Melichárek, Hlinka, 

Petrovický, Zlocha, Mikula - 

„Nadarmo sa 
ť sa to potvrdilo. 

ali sme vlažne, nehrali 
to svoje, no výkon sme 

asti vystupňovali. Roz-
li hlavne skúsenejší 
či, to bol jazýček na 

váhach. Trenčania s mla-
dým mužstvom hrali 

dokonca to bolo otvorené, zaslúžia si veľký 
ť ďakovať sa mi 

ili vývin skóre, a tak sa v 
alšie kolo play off.“ 

„Hrali sme výborne, 
čil. Mali sme druhú 

 sekúnd pred klaksónom 
. Práve tento gól rozhodol 

„Mal som celkom 
, puk skákal, ja som ho v páde 

ĺ ť. Celá séria okrem 
čania boli extrémne 

ky, myslím, že sme im 
ťastia, sily pred 



574 
 

 
Srdce bývalého futbalového funkcionára Jozefa Pecha 

dotĺklo v stredu 18. marca. Vo futbalových kruhoch mal 
povesť naslovovzatého odborníka na 
športovo-technickú oblasť. Dlhé roky 
bol predsedom Športovo-technickej 
komisie Západoslovenského futbalo-
vého zväzu. Kariéru začal ako tajomník 
TJ Jednota Trenčín. Neskôr pôsobil ako 
rozhodca a delegát. Počas päťdesiatročnej histórie 
trenčianskeho oblastného futbalového zväzu bol ako jediný 
predseda zvolený na dve funkčné obdobia, naposledy v rokoch 
2010-2014. V civilnom zamestnaní bol učiteľom. Začiatkom 
marca oslávil 74. narodeniny.  

www.sme.sk 20.03.2015 
pomocná evidencia 404/1/2015 
 
V piatok 20. marca sa už oficiálne začala jar. Obyvatelia 

Trenčína sa preto rozhodli využiť prvé jarné lúče a v nedeľu 
22. marca si zabehali. Trať bola dlhá 8,5 kilometra. 

Niekoľko sto Trenčanov si vychutnalo prvú jarnú nedeľu 
v bežkách na 8,5 kilometrovej trati, ktorá viedla z Ostrova po 
hrádzi pri rieke Váh a otestovali aj nový cestný most, po 
ktorom zatiaľ nejazdia automobily.  

Netradičné vítanie jari pripravili organizátori Trenčianskej 
bežeckej ligy. 

www.pluska.sk 22.03.2015 
pomocná evidencia 414/1/2015 
 
AS Trenčín odštartoval v závere minulého roka ďalší zo 

svojich dlhodobých projektov. Pod menom „Win AS a Team“ 
sme priniesli do vybraných trenčianskych barov miešaný 
nápoj. Celý výťažok z predaja ide na podporu našich 
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mládežníckych tímov. Niekoľkokrát do roka vás budeme 
pravidelne informovať o využití získaných prostriedkov. 

Nápoj je stále v ponuke 
partnerských barov Manhat-
tan, Steps, Barbakan a 
Speranza. „Hoci z každého 
jedného drinku ide na spo-
ločné konto eurová čiastka, 
podarilo sa vyzbierať sumu 
vo výške 200 eur. Z prvého 
výťažku sme zakúpili tré-
ningové pomôcky pre mládež. Sme radi, že sa nám aj vďaka 
vám darí napĺňať myšlienku podpory mládeže,“ povedala 
manažérka podujatí AS Trenčín Petra Drábová. 

„Exkluzívne namiešaný nápoj nielen pre fanúšikov AS 
Trenčín spája nielen jednotlivé jeho zložky, ale najmä bary v 
našom meste a klub AS Trenčín v snahe aktívne sa zapojiť do 
podpory futbalovej mládeže. Ušľachtilá myšlienka z nás robí 
víťazný tím poháňaný našou spoločnou vášňou pre futbal. 
Chceme, aby ľudia žili s klubom nielen na tribúne, ale aj v 
uliciach mesta,“ píše sa vo spoločnom vyhlásení subjektov 
zapojených do projektu. 

www.astrencin.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 544/1/2015 
 
 
Výbery hokejistov Dukly Trenčín do 20 a 18 rokov vyhrali 

svoje finálové série. Viac sa pri tom zapotili juniori, ktorí po 
dvoch zápasoch na ľade Liptovského Mikuláša prehrávali už 
0:2 na zápasy. Napokon v domácom prostredí dokázali 
zverenci trénerského dua Marcel Hanzal – Peter Kosa 
vyrovnať stav série na 2:2. Boj o zlato zavŕšili u súpera, kde 
zápas sledovalo vyše 3500 divákov! 
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Skvele sa darilo aj dorastencom. Tí sériu proti v základnej 
časti dominantnému 
Ružinovu zvládli už v 
štyroch zápasoch. Titul 
tak mohli oslavovať pred 
vlastnými fanúšikmi. K 
úspechu dorastencov 
doviedli tréneri Viliam 
Čacho a Milan Čecho. 

 
Extraliga juniorov: Finále – 5. zápas 3.4. 2015:  
MHK 32 Liptovský Mikuláš – Dukla Trenčín 3:6 (2:1, 

0:4, 1:1) – stav série: 2:3. 
Góly: 13. Moravčík (Števuliak), 13. Vybiral (Špirko), 43. 
Oško (Vybiral, Pagáčik) – 15. Holenda (Hochel, Koyš), 33. 
Koyš, 36. Pardavý (Zlocha, Koyš), 39. Berák (Trška), 40. 
Zlocha (Koyš, Pardavý), 60. Koyš.  

Zostava Dukly: E.Kompas – Hochel, Holenda, Palovič, 
Bača, Matejka, Trška, Lamp – Pardavý, Zlocha, Koyš – 
Briestenský, Sádecký, Špankovič – Berák, Tužinský, 
Longauer – Duda, Halabrín. 

Extraliga dorastu: Finále – 4. zápas 3.4.2015: 
Trenčín – HK 

Ružinov 6:3 (1:2, 
1:1, 4:0) – koneč-
ný stav série 3:1. 

Góly: 8. M. 
Hecl (Rajnoha, V. 
Čacho ml.), 30. M. 
Hecl (V. Čacho 
ml., Puš), 47. 
Trudman (M. Hecl, 

V. Čacho ml.), 58. Trudman (Aslamchanov, Lednický), 59. M. 

Juniori Dukly sa tešia zo zisku titulu. 

Eufória po získaní dorasteneckého titulu. 
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Hecl (V. Čacho ml., Puš), 59. A. Themár – 13. Részegh, 18. 
Štuk, 32. F. Krivošík z tr. strieľania. Diváci: 683.  
Zostava: Hrenák – A. Hatala, A. Themár, Rajnoha, L. 
Ďurkech, T. Konečný, Birás, D. Smolka – Aslamchanov, J. 
Lednický, Trudman – M. Hecl, V. Čacho ml., Puš – E. 
Smolka, T. Ondris, R. Jakubec – A. Šiška, Škvarka, 
Krištofovič, Högel.  

www.hkdukla.sk 03.04.2015 
pomocná evidencia 548/1/2015 
 
Výprava Športového klubu Real team Trenčín cestovala 8. 

marca do Komárna na 2. kolo Slovenského pohára žiakov v 
karate. S celkovým počtom 8 medailí získali prvenstvo. 

Pod spoločný úspech sa v celkovom hodnotení slovenských 
klubov spolu s trénermi Lenkou Beňovou, Jožkom Beňom a 
Ivanom Kostelným podpísali títo športovci: zlatí v súborných 
cvičeniach Rastislav Benko do 5 rokov, Sofia Štefaneková 6-
7 rokov, Nina Kňazovčíková 8-9 rokov, Róbert Páleš 10-11 
rokov, striebro získali Viktor Beňo do 5 rokov, Kristián 
Kosík 6-7 rokov, bronz doniesli Lukáš Kostelný 6-7 rokov, 
Alex Oravec 10-11 rokov. V kumite sa podarilo Lukášovi 
Kostelnému prebojovať do finále, kde síce podľahol súperovi 
ale získal tiež cenný strieborný kov.  
   Zmerali si sily aj v novej súťažnej disciplíne AGILITY, 
ktorá je zameraná na pohybové zručnosti. Vopred danú dráhu 
prekonávajú behom a skokmi okolo prekážok s technikami 
karate. V celkovom hodnotení 50 klubov sa REAL umiestnil 
na 6. mieste. Zlatú úroveň získali Sofia Štefaneková a Kristián 
Kosík, striebornú  Viktor Beňo, Rastislav Benko a Linda 
Predanocy, bronzovú úroveň Lukáš Kostelný a Alex Oravec. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 473/1/2015 
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Team mladých parkouristov a freerunnerov z Trenčína 
koncom minulého roka dokončil prvú fázu výstavby 
športového areálu na pravom brehu Váhu v Orechovom.  

Ide o prvý areál svojho druhu na Slovensku budovaný 
dobrovoľníkmi. Nábrežie 
sa tak stane dejiskom 
tréningových aktivít nad-
šencov tohto športu a 
miestom atraktívnych po-
dujatí, pričom zostane ve-
rejným a dostupným pre 
všetkých občanov z mesta 
a okolia.  

Ako informovali 
chlapci z tímu Freerun Slovakia, areál je špeciálne navrhovaný 
pre športy parkour, freerunning a workout. Pozostáva z 
parkourovej zostavy hrázd s dĺžkou až 13 metrov, cvičiska 
z drevených pňov zachránených z výrubov pri výstavbe 
nového železničného mosta a workoutového cvičiska 
s hrazdami. „Súčasťou areálu je aj mobiliár - lavičky, 
odpadkový kôš, stojany na bicykle a informačná tabuľa, ktoré 
zabezpečili naši priatelia a partneri z o. z. Pre Prírodu.“  

V druhej fáze chcú vybudovať dva veľké múry, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou takéhoto športoviska a lehovisko, 
ktoré bude slúžiť ako „tribúna“ pre návštevníkov podujatí 
alebo len tak na polihovanie a opaľovanie. „Urobíme terénne 
úpravy, vysadíme dreviny spolu s ochrancami prírody 
a osadíme navádzacie tabule vyrobené v spolupráci so 
študentmi SUŠ v Trenčíne.“  

Celý areál plánujú dokončiť v júli tohto roka, všetko závisí 
od finančných prostriedkov. Aj keď je areál ešte nedokončený, 
už teraz ho navštevujú ľudia všetkých vekových kategórií, 
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ktorí si prídu zacvičiť v rámci prechádzky alebo rekreačného 
behu popri Váhu.  

Poďakovanie za pomoc a podporu patrí mestu Trenčín 
a všetkým sponzorom, darcom a dobrovoľníkom. Projekt 
výstavby Areálu Parkour&Freerunning bol podporený 
Európskou úniou z Programu „Mládež v akcii“ a 
z „KomPraxu“ - Národného projektu IUVENTA – Sloven-
ského inštitútu mládeže. Do jedinečného areálu pozývajú 
všetkých záujemcov o pohyb v prírode. Od apríla tam budú 
prebiehať aj tréningové aktivity Freerun School. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 474/1/2015 
 
TJ Štadión Trenčín oslavuje v tomto roku dvadsať rokov od 

svojho vzniku. Basketbalový klub nadväzujúci na úspešnú 
tradíciu športu pod bezodnými košmi pod 
Čákovým hradom sa venoval prevažne 
mládežníckemu basketbalu. 

Muži hrali najviac druhú najvyššiu súťaž, ale 
mládež získala nejeden cenný úspech. Juniorom 
sa podarilo v ročníku 1998/1999 obsadiť šiestu 
priečku na Slovensku a kadeti boli ešte o dve 

miesta vyššie. TJ Štadión sa dnes snaží o renesanciu 
basketbalu v Trenčíne obnovenou prácou s mládežou. Žiaci 
štartujú v ligovej súťaži. V klube veria, že časom prídu na 
slovenské palubovky takí hráči, ako boli v minulosti Michal 
Opatovský, Jozef Ďurček alebo niekdajší mládežnícky 
reprezentant Juraj Zámečník. 
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Práve pri príležitosti 20 rokov od vzniku klubu sa 4. apríla 
za účasti pri-
mátora mesta 
Trenčín Ri-
charda Ryb-
níčka uskutoč-
nilo v trenčian-
skej športovej 
hale na Sihoti 
stretnutie bý-
valých a súčas-
ných hráčov, 
funkcionárov a 

trénerov. „Oslovili sme všetkých bývalých hráčov, ktorí majú 
chuť si rekreačne zahrať. Predovšetkým ale zaspomínať si na 
staré časy,“ povedal organizátor stretnutia Tomáš Vavro. 

Výsledky a ocenenia k 20.výročiu TJ Štadión Trenčín: 
Minibasketbalisti: 

TJ Štadión Trenčín  –  BK Dolný Kubín 82:18. Body Trenčín: 
Nebus O. 16, Kadlecay 14, Prosňanský 12, M. Nebus  10, 
Bobošík, Guza, Kebísek, P. Burian, Straka po 4, Sdurka 0. 

TJ Štadión Trenčín  –  BK Dolný Kubín 62:8. Body 
Trenčín: Straka 18, Prosňanský 16, M. Nebus 14, O. Nebus 8, 
Guza 6, Kadlecay 6, Sdurka 4, P. Burian 4, Kebísek 4, 
Bobočík 2, M. Burian 0. 
Žiaci: 

TJ Štadión Trenčín  –  IMC Považská Bystrica 71:31. Body 
Trenčín: Mikolášek 17, Németh 14, Minárik 13, Kokodič 8, 
Guza 6, Hríbik 3, Sokolík 3, O. Lukáč 2, D. Lukáč 2, Sulety 1. 

TJ Štadión Trenčín  –  IMC Považská Bystrica 48:35. 
Body Trenčín: Sokolík 11, Guza 9, D. Lukáč 4, Németh 7, 
Mikolášek 6, Kokodič 4, O. Lukáč 4, Michalička 0, Minárik 0, 
Hríbik 0, Sulety 0. 

Basketbalové nádeje TJ Štadión z prípravky. 
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Ocenenia TJ Štadión Trenčín k 20.výročiu 
basketbalového klubu: 

All Star – top 10 hráči: Martin Mrviš, Rastislav Mrázik, 
Michal Nebus, Juraj 
Zámečník, Tomáš Vavro, 
Andrej Uhrín, Matej 
Majerník, Michal 
Opatovský, Ivan 
Mikušovič, Jozef Durček. 

Cena za špeciálny 
prínos do klubu: Jiří 

Čvanda, Matej Kvasňovský, Tomáš Horváth. 
Ocenenie „Tréner TJ Štadión Trenčín”: Viktor Holúbek, 

Miroslav Majerník, Jozef Uhrín, Martin Chlebana, Andrej 
Trnka.  

Ocenenie minisketbalistov: Nebus O., Prosňanský, Guza. 
M. 

Klubový talent za rok 2014: Mário Mikolášek. 
www.trencinbasket.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 576/1/2015 
 
Na finálovom turnaji v Poprade od 9. do 11. apríla sa 

starším žiakom Dukly darilo a zvíťazili vo všetkých troch 
stretnutiach. Skompletizovali tak zlatý hetrik trenčianskej 
mládeže. Rovnako ako pred rokom, aj v sezóne 2014/15 
získali zlato juniori, dorastenci aj starší žiaci. 

Výsledky 9.apríla: 
Košice – Poprad 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)  
Dukla Trenčín – Slovan Bratislava 5:4 (2:2, 3:1, 0:1). 

Góly: 5. Okuliar (Luhový), 16. Jankula (Jakubec, Kollár), 28. 
Luhový (Kukuča, Okuliar), 36. Jankula (Kollár), 36. Halgoš 
(Pelech) - 7. Herák, 14. Slávik, 30. Hanula, 41. Drdan.  

Odovzdávanie ocenení pri príležitosti jubilea. 
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Zostava Dukly: Kostelný – Pastorák, A. Dúžek, 
Trebichavský, Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, 
Ferenyi, Haščák, 
Jankula, Kollár, 
Jakubec, Luhový, 
Kováčik, Nezník, 
Maniaček, 
Kukuča, Okuliar, 
Pelech.  

Výsledky 
10.apríla: Slovan 
– Košice 4:3 (1:2, 
2:0, 1:1).  

HK ŠKP Poprad – Dukla Trenčín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). 
Góly: 34. A. Dúžek (Kukuča, Okuliar), 48. Halgoš (Husár, 
Nezník).  

Zostava Dukly: Kostelný - Pastorák, A. Dúžek, 
Trebichavský, Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, 
Ferenyi, Haščák, Jankula, Kollár, Jakubec, Luhový, Kováčik, 
Nezník, Maniaček, Kukuča, Okuliar, Pelech.  

Výsledky 11.apríla: 
Dukla Trenčín – HC Košice 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Góly: 4. 

Luhový (Okuliar, Kukuča), 9. Kukuča (Okuliar, Jakubec), 16. 
Kukuča (Žák), 49. Halgoš (Jakubec, Kováčik), 59. Kováčik 
(Jakubec, Kollár) – 18. Eliáš, 50. Matej.  

Zostava Dukly: Dušák - Pastorák, A. Dúžek, Trebichavský, 
Husár, Vetrák, Žák, Chatrnúch – Halgoš, Ferenyi, Haščák, 
Jankula, Kollár, Jakubec, Luhový, Kováčik, Nezník, 
Maniaček, Kukuča, Okuliar, Pelech.  

Slovan – Poprad 4:3 sn (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0).  
Konečné poradie:  
1.Dukla               3 3 0 0 0 12:6   9  
2.Slovan             3 1 1 0 1 12:11 5  

Zo zápasu proti Slovanu Bratislava, v ktorom Dukla zvíťazila 5:4. 



 

3.Poprad             
4.Košice             3 0 0 0 3  6:12
All-star tím:  
Brankár: Daniel Jakub Pavli
Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

(Slovan).  
Útočníci: Richard Jakubec (Tren

(Trenčín), Alex Vavrušek (Slovan). 
www.hkdukla.sk 
pomocná evidencia 600/1/2015
 
Športový manažér Dukly 

roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 
dôvodov skončiť. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
dostáva ďalší z bývalých hokejistov klubu, 39
Kobezda. 

Ten začal s hokejom v Dubnici, v Tren
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku 
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 
na Islande, pri
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

Po návrate na Slovensko trénoval Dubnicu 
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 
získal s trenčianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 
trenčianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
vymenovanie potvrdi
spoločnosti Dukla a.s.

V lete 2013 sa nachádzala Dukla vo ve
a len málo chýbalo, aby sa klub ocitol v
ťažkostiach. Dva roky to 
predsedu predstavenstva, Jozef Da

Ján Kobezda 

 3 1 0 1 1   6:7   4  
3 0 0 0 3  6:12   0  

Brankár: Daniel Jakub Pavličko (Poprad).  
Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

níci: Richard Jakubec (Trenčín), Michal Luhový 
ín), Alex Vavrušek (Slovan).  

 11.04.2015 
pomocná evidencia 600/1/2015 

Športový manažér Dukly Jozef Daňo mal za sebou dva 
roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 

č ť. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
alší z bývalých hokejistov klubu, 39

čal s hokejom v Dubnici, v Trenčíne potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku č
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 
na Islande, pričom šéfoval aj strieda
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

ovensko trénoval Dubnicu nad Váh
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 

čianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 

ianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
vymenovanie potvrdiť valné zhromaždenie akciovej 

nosti Dukla a.s. 
lete 2013 sa nachádzala Dukla vo veľmi ťažkej situácii 

len málo chýbalo, aby sa klub ocitol v neriešite
ažkostiach. Dva roky to ťahali Viliam Ružička

predsedu predstavenstva, Jozef Daňo ako športový manažér 
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Obrancovia: Adam Žiak (Poprad), Adam Divinský 

čín), Michal Luhový 

mal za sebou dva 
roky v riadiacej funkcii, po nich sa rozhodol z rodinných 

. Na pozíciu generálneho manažéra sa tak 
alší z bývalých hokejistov klubu, 39-ročný Ján 

potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. 
Neskôr hral ešte vo Fínsku či Slovane 
Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval 

om šéfoval aj striedačke 
juniorskej reprezentácie „krajiny gejzírov“. 

nad Váhom a 
následne juniorský tím HK Bulldogs. V sezóne 2013/2014 

ianskou juniorkou v pozícii trénera titul majstra 
Slovenska. Oficiálne bude generálnym manažérom 

ianskeho klubu od konca mája, kedy má jeho 
omaždenie akciovej 

ľmi ťažkej situácii 
neriešiteľných 

Viliam Ružička z pozície 
tový manažér 
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a Eduard Hartmann ako sekretár klubu. Po dvoch sezónach, 
kedy sa klub vyhrabal z najhoršieho, sa Jozef Daňo rozhodol 
svoju misiu ukončiť.  

„Bolo to moje rozhodnutie, skončil som z rodinných 
dôvodov. Prišli sme s pánom Ružičkom do klubu, keď bol 

v horšom štádiu, opúšťam ho 
v situácii, kedy sa nám ho podarilo 
stabilizovať a neodchádzam s poci-
tom, že by tu bolo čosi zlé, nie sú tu 
dlhy. Neboli to jednoduché dva 
roky, ale klub je v lepšej kondícii, 
ako keď som do neho prichádzal, 

z toho mám dobrý pocit,“ komentoval svoje rozhodnutie Jozef 
Daňo. 

Príležitosť tak dostáva Ján Kobezda. Kedysi 
nekompromisný a tvrdý obranca, neskôr tréner preferujúci 
moderné poňatie hokeja. Na podrobné rozobratie jeho 
myšlienkových pochodov a vízii ešte bude počas leta veľa 
času. 

Ako sa zrodilo vaše menovanie do funkcie generálneho 
manažéra?  

„Viliam Ružička oslovil mňa. Ja som rátal skôr s tým, že 
budem opäť trénovať v juniorke, ale keď prišla táto ponuka, 
tak som neváhal.“  

S akými cieľmi prichádzate do Dukly?  
„Musím pochváliť môjho predchodcu. Jozef Daňo spoločne 

s Vilom Ružičkom dokázali stabilizovať klub. Pred dvomi 
rokmi tu boli veľké problémy, ale podarilo sa im klub oddlžiť 
a stabilizovať, takže ja môžem začať s čistým stolom. Budem 
chcieť pokračovať tam, kde on prestal, chcem posunúť Duklu 
opäť niekam vyššie, aj v tabuľke, aj v celkovom fungovaní 
klubu.“  

Riešili ste už trénerskú otázku A-mužstva?  

Jozef Daňo (vľavo). 
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„Táto otázka je zatiaľ otvorená.“  
Máte už predstavu, ako by mal vyzerať hráčsky káder? 
„Po mojom príchode boli podpísaní štyria hráči, s ktorými 

som nemal žiadny problém. Jozef Daňo mi funkciu odovzdal 
s tým, že mi porozprával o tom, ktorí hráči majú záujem ostať, 
ktorí naopak nie. Teraz si to musíme prebrať a rozhodnúť sa, 
ktorí hráči a za akých podmienok tu budú pôsobiť. 
Samozrejme, určujúce budú stále finančné podmienky, záleží 
teda aj na tom, aké požiadavky budú mať hráči.“  

Ako hráč ste boli nekompromisný, tvrdo ste dohrávali 
súboje. Aký hokej by Dukla mala hrať?  

„Chceme produkovať hokej v rámci súčasnej moderny. 
Dnes sa hokej bez fyzického nasadenia a tvrdých osobných 
súbojov prakticky ani nedá hrať. Vidíme to na 
medzinárodnom fóre, kde s tým naši hráči mávajú niekedy 
problémy. Dukla vždy bola známa kombinačným hokejom, 
takže radi by sme hrali taký, ale s nasadením a tvrdou hrou do 
tela. Kedysi to tu tak fungovalo a verím, že sa k tomu vrátime. 
Na to sú samozrejme potrebné typy hráčov, uvidíme, akých sa 
nám podarí angažovať.“  

Plánujete zapracovať aj na mimohokejových 
aspektoch?   

„Mám pripravené aj vízie ohľadom týchto vecí. 
V posledných rokoch na ne zrejme nezostávalo príliš veľa 
priestoru, lebo tu boli iné problémy. Myslím, že teraz sa tento 
priestor opäť trochu otvoril a verím, že sa nám podarí posunúť 
sa dopredu. V prvom rade samozrejme treba hrať dobrý hokej, 
divákom ale treba ponúknuť aj trošku zábavy a kultúry, takže 
verím, že sa zlepšíme aj v tomto smere.“  

Mládežnícke tímy Dukly majú za sebou ďalšie skvelé 
úspechy, koľko priestoru hodláte venovať mládeži?  

„Je tu výborne nastavená práca s mládežou, výsledkom sú 
dva unikátne zlaté hetriky v posledných dvoch rokoch. Musí 
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sa to začať prejavovať aj v áčku, chceme dať priestor 
odchovancom a mladým hráčom. Ja som takúto šancu dostal, 
keď som bol mladý a túto si zaslúžia aj súčasní juniori. Viacerí 
dostali šancu v minulej sezóne, teraz budú o rok skúsenejší, 
výborne sa chytil napríklad Michal Hlinka. Verím, že sa to 
bude postupne prejavovať viac a viac. Musia však dostať 
priestor.“  

www.hkdukla.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 616/1/2015 
 
Volejbalisti COP Trenčín obsadili v extraligovom ročníku 

2014/2015 konečné siedme miesto. V prvom zápase vyhrali 
nad VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 a v sobotňajšom stretnutí 
zdolali Nitranov  na domácej palubovke 3:2 (hralo sa na dva 
zápasy). O 5 - 8. miesto: 

COP Trenčín - VK Ekonóm SPU Nitra 3:2 (-20, -21, 23, 
13, 10). Prvý zápas 3:0, Trenčín skončil siedmy. 

www.sportaktuality.sk 18.04.2015 
pomocná evidencia 634/1/2015 
 
V sobotu 11. apríla sa uskutočnil jubilejný 40. ročník 

diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka pri 
príležitosti 70. výročia oslobodenia Trenčína. Podujatie 
zorganizovali trenčianske kluby Dukla a TTS, oblastný výbor 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zväz 
vojakov SR. 

K tohtoročnej klasickej 50 km trase z Trenčína a 25 km z 
Krásnej Vsi na Jankov vŕšok pribudli tri 15 km trasy z 
Karolintálu na Jankov vŕšok.  

Turisti si po oddychu mohli pozrieť nové múzeum 
venované partizánskej brigáde J. Žižku, udržiavané bunkre z 
druhej svetovej vojny a Pamätník SNP. Nakoniec položili 
vence k pamätníku a autobusom sa odviezli späť do Trenčína. 
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Štatisticky nám turistické podujatie vyhodnotila vedúca 
OKST Dukla Trenčín Janka Salviany: „Krásne počasie tento 
rok vylákalo rekordných 293 účastníkov pochodu, z toho 120 
vojakov. Na 50-kilometrovej trase bolo 102 vojakov, 4 
vojačky, 48 mužov, 9 žien a 1 dieťa. Najmladší bol 12-ročný 
Mário a najstarší 73-ročný Jozef. Na 25-kilometrovej  trase 
bolo 7 vojakov, 3 vojačky, 21 mužov, 10 žien a 4 deti. 
Najmladší bol 8-ročný Dominik a najstarší 80- ročný 
František. Na krátke trasy sa vybralo 34 mužov, 44 žien, 6 
detí. Najmladšia bola 7-ročná Aďka a najstaršia 89-ročná pani 
Marta.“ 

www.sme.sk 26.04.2015 
pomocná evidencia 679/1/2015 
 
Úspešných mladých hokejistov Dukly spolu s vedením 

klubu a trénermi prijal v piatok 24. apríla primátor Trenčína 
Mgr. Richard Rybníček. Tituly majstrov SR získali juniori, 
dorastenci i starší žiaci. 

Primátor najskôr poďakoval mládežníkom Dukly za zlatý 
hetrik: „Predstavi-
telia mesta Tren-
čín sú si vedomí, 
aký úspech ste 
dosiahli napriek 
zložitým pod-
mienkam, v akých 
klub pôsobí. Do-
kázali ste, že 
hokej robíte srd-
com. Ste talento-

vaní mladí ľudia, ktorí majú veľkú perspektívu. Vážim si, že 
robíte dobré meno Trenčínu. Bol by som veľmi rád, keby sa 
splnili vaše hokejové sny. “  

Richard Rybníček osobne poďakoval všetkým úspešným mládežníkom Dukly. 
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Primátor sa vyjadril aj k horúcej téme rekonštrukcie 
zimného štadióna: 
„Pred  chvíľkou 
som telefonoval 
s osobnou tajom-
níčkou predsedu 
vlády SR. Požia-
dal som ho – na 
základe nášho 
predchádzajúceho 
rozhovoru -   aby 
poskytol dotáciu 
vo výške 1 milión eur na rekonštrukciu chladiarenského 
zariadenia, ľadovej plochy, mantinelov a celého servisného 
zázemia. Premiér mi sľúbil, že tie peniaze poskytne, pokiaľ 
úspešne a v súlade s legislatívou dopadne súťaž na výmenu 
chladiarenského zariadenia. To sa stalo. Od včerajšieho dňa 
máme víťaza. Ďalej som požiadal pána premiéra, aby nám 
poskytol tie peniaze čo najskôr, aby sa dala naplánovať 
nasledujúca sezóna. Chceme, aby sa rekonštrukcia začala už 
v máji. Jej predpokladaná dĺžka je asi päť mesiacov. Ak 
všetko dobre pôjde, na jeseň by ste už mali vykorčuľovať na 
novú ľadovú plochu. Mala by mať rozmery IIHF a bude 
celoročná. Vyhovie aj kritériám pre medzinárodné zápasy.“ 

Primátor poďakoval za korektnú a konštruktívnu 
spoluprácu vedeniu Dukly a dodal: „V ďalšej fáze by sme sa 
chceli ešte v tomto štvorročnom volebnom období 
porozprávať s vedením Dukly o možných investíciách na 
ďalšie rekonštrukcie, ako sú šatne a regeneračné zariadenia. 
Veď Trenčín je a vždy bol pojem vo svetovom hokeji.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 673/1/2015 
 

Spoločná fotografia primátora s juniorskými majstrami. 
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V novodobej histórii po osamostatnení ešte ani jeden z 
finálových aktérov v SP netriumfoval. Finálové stretnutie 
Slovnaft Cupu - Slovenského pohára na štadióne NTC v 
Poprade doprialo viac AS Trenčín, po remízovom stave 2:2 s 
FK Senica po predĺžení sa premiérovo tešil z cennej trofeje až 
po streľbe zo značky pokutového kopu s pomerom 3:2. 

Na popradskom štadióne mali prevahu trenčianski diváci v 
bielych dresoch, a práve na ich strane za bránkou zažili 

zdesenie hneď v úvode 
zápasu. Po nešťastnom teči 
Čögleya posunul v 4. min 
jeho vlastný gól Seničanov 
do psychickej výhody. 
Príliš ju však nevyužili, 

Trenčania pôsobili buldodžou silou, zahryzli sa do súpera a aj 
sa vcelku úspešne snažili presadiť svoj typický herný štýl. 
Loptu mali viac na kopačkách, pred bránkou častejšie tvorili a 
vypracovali si aj dobré šance. Dočkali sa v 36. min, po centri 
Gubu z ľavej strany nekompromisne z voleja napriahol Rabiu 
a vyrovnal. V 40. min Bero po nahrávke od Jaira prekopol 
možno ešte vo väčšej šanci a Seničania si mohli cez polčas 
uľahčene vydýchnuť. Takmer žiadnu kombináciu nedotiahli až 
do konca a jedine Majtánovi v 25. min chýbali možno 
centimetre.  

Trenčania sa snažili podstatne viac, v 12. min Guba 
prekopol v dobrom postavení, v 17. min zasa Bero vysunul 
Jaira do jasnej tutovky a Šulla sa v bránke zapotil. V 23. min 
po hlavičke Ramona, ktorého v pokutovom území našiel 
centrujúci Čögley, skončila lopta na hornej žrdi. Uznanie si 
zaslúžil taktiež Gubov prienik cez Černáka v 25. min, 
ktorému chýbalo len jedno, ľahší teč niektorého z Trenčanov 
pred bránkou.  

Trenčianski fanúšikovia pricestovali do Popradu špeciálnym vlakom. 
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Ak by v druhom polčase Seničania nepridali, ťažko by sa 
ubránili. V 47. min si brankár Šemrinec poradil s vydarenou 
hlavičkou Majtána, o chvíľu Hlohovský vystrelil po zemi 
tesne vedľa ľavej žrde. Väčšia aktivita bola na strane 
Seničanov, no ako prišla, tak postupne vyprchala. V 66. min 

Van Kesselov cen-
ter netrafil dobre 
Mondek, na hlave 
mal po rohu ďalšiu 
možnosť Jairo, 
brankár Šulla sa 
však dvakrát za 
sebou vyznamenal. 
Tlak Trenčanov 
narástol a ich súper 

sa sústredil hlavne na rýchle kontry, také, z ktorej Hlohovský 
v 79. min len napálil do brániaceho hráča. V 86. min Van 
Kessel opäť netrafil bránku. Strelu Rabia v 88. min Šulla 
zlikvidoval, rovnako ako pokus Van Kessela v 90. min a aj on 
prispel na to, že sa zápas predlžoval 2x15 min.  

V 104. min jedinečnú šancu po akcii Lobotku a Mondeka 
spálil strelou ponad Jairo. Síl na oboch stranách ubudlo, cenila 
sa každá jedna akcia a trenčiansky povzdych sklamania bol po 
Jairovom nepresnom pokuse namieste. V 106. min Jairo po 
nahrávke od Van Kessela trafil brvno, od ktorého sa lopta 
odrazila na zem a Jairo sa márne dožadoval gólu. Do tretice 
Jairo prešiel v 108. min cez Pavlíka, stihol aj zacentrovať, no 
bez adresáta. Trenčianska radosť prišla vzápätí, v 110. min 
Van Kessel nechytateľne pod brvno skóroval a keď už sa 
zdalo, že Seničania nestihnú odpovedať, v 114. min krásnou 
hlavičkou vyrovnal kanonier Fortuna ligy Kalabiška a poslal 
zápas do penaltového rozstrelu. 

Trenčiansky supertalent Matúš Bero uniká súperom. 
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Ich priebežný film bol infarktový, Majtána vychytal 
brankár, Van Kessel prekopol, Hlohovský bol úspešný (0:1), 
Lobotka tiež (1:1), Opiela premenil (1:2), aj Mondek (2:2), 
Kóňa nepochodil, keď si s jeho strelou Šemrinec poradil, 

Rundič premenil 
(3:2), Kalabiška trafil 
len slabo do brankára 
a gejzír radosti vypu-
kol u Trenčanov. 

AS Trenčín - FK 
Senica 2:2 po 
predĺžení (1:1, 1:1), 
na pokutové kopy 
3:2. 

Góly: 36. Rabiu, 110. Van Kessel - 4. vlastný Čögley, 114. 
Kalabiška. Rozhodca Trutz, ŽK: Lobotka, Rundič - Dolný, 
Majtán, Opiela, 3473 divákov. 

AS Trenčín: Šemrinec - Čögley, Ramon, Rundič, Madu 
(72. Lawrence)- Lobotka - Van Kessel, Rabiu, Bero (64. 
Koolwijk), Guba (55. Mondek) – Jairo. 

FK Senica: Šulla - Opiela, Pavlík, Pillár, Čermák - Hušek 
(113. Pittner), Kóňa - Dolný (89. Kosorín), Hlohovský, 
Kalabiška – Majtán. 

Tréner Trenčína Martin Ševela zažíval nervy na lavičke, 
aby nakoniec práve v psychike najviac pochválil svojich 
hráčov. „Videli sme dramatický zápas, na našej strane bolo 
viac zakončení, chýbala mi však väčšia efektivita. Aj kon-
štrukciu bránky sme tuším trikrát strelili, dominancia bola na 
našej strane. V predĺžení sme strelili gól, no neustrážili štan-
dardnú situáciu a súper vyrovnal. Chlapci predviedli veľmi 
dobrý výkon a v jedenástkovom rozstrele mal náš brankár 
Šemrinec viac nervov. Preto si myslím, že nám víťazstvo patrí 
právom.“ 

Trenčania mali v hľadisku prevahu. 
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Jozef Kostelník, tréner Senice, neustále veril, že radovať 
sa bude po 120 minútach boja a ďalších spotrebovaných v 
penaltovom rozstrele jeho mužstvo. „Myslím si, že sme videli 
kvalitné stret-
nutie, bola to 
dobrá reklama, 
hral sa otvorený 
futbal, so šanca-
mi na jednej i 
druhej strane. 
Nám patrili úvo-
dy oboch polča-
sov, Trenčín mal 
zasa viac šancí. 
V predĺžení nám chýbali sily, súper nás pritlačil na našu 
polovicu, no som rád, že sme zo seba dostali všetky sily a 
vyrovnali. Nebolo to ľahké, keď sme v predĺžení inkasovali, 
podarilo sa nám po štandardke vyrovnať, proti vysoko 
favorizovanému Trenčínu sme odohrali dobrú partiu. Ja som 
veril, že to dotiahneme do víťazného konca, no v penaltách bol 
šťastnejší Trenčín.“ 

Peter Čögley, obranca Trenčína, bol smoliarom po 
vlastnom góle už v 4. minúte i šťastlivcom nakoniec“ „Diváci 
si prišli na svoje, s gólmi, s predĺžením, penaltami. To sa 
stáva, že si strelíte vlastný gól, bolo to aj dosť klzké a loptu 
som si šupol do bránky. To je však už za nami, my sa teraz 
radujeme, je to zabudnuté. Je to môj najväčší úspech v kariére, 
liga je ešte ďaleko, teraz je dôležitá regenerácia, lebo 
predĺženie som ešte nikdy nehral.“ 

Igor Šemrinec, brankár Trenčína, sa stal jedným z hrdinov 
zápasu. „Sú to neopísateľné pocity, chceli sme rozhodnúť 
skôr, nepodarilo sa, našťastie sme vyhrali. Ani si 
neuvedomujem, koho som vychytal, niektoré veci som si 

Radostné oslavy s cennou trofejou. 
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dohodol s trénerom, snažil sa ich pri penaltách dodržať a vyšlo 
to. Jeden cieľ sme si splnili, nasleduje ďalší, musíme dobre na 
ligu preladiť. Súper bol silný v štandardných situáciách, 
vyrovnal, no ja som veril, že vyhrá spravodlivosť. Inkasovali 
sme nepríjemne vlastným gólom, do polčasu vyrovnali a 
mohli rozhodnúť aj skôr. Nakoniec som v penaltovom 
rozstrele chytil bez pohnutia strelu Kalabišku, hlásila sa aj 
únava, psychika, sústredil som sa na to, aby som sa zavčasu 
nehodil. Pre divákov to bolo výborné stretnutie.“ 

www.teraz.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 716/1/2015 
 
Už len najväčší pamätníci si spomínajú na prvý triumf 

trenčianskych futbalistov v bojoch o Slovenský pohár 
(Slovnaft Cup). V roku 1978 zdvihli 
cennú trofej nad hlavu futbalisti 
Jednoty Trenčín, ktorí zdolali 
Slovan Bratislava doma i vonku 
(1:0, 3:1). Ako prvý prebral pohár z 
rúk vtedajšieho sekretára Sloven-
ského futbalového zväzu Vavrinca 
Slováka kapitán mužstva Jozef 
Hollý. Je vám to meno povedomé? 
Presne tak, ide o súčasného vedú-
ceho mužstva AS Trenčín. Šesť-
desiatštyriročný veterán tak po 37 rokoch opäť zdvihol nad 
hlavu národný pohár.  

„Finále v drese Jednoty malo pre mňa jeden špeciálny 
moment. Pohár mi odovzdal pán Slovák, ktorý ma ešte ako 
malého talentovaného žiaka vybral do dorasteneckého 
mužstva Púchova. Pri odovzdávaní trofeje mu vypadla slza 
dojatia,“ vracia sa v spomienkach Jozef Hollý.  
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Podobné pocity prežíval aj on s našimi chlapcami v 
Poprade. „Pre väčšinu z nich je to prvý veľký úspech v ich 
futbalovej kariére. Okamih, na ktorý nikdy nezabudnú. Verím, 
že už čoskoro príde aj ďalšie ocenenie ich každodennej 
poctivej práce,“ dodáva jeden z najvernejších mužov 
trenčianskeho futbalu. 

www.astrencin.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 768/1/2015 
 
Doterajší hlavný tréner juniorov hokejovej Dukly Trenčín 

Marcel Hanzal sa presúva na pozíciu asistenta v seniorskom 
extraligovom tíme vojakov. Juniorov za 
obhajobou titulu povedie dvojica 
Branislav Okuliar, Peter Kosa.  

„Za trénera juniorky bol určený 
Branislav Okuliar, jeho asistentom 
bude Peter Kosa. Úspešný tréner 
Marcel Hanzal sa posunie ako asistent k 

prvému tímu, pozícia hlavného trénera áčka bude doriešená 
koncom tohto týždňa,“ informoval na klubovom webe 
generálny manažér Dukly Ján Kobezda, ktorý momentálne 
s Marcelom Hanzalom vedie aj tréningy seniorov na suchu v 
rámci letnej prípravy. 

Branislav Okuliar sa na lavičku juniorov Dukly vracia po 
pár rokoch, v ročníku 2009/2010 doviedol mladé nádeje 
vojakov spoločne s Romanom Stantienom k majstrovskému 
titulu. Neskôr viedol mužov Nitry, Michaloviec, Trebišova a 
posledné dva roky pracoval v Taliansku. 

„Budeme chcieť hrať na popredných priečkach a pracovať s 
chlapcami tak, aby sme vychovali hráčov pre A-mužstvo,“ 
uviedol Branislav Okuliar. 

www.netky.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 770/1/2015 

Marcel Hanzal 
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Na školských ihriskách ZŠ Novomeského v Trenčíne sa v 

stredu 6. mája uskutočnilo krajské kolo 17. ročníka 
McDonald´s Cupu. Prvenstvo obhájili domáci futbalisti. 

V Trenčianskom kraji sa do turnajov zapojilo 113 škôl. 
Z nich sa do krajského finále prebojovalo deväť tímov. 
Krajské kolo usporiadalo Centrum voľného času Východná 
z Trenčína. V spolupráci s hostiteľskou základnou školou 

a trenčianskou reštaurá-
ciou McDonald´s pripra-
vili malým hráčov pekný 
deň, plný športových 
zážitkov.  

Turnaj otvoril oficiál-
ny nástup všetkých tí-
mov a slávnostný výkop 
Ronalda McDonalda. 

Deväť futbalových družstiev, dve šikovné dievčatá a 90 gólov 
- taká je bilancia Trenčianskeho krajského kola 17. ročníka 
McDonald´s Cup – Majstrovstiev Slovenska žiakov a žiačok 
1. stupňa základných škôl v minifutbale. 

Z postupu do celoslovenského finále sa tešili podobne ako 
pred rokom žiaci zo ZŠ Novomeského Trenčína. Tím zložený 
z prípravkárov AS Trenčín prešiel turnajom bez zaváhania 
a zaslúžene si zahrá v Nitre. „Priznám sa, že sme neodohrali 
najlepší turnaj. Dôležitosť postupu nám trocha zväzovala 
nohy. Postupne sme sa cez to dostali. Kvalita bola na našej 
strane a dokázali sme vsietiť veľa gólov. Celý turnaj sme 
vyhrali bez komplikácií. Na finálovom kole budeme musieť 
hrať lepšie,“ povedal tréner tímu Miroslav Karas. 

Mladí Trenčania minulý rok finálový turnaj s prehľadom 
vyhrali. Odmenou pre nich bolo sprevádzanie futbalistov 
Slovenska pri nástupe na kvalifikačný zápas majstrovstiev 
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Európy proti Španielsku. Z minuloročného kádra je v tíme ešte 
štvorica futbalistov. Kapitánom je desaťročný Nathanael 
Zaťko, ktorý má aj tento rok najvyššie ciele. „Turnaj sme si 
poriadne užili. Tešíme sa na finále. Radi by sme titul 
zopakovali,“ povedal odhodlane. 

Na striebornom stupienku skončili mladí futbalisti zo 
ZŠ Uhrovec, ktorí sa na krajské kolo kvalifikovali z okresu 
Bánovce nad Bebravou. „Môžem prejaviť maximálnu 
spokojnosť. Veľké očakávania sme nemali. Skôr sme čakali, 
že budeme absolútni outsideri. Až na jedného sú tu chlapci, 
ktorí hrajú dedinské ligy. Ich veľkou výhodou bola 
bojovnosť,“ povedal po skončení turnaja učiteľ telesnej 
výchovy Peter Janáč.  

Na pekné tretie miesto sa vyšplhali žiaci zo ZŠ Púchov. Aj 
oni si pochvaľovali úroveň turnaja a organizácie. „Môžeme 
byť iba spokojní. Na 
to, že sú to všetko 
malí chlapci,  zahrali 
veľmi dobre. Čo sa 
nás týka, mali sme aj 
šťastie. To však patrí 
k športu. Naša zá-
kladná skupina bola 
veľmi vyrovnaná 
a vďaka systému tur-
naja sme šli ďalej,“ 
povedal sprievodca družstva Miroslav Mudrák. Púchovčania 
pred turnajom nemali veľké očakávania. Tím zložený 
z futbalistov a hokejistov si chcel v prvom rade schuti zahrať. 

Finálová skupina: Novomeského Trenčín – Uhrovec 4:1, 
Púchov – Novomeského Trenčín 1:14, Uhrovec – Púchov 7:1. 

Konečné poradie: 1. ZŠ Novomeského 11, Trenčín, 2. ZŠ 
s MŠ SNP 5 Uhrovec, 3. ZŠ J. A. Komenského 50 Púchov, 4. 

Víťazné družstvo zo ZŠ Novomeského v Trenčíne. 
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ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica, 5. ZŠ s MŠ Veľká Okružná 
1089/19 Partizánske, 6. ZŠ Odborárska 1374, Nové Mesto nad 
Váhom, za účasť: ZŠ SNP 587/4, Kanianka, ZŠ sv. Augustína 
Moyzesova 1, Pov. Bystrica, ZŠ SNP 587/4 Kanianka, ZŠ 
Štúrova 18, Myjava. 

Najlepší strelec: Samuel Bulko (Trenčín), najlepší hráč: 
Martin Čavoj (Partizánske), najlepší brankár: Adam Horník 
(Uhrovec). 

www.sme.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 789/1/2015 
 
Siloví trojbojári Novomešťan Peter Herák a Trenčan Jozef 

Gabrhel začali novú sezónu zlepšením svetových rekordov. 
Títo špičkoví reprezentanti 
Slovenska  dominovali na 
spoločných majstrovstvách 
Českej a Slovenskej republi-
ky v silovom trojboji fede-
rácie GPC. Tie sa konali 9.- 
11. apríla v Prahe. Obaja 
štartujú vo farbách Nového 

Mesta nad Váhom. 
Okrem víťazstiev vo svojich kategóriách prekonali Peter 

Herák i Jozef Gabrhel doterajšie platné svetové rekordy. Jozef 
Gabrhel zvíťazil celkovým výkonom 402,5 kg. V tlaku na 
lavičke zlepšil doterajší svetový rekord hneď dvakrát – najskôr 
výkonom 105,5 kg a v treťom pokuse posunul aktuálnu 
hodnotu svetového rekordu až na 107,5 kg. 

Peter Herák zvíťazil vo svojej kategórii celkovým výkonom 
572,5 kg. Svetový rekord prekonal v disciplíne drep. Najskôr 
v drepe zvládol 230,5 kg, vo štvrtom pokuse dokázal posunúť 
svetový rekord až na hranicu 235 kg. Peter Herák zároveň 
vytvoril aj slovenský rekord v tlaku na lavičke, keď zdolal 

Peter Herák (vľavo) a Jozef Gabrhel. 
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120,5 kg. V mŕtvom ťahu zvládol 222,5 kg. Tretím pokusom 
atakoval svetový rekord 230,5 kg aj v tejto disciplíne, ten sa 
mu už nevydaril. 

Peter Herák svojim celkovým výkonom splnil A limit na 
majstrovstvá sveta, ktorých by sa rád zúčastnil. Tie sa budú 
konať na jeseň v americkom Las Vegas. 

www.sme.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 801/1/2015 
 
Majstrami Slovenska v K1 na 5000 m sa počas víkendu na 

domácom šampionáte na dlhých tratiach v Trenčíne stali Peter 
Gelle (VŠC Dukla Banská Bystrica) a Nikola Zatlkajová 
(KRK Nováky). Disciplínu C1 na 5000 m ovládol podľa 

predpokladov Matej 
Rusnák (VŠC Dukla 
B. Bystrica), v ženskej 
kategórii sa preteky 
neuskutočnili. 

Na Majstrovstvách 
SR na dlhých tratiach 
sa pod taktovkou or-
ganizátorov z kanois-
tického klubu TTS 

Trenčín zúčastnili zástupcovia pätnástich slovenských klubov, 
ktorí bojovali o medaily na 5000 m. Okrem hlavných kategórií 
mužov a žien sa šampionát uskutočnil v kategóriách juniorov, 
junioriek, kadetov, kadetiek, chlapcov, dievčat, resp. 
veteránok a veteránok. 

Na majstrovstvách sa zúčastnili aj mladé nádeje z TJ Slávia 
Športové gymnázium Trenčín a kanoistického klubu TT 
Trenčín. Najúspešnejšou domácou kanoistkou bola Kristína 
Mrvová zo Slávie Športové gymnázium, ktorá zvíťazila 
v kategórii C1 juniorky na 5000 m a vybojovala prvenstvo aj 
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na rovnakej trati v C2 spolu s Monikou Tollaovou z ŠKP 
Bratislava.  

V Trenčíne zostali aj dve tretie miesta. Zaslúžil sa o to 
Dominik Olexík z TTS v C1 chlapci a jeho oddielový kolega 
Andrej Vrškový, ktorý zvíťazil v kategórii C2 kadeti na 5000 
m spolu s Jakubom Lutašom z Dukly Banská Bystrica. 

www.canoe.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 803/1/2015 
 
V sobotu 11. apríla sa v areáli trenčianskeho autistického 

centra PRO AUTIS v Soblahove konal 3. ročník benefičného 
behu PRO AUTIS. Výťažok z tejto akcie ide na podporu 
fungovania tohto centra.  

Záštitu nad podujatím prevzal hokejista Richard Lintner, 
ktorý akciu aj moderoval. Účasť za krásneho slnečného 
počasia bola vy-
soká, behalo sa v 
rôznych kategó-
riách na tratiach 
dlhých 10 km, 5 
km a detské behy 
merali 800 m. 
Bol zabezpečený 
pitný režim a pri-
pravené občer-
stvenie pre bež-
cov. Deti sa okrem behu mohli vyšantiť aj na skákacom hrade 
a trampolíne. Behu sa zúčastnil aj primátor Trenčína Richard 
Rybníček a Jozef Bednár, ktorý sa problematike autizmu 
venuje roky, nakoľko sám má postihnutého syna. Hlavným 
organizátorom benefičného behu bol Martin Vlnka. 

Hlavným cieľom autistického centra PRO AUTIS je 
sociálna a humanitárna starostlivosť o rizikové skupiny 
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populácie, a to najmä o deti s autistickým syndrómom. 
Centrum sa nachádza v horskom prostredí obce Soblahov 
v objekte bývalej horárne. Zariadenie okrem interiérových 
priestorov ponúka najmä krásnu prírodu s možnosťou 
plnohodnotného využitia pre rôzne exteriérové aktivity. 
Súčasťou centra je aj záhradka a detský parčík s domčekom, 
trampolínou, šmýkalkou a preliezkami. 

www.teraz.sk 18.04.2015 
pomocná evidencia 794/1/2015 
 

 
 
Pretekárky Krasoklubu Trenčín priniesli za uplynulú 

sezónu do Trenčína 60 medailí, z toho tri majstrovské a tri 
medzinárodné.  

Na marcové Majstrovstvá Slovenska 2015 v Púchove boli 
nominované Erika Balážová, Máša Mošková, Agáta Bačová 
a Natália Ostrolucká. Opäť dokázali, že patria k najlepším. 
Balážová získala 2. miesto, Mošková skončila štvrtá, Bačová 
obsadila šieste a Ostrolucká vo svojej kategórii získala 
striebro.  

O týždeň sa konali Majstrovstvá Slovenska v Inter-
pretačnom korčuľovaní v Žiline, kde Vladimíra Bičanovská 
vykorčuľovala titul prvej vicemajsterky. Klub sa túto sezónu 
rozrástol aj o najmladšie pretekárky v kategórii Hviezdičky, 
kde 5 medailí patrí Michaele Ševčíkovej a dva cenné kovy 
priniesla Nina Benková. V konečnom poradí Slovenského 
pohára skončili pretekárky v kategórii N9 – Balážová druhá 
a Mošková tretia, v kategórii N10 – Bačová na 4. mieste 
a v kategórii N7 má klub Kraso Trenčín víťazku Slovenského 
pohára Natáliu Ostroluckú.  

Krasokorčuliarky reprezentovali Trenčín aj na štyroch 
medzinárodných pretekoch v Rakúsku a Maďarsku. Za 
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interpretačné korčuľovanie doniesla z Budapešti striebro 
Lucia Horvátová a v Miszkolci obsadila 6. miesto Vladimíra 
Bičanovská. V Grazi vybojovali striebro Ostrolucka aj 
Balážová a za účasti konkurencie z 11 štátov sveta uzavreli 
prvú desiatku Mošková ziskom 7. miesta a Bačová 9. 
miestom. Vo Viedni skončila Erika Balážová štvrtá.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 740/1/2015 
 
Slovenská reprezentácia kadetiek v hádzanej (hráčok do 17 

rokov) sa v dňoch 19. - 23. marca 2015 zúčastnila kvalifikácie 
SR v Kosove o postup na ME 2015 do Macedónska.  

Práve hádzanársky klub z Trenčína mal z nominovaných 
hráčok v reprezentácii až osem. Sedem z nich navštevuje 
Športové Gymnázium v Trenčíne (Barbora Hanzalíková, 
Terézia Takáčová, Erika Rajnohová, Katarína Kostelná, 
Barbora Zemanovičová, Nicol Nejedlíková, Nikola 
Trúnková), kde ich trénuje klubová trénerka a asistentka 
trénera reprezentácie kadetiek Zdena Rajnohová. Ôsmou 
reprezentantkou je Nina Ušiaková, ktorá študuje na 
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.  

Majstrovstvá Európy sa uskutočnia v Macedónsku 13. - 23. 
augusta 2015 a naše mladé hádzanárske nádeje na n ich 
nebudú chýbať aj vďaka početnému zastúpeniu z HK Štart 
Trenčín. 

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 742/1/2015 
 
Duklu Trenčín povedie v budúcej sezóne hokejovej 

extraligy duo Ján Kobezda - Marcel Hanzal. Ján Kobezda 
tak bude mať okrem funkcie generálneho manažéra aj 
trénerské povinnosti a napodobní súčasného kouča českej 
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reprezentácie Vladimíra Růžičku, ktorý v minulosti na 
rovnakých postoch viedol Slaviu Prahu. 

Vedenie Dukly oslovilo v uplynulom období niekoľko 
kandidátov na post hlavného kouča, rokovania však neprebehli 
úspešne ani s jedným z nich. „Oslovili sme viacerých trénerov, 
so žiadnym z nich sme sa však nedohodli. Preto padlo 

rozhodnutie, že pri 
A-mužstve budem 
pôsobiť ja spolu s 
Marcelom Hanza-
lom. Funkcia gene-
rálneho manažéra a 
hlavného trénera sa 
dá dobre skĺbiť, 

nevidím v tom problém. Naopak, sú tu výhody, napríklad 
odpadajú problémy s komunikáciou či so zladením predstáv, 
ktoré môžu často byť medzi trénerom a manažérom rozdielne 
a vznikajú trecie plochy. Takto budem plne zodpovedný za 
svoje rozhodnutia. Na slovenskej scéne je to možno novinka, 
ale v Česku takto napríklad pracoval v Slavii Vladimír 
Růžička, podobne v zámorí som sa pri svojom pôsobení stretol 
s tým, že tréneri mali väčšie kompetencie,“ cituje oficiálny 
web Trenčanov slová Jána Kobezdu. 

Ten začal s hokejom v Dubnici, v Trenčíne potom pôsobil 
v sezónach 1997/1998 a 2000/2001. Neskôr hral ešte vo 
Fínsku či Slovane Bratislava. Trénerskú kariéru odštartoval na 
Islande, pričom šéfoval aj striedačke juniorskej reprezentácie 
„krajiny gejzírov“. Po návrate na Slovensko trénoval Dubnicu 
nad Váhom a následne juniorský tím HK Bulldogs.  

V sezóne 2013/2014 získal s trenčianskou juniorkou ako 
tréner spoločne s Marcelom Hanzalom titul majstra Slovenska. 

www.topspravy.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 816/1/2015 

Marcel Hanzal pred kamerou a mikrofónmi médií. 
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Kvalitne obsadený turnaj mladých talentov do jedenásť 

rokov pod názvom „This Is My Sen“ vyhral biely tím 
domáceho AS Trenčín. Družstvo vedené trénermi Jurajom 
Ďudákom a Jakubom Agafónom neprehralo ani jeden zápas, 
vyhralo štrnásť z pätnástich stretnutí a iba v súboji proti Slavii 
Praha remizovalo.  

Aj na druhej priečke jedného z najkvalitnejšie obsadených 
turnajov v Česku a na Slovensku v tejto vekovej kategórii 
skončil slovenský tím - 1. FC Tatran Prešov. Mladí futbalisti 
Ajaxu Amsterdam sa umiestnili na tretej priečke, štvrtý bol 
Ferencváros Budapešť. 

„Turnaj naplnil očakávania z pohľadu kvality tímov. Zo 
šestnástich mužstiev mohol každý jeden vyhrať nad každým. 
Chlapci ukázali dostatok majstrovstva. Takýto turnaj sme 
zorganizovali po prvý raz, ale chceme niečo podobné 
organizovať každoročne,“ povedal šéftréner prípraviek AS 
Trenčín Miroslav Karas: „Všetkým tímom a trénerom patrí 
poďakovanie za férový prístup počas celého turnaja a za 
vysokú kvalitu, ktorú predviedli, čím posunuli úroveň turnaja 
na veľmi vysokú úroveň.“ 

Pre mladých hráčov bolo veľkým zážitkom aj stretnutie s 
hviezdami seniorského tímu AS Trenčín. Zavítali medzi nich 

viacerí na čele so 
Stanislavom Lobotkom. 
Veď práve po jeho výroku 
„This Is My Sen“ bol 
pomenovaný aj samotný 
turnaj. Ceny odovzdávali aj 
Brazílčan Ramón da Silva 
a Holanďan Gino van 
Kessel, ktorý vyrastal práve 

v akadémii amsterdamského Ajaxu. Títo traja futbalisti ocenili 
Víťazní Trenčania v bielo-červených dresoch. 
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najlepších hráčov z troch najúspešnejších tímov. Stali sa nimi 
Artur Gajdoš z AS Trenčín, Mikuláš Demjanovič z Prešova 
a Ezra Doest z Ajaxu.  

Biely tím AS Trenčín (1. miesto): Lapoš, Bagin, Zaťko, 
Gajdoš, Škultéty, Veselý, Ďorďai, Šimek, Gago, Bulko, 
Bednár. 
Červený tím AS Trenčín (16. miesto): Haško, Vyšlan, Mi-

čuda, Gogora, Machara, Svedek, O. Nebus, Ovšonka, Cobori, 
Pavlíček, Lichner. 

www.profutbal.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 823/1/2015 
 
Futbalisti AS Trenčín oslavujú v najvyššej slovenskej 

súťaži dve kolá pred koncom tejto sezóny majstrovský titul, 
premiérový v novodobej ére samostatnosti SR!  

O celkovom prvenstve pre tím spod hradu Matúša Čáka, 
ktorý v utorňajšom dueli 31. kola Fortuna ligy uspel na ihrisku 
Dukly Banská Bystrica (1:0), sa rozhodlo „bez nich“ – 
v stredu 21. mája večer. Trenčínu „pomohli“ hráči ŠK Slovan 
Bratislava víťazstvom 2:1 na pôde MŠK Žilina. Práve už iba 
klub spod Dubňa mohol okrem AS pomýšľať na ligový 
primát. 

„Som šťastný i spokojný. Tento rok nám vyšiel nad všetky 
očakávania. Mali sme cieľ skončiť na priečkach zaručujúcich 
Európsku ligu, Liga majstrov je bonusom a čerešničkou na 
torte. Získali sme double, v klube pracujeme na vysokej 
úrovni. V mužstve je výborná atmosféra, je to o vzťahoch. 
Máme svoju filozofiu, všetci rozmýšľame rovnako a 
spoločnými silami sa snažíme prekonať všetky prekážky,“ 
povedal v rozhovore pre TA3 tréner nového majstra Martin 
Ševela. 

Trenčania sledovali spoločne priamy prenos zo žilinského 
štadióna a vychutnali si po poslednom hvizde pod Dubňom 
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svoj úspech. V AS dlhšie zvažovali, či budú pozerať spoločne 
alebo samostatne. Napokon uprednostnili kolektívne 
stretnutie. 

„Spoločne sme si vychutnali úspech. Po zápase v Žiline 
bola u nás veľká radosť, objímanie, spev. Je to prirodzené, 
dosiahli sme úspech. Nehanbíme sa za emócie. Mladí hráči 

dokázali to, čo sa 
mnohým starším 
nepodarilo. Je to 
pre nich všetko 
čerstvé, ale po ro-
koch si uvedomia, 
čo sa im vlastne 
podarilo,“ hovorí 
Martin Ševela. 

Kouč AS patrí 
vekovo k mladším mužom na slovenských lavičkách a titul 
získal krátko po skončení hráčskej kariéry. „Nemôžem zaspať 
na vavrínoch. Som veľmi šťastný, že som získal titul i pohár. 
Nie každému sa to podarí, je to sen každého trénera. Je pred 
nami ešte dlhá cesta, chceme preraziť v pohárovej Európe. 
Čaká nás ešte veľa práce,“ uviedol pre TA3 Martin Ševela, 
ktorý by bol rád, ak by mužstvo zostalo pokope a doplnilo sa 
niektorými hráčmi. 

Hráči Trenčína figurovali po jesenných 19 odohraných 
kolách najvyššej súťaže ešte na 2. mieste s trojbodovým 
mankom na Žilinu (37, resp. 40 b.), fantastickým účinkovaním 
v tomto kalendárnom roku sa však dokázali odpútať od 
jediného konkurenta v boji o majstrovský titul. Na jar majú 
futbalisti AS vynikajúcu fazónu: z dvanástich duelov v lige 
jedenásťkrát vyhrali a raz remizovali.  

www.webnoviny.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 875/1/2015 

Trenčania po záverečnom hvizde v priamom prenose oslavujú titul. 
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Po rozdelení Česko-Slovenska a vzniku samostatnej 

slovenskej futbalovej súťaže od sezóny 1993/1994 je Trenčín 
siedmym klubom, ktorému sa poradilo získať majstrovský 
titul. S jedným úspechom sa pridal k MFK Ružomberok, ktorý 
dominoval v ročníku 2005/2006. Podľa počtu víťazných 
ligových trofejí vedie v tomto hodnotení Slovan Bratislava 
s ôsmimi prvenstvami, nasleduje MŠK Žilina (6), Inter 
Bratislava, 1. FC Košice a Artmedia Bratislava/Petržalka 
(po 2). 

Od sezóny 1993/1994 dosiaľ iba päť slovenských klubov 
získalo double – víťazstvo v najvyššej súťaži i v domácom 
pohári v jednej sezóne. Na poltucet ich teraz doplnil Trenčín. 
Rekordérom v tomto hodnotení je Slovan Bratislava (4), 
nasleduje Inter Bratislava (2), MFK Ružomberok, Artmedia 
Petržalka, MŠK Žilina a AS Trenčín (po 1). 

 
Prehľad víťazov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 
I. ročník 1993/1994 – Slovan Bratislava 

II. ročník 1994/1995 – Slovan Bratislava 
III. ročník 1995/1996 – Slovan Bratislava 
IV. ročník 1996/1997 – 1. FC Košice 
V. ročník 1997/1998 – 1. FC Košice 
VI. ročník 1998/1999 – Slovan Bratislava 
VII. ročník 1999/2000 – Inter Bratislava 
VIII. ročník 2000/2001 – Inter Bratislava 
IX. ročník 2001/2002 – MŠK Žilina 
X. ročník 2002/2003 – MŠK Žilina 
XI. ročník 2003/2004 – MŠK Žilina 
XII. ročník 2004/2005 – Artmedia Bratislava 
XIII. ročník 2005/2006 – MFK Ružomberok 
XIV. ročník 2006/2007 – MŠK Žilina 
XV. ročník 2007/2008 – Artmedia Petržalka 
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XVI. ročník 2008/2009 – Slovan Bratislava 
XVII. ročník 2009/2010 – MŠK Žilina 
XVIII. ročník 2010/2011 – Slovan Bratislava 
XIX. ročník 2011/2012 – MŠK Žilina 
XX. ročník 2012/2013 – Slovan Bratislava 
XXI. ročník 2013/2014 – Slovan Bratislava 
XXII. ročník 2014/2015 – AS Trenčín 

 
Prehľad klubov podľa získaných ligových titulov 

8 – Slovan Bratislava (1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 
2013, 2014) 
6 – MŠK Žilina (2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012) 
2 – Inter Bratislava (2000, 2001), 1. FC Košice (1997, 
1998), Artmedia Bratislava/Petržalka (2005, 2008) 
1 – MFK Ružomberok (2006), AS Trenčín (2015) 

Prehľad klubov, ktorým sa podarilo získať double 
4 – Slovan Bratislava (1994, 1999, 2011, 2013) 
2 – Inter Bratislava (2000, 2001) 
1 – MFK Ružomberok (2006), Artmedia Petržalka (2008), 
MŠK Žilina (2012), AS Trenčín (2015) 
Vizitka klubu AS Trenčín 
Rok založenia: 1992 ako Ozeta Dukla (neskôr Laugaricio) 
Klubové farby: červená, biela 
Predseda predstavenstva a generálny manažér: Róbert 
Rybníček 
Podpredseda predstavenstva: Tschen La Ling 
Komerčný riaditeľ: Ron de Bot 
Marketingový manažér: Igor Schlesinger 
PR manažér: Martin Galajda 
Manažér A-tímu: Drahoslav Bočák 
Manažér mládeže: Pavol Cobori 
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Realizačný tím 
Tréneri: Martin Ševela, Ivan Vrabec 
Asistent trénera: Vladimír Cifranič 
Technický manažér: Leo van Veen 
Tréner brankárov: Roman Hodál 
Technický asistent: Gideon van der Wee 
Lekár A-tímu: Jozef Takáč 
Masér: Jozef Liška 
Vedúci mužstva: Jozef Hollý 
Fyzioterapeut: Peter Gašperák 
Videoanalytik: Branislav Havierník 

Najväčšie úspechy: 1. miesto v najvyššej súťaži (sezóna 
2014/2015), víťaz domácej pohárovej súťaže Slovnaft Cupu 
(2014/2015), 2. miesto v najvyššej súťaži (2013/2014), 
3. miesto v najvyššej súťaži (2012/2013), účasť v Európskej 
lige UEFA (2013/2014 a 2014/2015), účasť v UEFA Intertoto 
Cupe (1998, 1999, 2000, 2002) 

Káder AS Trenčín pre jarnú časť sezóny 2014/2015 
Brankári: Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár, 

obrancovia: Lukáš Skovajsa, Milan Rundič (Srb.), Madu 
Kingsley (Nigér.), Peter Čögley, James Lawrence (Angl.), 
Ramón Rodríguez da Silva (Braz.), Peter Kleščík, 
stredopoliari: Damián Bariš, Ryan Koolwijk (Hol.), Ibrahim 
Rabiu (Nigér.), Jakub Holúbek, Karol Mondek, Matúš Bero, 
Stanislav Lobotka, útočníci: Gino van Kessel (Hol.), Jairo de 
Macedo da Silva (Braz.), Dávid Guba, Martin Vlček, 
Emmanuel Edmond (Nigér.) 

Zmeny v kádri AS Trenčín počas zimnej prestávky 
Príchody: Ryan Koolwijk (FC Dordrecht/Hol. – prestup), 

Gino van Kessel (Arles-Avignon/Fr.-II. liga – prestup), Matej 
Vozár (Spezia Calcio/Tal.-II. liga – návrat z hosťovania), 
Damián Bariš (Nové Mesto nad Váhom/II. liga – návrat 
z hosťovania), Martin Vlček (z dorastu AS Trenčín) 
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Odchody: Moses Simon (Nigér.), Haris Hajradinovič 
(Bosna a Herceg., KAA Gent/Belg. – obaja prestup), Daniel 
Bednárik (dlhodobé zranenie), Patrik Mišák (Baník 
Ostrava/ČR – prestup), Matúš Opatovský (Slovan 
Nemšová/III. liga – hosťovanie).  

Odchody (ešte počas jesennej časti): Aldo Omar Baéz 
(Arg. – Slavia Praha/ČR), Tomáš Malec (Rosenborg 
Trondheim/Nór.), František Kubík (Slovan Bratislava), Miloš 
Volešák (Žilina). 

Prehľad umiestnení Trenčína v ére samostatnej SR 
ročník 1993/1994: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1994/1995: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1995/1996: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1996/1997: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 1997/1998: 4. miesto 
ročník 1998/1999: 5. miesto 
ročník 1999/2000: 5. miesto 
ročník 2000/2001: 8. miesto 
ročník 2001/2002: 5. miesto 
ročník 2002/2003: 9. miesto 
ročník 2003/2004: 5. miesto 
ročník 2004/2005: 8. miesto 
ročník 2005/2006: 7. miesto 
ročník 2006/2007: 12. miesto (záchrana v jarnej prelínacej 
súťaži: v konkurencii ôsmich klubov 4. priečka) 
ročník 2007/2008: 12. miesto – zostup do II. ligy 
ročník 2008/2009: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2009/2010: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2010/2011: nehral najvyššiu súťaž 
ročník 2011/2012: 5. miesto 
ročník 2012/2013: 3. miesto 
ročník 2013/2014: 2. miesto 
ročník 2014/2015: 1. miesto 
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www.pravda.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 876/1/2015 
 
Mesto, ktoré bolo vždy hokejové, sa zmenilo na viac 

futbalové. Trenčín je prvýkrát v dejinách majstrom Slovenska. 
Denník SME vybral desať dôvodov, prečo je najlepší. 

1. Senzačná jarná časť 
Trenčín ťahá sériu desiatich víťazstiev za sebou, 

z dvanástich jarných súbojov stratil iba dva body pri remíze 
v Žiline. Brankár Igor Šemrinec inkasoval len štyri góly. Po 
jeseni pritom majster strácal z druhého miesta na prvú Žilinu 
tri body a inkasoval až 22-krát. 

2. Súboje s konkurentmi 
Dokázal vyhrávať kľúčové súboje a na domácom štadióne 

s výnimkou jednej remízy ani raz nezaváhal. S obhajcom 
trofeje a najväčším favoritom Slovanom vyhral Trenčín všetky 
tri vzájomné zápasy (4:0, 2:0 a 3:1). S druhou Žilinou tiež 
neprehral (2:2 a 1:1) a s treťou Trnavou dvakrát triumfoval 
(2:0 a 1:0) a raz prehral (0:1). 

3. Kľúčových hráčov nahradili ešte lepšími 
Po jesennej časti odišli dvaja najlepší strelci tímu - Haris 

Hajradinovič a Moses Simon, ale ďalší ich bez problémov 
nahradili. Najväčším prínosom bol Gino van Kessel. Na jar sa 
vrátil z francúzskeho Arlesu a v lige dal šesť gólov. Strelecky 
zaujal aj mladík Matúš Bero. 

„Veľakrát sa stalo, že nám odišiel kvalitný hráč, ale zaňho 
prišiel ešte kvalitnejší. Dobre pracujeme aj s mládežou a 
každého pol roka nám vyskočí nejaký odchovanec,“ 
vysvetľoval tréner Martin Ševela. 

4. Majiteľ myslí dopredu 
Trenčín je momentálne jediným ligovým klubom, ktorý má 

zahraničného majiteľa. Bývalý holandský reprezentant Tscheu 
La Ling získal s Ajaxom Amsterdam štyri tituly.  
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„V slávnom klube nabral mnoho skúseností, ktoré nám 
odovzdáva. Jeho pohľad je možno trošičku iný ako náš 
slovenský. Rozmýšľaním a prehľadom je o päť rokov dopredu 
ako my. Možno aj preto je Trenčín tak vysoko,“ tvrdí Martin 
Ševela. 

5. Tréner Martin Ševela 
Za prvými úspechmi Trenčína bol tréner Adrián Guľa. Po 

jeho odchode do Žiliny mnohí predpokladali, že Trenčín pôjde 
dole, ale stal sa opak. Neskúsený trénerský nováčik Martin 
Ševela má dokonca lepšie výsledky. Vlaňajšie druhé miesto 
ešte zlepšil. „Filozofia klubu je nastavená tak, že každý je 
nahraditeľný,“ tvrdí Martin Ševela. 

6. Systematická práca 
Nasleduje spôsob filozofie Ajaxu Amsterdam, s ktorým má 

akúsi družbu. La 
Ling kúpil Trenčín 
v roku 2007. Klub 
sa vyšplhal z dru-
hej ligy a postupne 
šiel hore aj 
v prvej. Prvý rok 
po návrate (2012) 
skončil na piatom 
mieste, predvlani 

tretí a vlani druhý. 
Rozpočet klubu bol v tejto sezóne 1,7 milióna eur, čo je 

o dosť menej ako jeho hlavní konkurenti – Slovan 4,5 milióna, 
Žilina 4 milióny a Trnava zhruba 3 milióny. Káder Trenčína 
má pritom vekový priemer iba 22 rokov. 

7. Správny výber posíl 
Trenčín má najlepší skauting v lige. „Nechodia k nám síce 

top hráči so zvučným menom, ale tréningovým procesom sa 
im snažíme nastaviť cestu, ktorá je správna na jeho rozvoj,“ 

Gino van Kessel bol po návrate z Francúzska veľkou oporou. 
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vraví tréner. „Ak dosiahnu u nás vyššiu úroveň, prechádzajú 
do kvalitnejšej ligy. Výsledky ukazujú, že to robíme na dobrej 
úrovni. Lebo každý rok odchádzajú do nás hráči do lepších 
líg.“ 

8. Viac strelcov 
    Ofenzívna sila sa rozkladá v tejto sezóne medzi viacerých, 
každý vie pohroziť. Až jedenásť hráčov strelilo viac ako 3 
góly. Žiadny súper sa nemôže zamerať na jediného strelca. 

9. Hrá ako Barcelona 
    Majiteľ La Ling od začiatku chcel od mužstva ofenzívny 
presingový štýl hry na spôsob Holandska či Španielska. 
Martin Ševela priznáva, že sa mu páči herný prejav Barcelony 
a Bayernu, ktorý je veľmi útočný. Trenčín takmer každého 
súpera v súťaži prevýšil aj v percentuálnom držaní lopty či 
v počte úspešných prihrávok. Spolu so Žilinou strelil aj 
najviac gólov. 

„Hráčov nabádam, aby sa nebáli vymýšľať, nútim ich, aby 
boli kreatívni a zvolili primeranú mieru rizika,“ priznáva 
tréner. 

10. Najväčší favorit sklamal 
Pred štartom súťaže bol jasným favoritom súťaže Slovan 

Bratislava. Výsledky majstra predchádzajúcich dvoch sezón 
boli najväčším sklamaním. Bratislavčanom nepomohol 
najvyšší rozpočet, dve trénerské výmeny ani veľké hráčske 
rošády v tíme. 

www.sme.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 884/1/2015 
 
Ohlasy médií na zisk majstrovského titulu AS Trenčín: 
UEFA.com: „Trenčín získal historické slovenské double. 

Tím z mesta neďaleko českých hraníc s 56-tisíc obyvateľmi 
má vekový priemer iba 22 rokov. Keď Tschen La Ling 
preberal v roku 2007 kontrolu nad klubom, úspech sa 
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nedostavil okamžite. Po druhom mieste vo vlaňajšej sezóne sa 
sen o titule teraz stal skutočnosťou.“ 

De Gelderlander (Hol.): „Prvý slovenský titul pre La 
Lingov AS Trenčín. Mužstvo je šampiónom, hoci ani nehralo. 
Domáca prehra Žiliny so Slovanom Bratislava 1:2 znamená, 
že klub Tschen La Linga dve kolá pred koncom má 
nepreklenuteľný náskok. Pre organizáciu, ktorej súčasťou sú 
holandskí hráči Gino van Kessel a Ryan Koolwijk, ide 
o premiérové prvenstvo. Trenčín triumfoval aj v národnom 
pohári.“ 

L'Équipe (Fr.): „Prvý titul pre AS Trenčín. Dve kolá pred 
koncom je slovenským šampiónom vďaka utorňajšiemu 
víťazstvu v Banskej Bystrici a stredajšej prehre Žiliny 
s obhajcom prvenstva Slovanom Bratislava, ktorá zaostáva až 
o osem bodov.“ 

Voetbal zone (Hol.): „La Lingov klub ziskom 
premiérového titulu píše históriu. Trenčín získal aj domáci 
pohár. Teraz vyhral ligu bez toho, aby v stredu zasiahol do 
diania. Jeho jediný rival zo Žiliny doma podľahol Slovanu 
Bratislava a zaostáva o osem bodov dve kolá pred koncom. 
Dres nového šampióna si obliekajú aj dvaja Holanďania – 
stredopoliar Ryan Koolwijk a útočník Gino van Kessel.“ 

Soccernews.nl (Hol.): „La Ling a Van Kessel môžu po 
troch týždňoch od zisku pohára znova odzátkovať šampanské. 
AS Trenčín bez hrania získal prvý národný titul. Jediný 
zostávajúci konkurent MŠK Žilina v stredu stratil poslednú 
nádej, prehral so Slovanom Bratislava 1:2 a medzi prvým a 
druhým tímom je dve kolá pre koncom osembodová diera.“ 

www.astrencin.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 887/1/2015 
 
Je prvým trénerom v dejinách, ktorý priviedol Trenčín k 

titulu majstra Slovenska. Martin Ševela.  
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Čo to pre vás znamená? Ako to vnímate? 
„Urobili sme Trenčínu najlepšiu možnú reklamu. Nielen na 

Slovensku, ale verím, že aj v 
Európe. V meste je eufória, 
triumf v lige i v Slovenskom 
pohári je zásluhou celého 
klubu. Počet fanúšikov nám 
neustále rastie a to je pre nás tá 
najväčšia odmena.“ 

Trenčín mal rozpočet iba 
1,7 milióna eur, čo je oveľa menej ako trebárs najväčší 
favorit Slovan. Ako je možné, že ste úspešnejší? 

„Vyhrali sme najviac zápasov. V klube sú skvelé vzťahy, 
máme svoju filozofiu a všetci fungujeme na rovnakej 
myšlienke. Cez zimu sa popracovalo na víťaznej mentalite 
hráčov, čo sa nám podarilo. Do každého zápasu sme šli 
cieľom vyhrať.“ 

Víťazná mentalita? Môžete byť konkrétnejší? 
„Jeden faktor sú motivačné videá, ďalším sú skupinové 

pohovory a tiež individuálny kontakt. Každý hráč má nejaký 
problém a je dobré, keď sa nám otvorí. Snažili sme sa odbúrať 
ich starosti, aby sa v tréningovom procese viac sústredili. Ak 
vám myšlienky utekajú inde, uberá vám to z koncentrácie. 
Práca s detailom je dôležitá.“ 

Má Trenčín najsilnejší káder v súťaži? 
„Môžem povedať, že áno. Liga je dlhodobá súťaž, hráte 33 

zápasov a my sme sa stali majstrami už dve kolá pred koncom. 
Mali sme najmenej zaváhaní. Každý hráč vedel, čo robiť, 
a išiel za cieľom.“ 

Kto bol najväčšou oporou tímu? 
„Vždy vyskočí nejaký jednotlivec, Po odchode brankára 

Miloša Volešáka v jesennej časti vyskočil Igor Šemrinec, 
dovtedy náhradník. Chytil sa šance a ukázalo sa, že to bolo 
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kľúčové. Vychytal nám finále Slovenského pohára, zneškodnil 
v rozstrele tri penalty. V poslednom zápase v Banskej Bystrici 

udržal v kľúčovom momente 
nervy a tiež chytil pokutový 
kop. Udržal si výkonnosť na 
vysokej úrovni, svoje miesto 
si zastal. Mohol by som ešte 
spomenúť Matúša Bera, 
ktorý na jeseň iba naskakoval 
z lavičky. Na jar sa však stal 
jedným z hlavných pilierov 

základnej zostavy. Potvrdil to gólmi, prihrávkami a veľkou 
aktivitou. Výborné výkony podával už tradične stredopoliar 
Stanislav Lobotka. Stala sa z neho osobnosť. Mohol by som 
pokračovať o každom jednom hráčovi, ale u týchto 
spomínaných šlo o markantný progres.“ 

Na jar ste sa výrazne zlepšili, z dvanástich zápasov ste 
vyhrali jedenásť a raz remizovali. Čo sa stalo? Kde ste 
zobrali tú suverenitu? 

„Po mentálnej stránke sme urobili veľký pokrok, chlapci 
uverili nielen sebe, ale celej filozofii. Vzájomná podpora robí 
tiež veľa.“ 

Trenčín je známy útočným futbalom, ale v jarnej časti 
sa výrazne zlepšil v defenzíve. V dvanástich zápasoch ste 
inkasovali iba štyri razy. Čím to? 

„V zimnej prestávke sme sa viac zamerali na organizáciu 
hry. V minulosti sme pri strate lopty mali problém rýchlo 
prepnúť do obrany. Súperi často chodili do rýchlych 
protiútokov – do otvorenej obrany. Práve tu sme spravili 
kroky k zlepšeniu.“ 

Ste šampiónmi Slovenska a vyhrali ste aj Slovenský 
pohár. To sotva niekto z vás čakal, však? 
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„O takomto niečom sa nám naozaj nesnívalo. Pred sezónou 
sme mali cieľ zaručiť si miestenku v Európskej lige, ale že to 
vypáli až do takejto dvojnásobnej radosti, je senzácia.“ 

Veríte, že by ste mohli obhájiť titul v nasledujúcej 
sezóne? 

„Určite áno. Na budúci rok bude našou úlohou opäť sa 
posunúť výkonnostne ďalej. Musíme si dať najvyššie ciele.“ 

Trenčín sa prvýkrát predstaví v druhom predkole 
najslávnejšej klubovej súťaže. Má váš súčasný káder na 
postup do hlavnej fázy Ligy majstrov? 

„To ukážu až zápasy. Veľkú rolu môže hrať, či k nám bude 
milosrdnejší žreb. Chceme sa posunúť ďalej, ak by to bola 
skupinová fáza Ligy majstrov, bolo by to fantastické. Bude to 
jeden z našich cieľov, 
urobíme maximum.“ 

Ak chcete preraziť aj 
v Európe, zrejme bude 
nutné káder posilniť, 
nie? 

„Nebol by som proti, ak 
by prišla dajaká kvalita. 
Cez víkend príde majiteľ Tschen La Ling a budeme riešiť aj 
túto otázku. Ak však príde nejaká zaujímavá ponuka za hráča 
AS Trenčín, nebudeme mu brániť, aby sa rozvíjal v lepšom 
klube. Je však predčasné hovoriť o týchto veciach.“ 

Po tomto úspechu narastie záujem o vaše služby aj vo 
väčších a bohatších kluboch. Zostanete v Trenčíne? 

„Je to prirodzené. Záujem o moje služby by am potešil, ale 
som zmluvne zaviazaný v Trenčíne ešte na tri roky. Bude 
dôležité, aby sa potenciálny záujemca stretol s predstaviteľmi 
nášho klubu a našli spoločnú reč. Inak sú to iba špekulácie.“ 

Ako prebiehali oslavy? 
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„Futbal Žilina – Slovan sme si spolu s hráčmi a 
realizačným tímom vychutnali v Trenčíne pred televízorom. 
Prežívali sme to, boli tam veľké emócie. Po víťazstve Slovana 
vypukli oslavy, ale užili sme si to v rámci normy. Vo štvrtok 
i v piatok pokračujeme v tréningu. Chceme tím ešte 
namotivovať na posledné dva zápasy.“ 

Neflámovali ste do rána? 
„To ešte nie. Viem však, že v sobotu po zápase so Žilinou 

sa niečo chystá.“ 
Máte za titul a pohár prisľúbené od šéfov nejaké 

prémie? 
„Mali sme to dané pred sezónou. Očakávame, že by niečo 

mohlo prísť.“ 
www.sme.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 885/1/2015 
 
Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák spoločne so 

zástupcom generálneho partnera, stávkovej kancelárie 
Fortuna, Tiborom Švardom vo štvrtok 21. mája oficiálne 

odhalili novú trofej pre víťaza 
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 
s názvom „Esencia hry“. 

Jej prvým držiteľom bude AS 
Trenčín. Zverenci trénera Martina 
Ševelu si pohár prevezmú už v sobotu, 
po domácom fortunaligovom stretnutí 
s MŠK Žilina. 

„Tento unikátny projekt sa skončil 
úspešne. Do hlasovania sa zapojilo viac 
než 14 tisíc priaznivcov a viac ako 
10 400 hlasovalo za víťazný návrh. Aj 

toto je cesta k fanúšikom,“ povedal Ivan Kozák a doplnil, že aj 
jemu sa najväčšmi pozdávala práve „Esencia hry“. 
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Bez grafického návrhu je hodnota novej trofeje 12-tisíc eur. 
Jej replika každoročne zostane vo vitríne majstrovského 
klubu. „Sme nadšení, že sme sa mohli spolupodieľať na tomto 
projekte a zavítať do miest, kde sa Fortuna liga hrá. 
Gratulujeme Trenčanom,“ uviedol Tibor Švarda. 

www.webnoviny.sk 21.05.2015 
pomocná evidencia 889/1/2015 
 
Ani nepriaznivé počasie či prehra s MŠK Žilina 0:1 v 

sobotňajšom zápase (23. mája) 32. kola Fortuna ligy 
2014/2015 nepokazili futbalistom AS Trenčín radosť z 
majstrovského titulu.  

Po záverečnom hvizde vypukli pod hradom Matúša Čáka 
búrlivé oslavy. Hráči a realizačný tím si z rúk prezidenta 
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika a šéfa 
Únie ligových klubov (ÚLK) Ivana Kozáka prebrali zlaté 
medaily.  

Potom kapitán AS Peter Kleščík zdvihol nad hlavu cenu 
pre šampióna Fortu-
na ligy, ktorou bola 
premiérovo v tomto 
ročníku trofej s ná-
zvom „Esencia hry“. 
Gejzíry šampanské-
ho následne pokro-
pili aj stovky fanú-
šikov, ktorí sa na 

hraciu plochu prišli podeliť o radosť so svojím tímom.       
Jedným z hlavných strojcov trenčianskeho úspechu bol 

tréner Martin Ševela: „Je naozaj krásne, keď vám odovzdajú 
medailu za to, že ste najlepší v krajine, v ktorej žijete. Zisk 
titulu bol podmienený víťazstvom v pohári a ja si double 
veľmi cením. Odohrali sme famóznu sezónu, nie je to klišé, 
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myslím, že s odstupom času si to uvedomíme všetci. Chalani 
budú navždy zapísaní do histórie trenčianskeho futbalu a to im 
už nikto nezoberie. Keď sa zamyslia nad svojou kariérou, tak 
budú vedieť, že v sezóne 2014/15 dosiahli pre maličký 

Trenčín, ktorý do-
vtedy len čakal na 
úspech, niečo výni-
močné. Som na nich 
veľmi pyšný.“ 

Kouč AS priznal, 
že očakáva mohutné 
oslavy. „Chlapci ur-
čite dnes večierku 
mať nebudú. Teraz 

máme na programe oficiálnu večeru a potom majú hráči 
zábavu vo vlastných rukách. Sú to však profíci a vedia, čo je 
povolené. Zaslúžia si to, pretože počas sezóny tam bolo veľa 
odriekania a tvrdej driny. Toto je ten bonus, ktorý si teraz 
môžu  vychutnať,“ dodal.       

Trofej nad hlavu ako prvý zdvihol kapitán Peter Kleščík: 
„Dnešná prehra dojem z celej sezóny určite nepokazila. Chceli 
sme to zvládnuť, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. Netreba však 
smútiť, pretože majstrovská trofej je odmena za celý rok, nie 
za jeden zápas. Hlavne prvý polčas mal veľmi dobré tempo. 
Súper mal v ňom viac šancí, potom sme si príležitosti vytvorili 
aj my. Napokon Žilina skórovala z nenápadnej akcie. Síce sme 
to dnes nezvládli, ale aj tak sa tešíme, veď máme titul.“       

Mladý útočník Matúš Bero na stredajšej oslave, ktorá 
nasledovala po výhre Slovana v Žiline, chýbal. Pripravoval sa 
totiž na maturitu. „Urobil som ju na trojku, ale futbalová 
sezóna bola na jednotku, čiže som spokojný. Titul je ten 
najlepší pocit na svete. Dostali sme medaily, máme pohár. My 
sme dnes vedeli, že už nemusíme, keby sme museli, tak je to 
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iné. Aj tak to bol podľa mňa výborný zápas. Škoda, že sme 
neuspeli, ale pre Trenčín sme získali historický titul a to je 
najdôležitejšie. Pre takéto chvíle sa hrá futbal, ideme si to 
všetci užiť.”   Brankár Igor Šemrinec v zápase zlikvidoval 
Žilinčanom dve veľ-
ké šance, ale v zá-
vere inkasoval. Po 
zápase mu to však 
vôbec nevadilo. „Bo-
lo super, že dnes 
mohli s nami osla-
vovať aj fanúšikovia. 
Ľudia si to užili, ško-
da, že nevyšlo po-
časie, ale pre nás to bol taký zlatý dážď. Celá oslava bola 
výborne zorganizovaná, bol som rád, že fanúšikovia mohli za 
nami prísť na plochu. Chceli sme im urobiť  radosť a v 
poslednom domácom zápase sa s nimi rozlúčiť víťazstvom, 
ale nepodarilo sa. Vôbec to však nevadí, pretože sme majstri,“ 
povedal bradatý gólman.       

Spokojnosťou žiaril aj obranca Peter Čögley: „To sa nedá 
opísať, čo teraz zažívame. Skutočne krásne pocity šťastia. Pre 
toto hráme futbal, aby sme zdvíhali poháre. Opäť prišiel plný 
dom, síce bolo škaredé počasie, ale ľudia sa s nami radovali aj 
napriek prehre. Táto súťaž je náročná a dlhodobá a aj preto si 
veľmi vážime, že sme majstri Slovenska.“  

Trenčania si ziskom titulu zabezpečili účasť v 2. predkole 
Ligy majstrov. „Ja osobne by som si rád zahral proti Celticu 
Glasgow. Majú skvelých fanúšikov, krásny štadión. Rád by 
som to zažil,“ dodal Peter Čögley. 

www.sportaktuality.sk 24.05.2015 
pomocná evidencia 913/1/2015 
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Z hľadiska športového výsledku sme predbehli dobu, ale 
v infraštruktúre máme obrovské medzery, priznal generálny 
manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 

Hráči mali sľúbenú prémiu už pred sezónou. Môžete ju 
prezradiť? 

„Poviem iba toľko, že od Únie ligových klubov dostaneme 
nejakú sumu a z tej zinkasujú hráči 70 
percent. A za Slovenský pohár z prémie 50 
tisíc eur 50 percent.“ 
Šéfstvo Únie ligových klubov 

prezradilo, že majster zinkasuje prémiu 
70 tisíc eur. Takže podľa toho, čo ste 
naznačili, hráči dostanú 70 percent z tejto 

sumy, však? 
„Hráči vedeli, za čo hrajú a keď nám situácia vyjde 

optimisticky, tak ešte k tomu niečo pridáme.“ 
Betónový kolos pozdĺž ihriska zmizol. Zo starého 

štadióna s kapacitou 20 tisíc divákov zostala iba hlavná 
tribúna pre tri a pol tisíca. Kedy sa začne stavať nový? 

„Výrazne bojujeme o finančné zázemie, aby sme postavili 
na naše pomery štandardnú arénu. Nechcem zdiskreditovať 
projekt, ale máme z pohľadu nášho biznis plánu trochu vyššiu 
ambíciu. Chceli by sme to riešiť aj so sky boxami a celým 
zázemím. Na to nám dotácia 2,4 milióna eur od Slovenského 
futbalového zväzu nestačí. Zháňame vlastné prostriedky. 
Celkový rozpočet je okolo 10 miliónov. V tomto momente ho 
máme naplnený na asi 70 percent. Ak všetko pôjde dobre 
z hľadiska administratívy, tak by sme mohli koncom roka 
začať stavať.“ 

Podporu máte aj od majiteľa Tschena La Linga? 
„Iste, všetko robíme spolu, riešime to. Výrazne sme sa 

pohli dopredu. Pre nás je to alfa a omega. Vieme, že sme z 
hľadiska športového výsledku predbehli dobu, ale z hľadiska 
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infraštruktúry máme obrovské medzery. Musíme na tom 
zapracovať.“ 

Kedy bude stáť nová aréna? 
„Musí byť do dvoch rokov.“ 
Veríte tomu, že tak bude? 
„Musí tak byť.“ 
V Trenčíne je známe, že kľúčových hráčov dlho nedrží, 

ale predá. Čaká vás šanca preraziť v Lige majstrov. 
Nebudete sa snažiť káder výnimočne stabilizovať? 

„Už neraz sme dokázali kľúčových hráčov kvalitne 
nahradiť. Skôr sa bojím, že očakávanie voči Trenčínu budú v 
budúcej sezóne už úplne iné. 
S tým sa musíme vyrovnať. 
Nesmieme stratiť hlavu. Mu-
síme sa pripraviť, že úspech sa 
od nás bude čakať au-
tomaticky. Nechceme, aby bol 
toto pre nás koniec. Je to iba 
začiatok. Chceme sa presadiť aj v Európe.“ 

Trenčín mal rozpočet na rok 1,7 milióna eur, čo je 
o dosť menej ako Slovan, Žilina či Trnava. Chystáte sa 
väčším klubom aj v tomto smere vyrovnať? 

„Je dôležité zapracovať na novej organizačnej štruktúre. 
Naše dlhodobé projekty sú také silné, že v personálnom počte, 
v akom sme teraz – to už nestíhame. A do toho ešte teraz príde 
Liga majstrov. Musíme opäť prenajať iný štadión. Musíme si 
kľúčových ľudí udržať a zrejme bude nutné aj ďalších pridať. 
Nie je to o peniazoch, ale o ceste, ktorú sa snažíme už sedem 
rokov preferovať. Časom musí dôjsť k tomu, že minimálne 
o 20 až 30 percent budeme musieť rozpočet zdvihnúť.“ 

Kde budete hrať Ligu majstrov? 
„Prvým variantom je pre nás Žilina.“ 
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Môže sa však stať, že postúpite do hlavnej fázy Ligy 
majstrov a tam budete čeliť trebárs Barcelone. V tom 
prípade by vám už desaťtisícová kapacita žilinského 
štadióna nemusela stačiť. Neďaleká Trnava bude mať 
čoskoro arénu s dvojnásobnou kapacitou. 

„Iste aj s touto alternatívou už v kútiku duše počítame, ale 
sú dôležité prvé kroky. V Žiline sme vždy našli fantastické 
prostredie a emócie. Ľudia si na to zvykli.“ 

O trénera Martina Ševelu má záujem Slovan. Udržíte 
ho? 

„Má platnú zmluvu. Za dva roky trénerskej praxe získa 
double, čo je nevídaný jav. On si všetko zváži, iste má ešte čo 
nášmu klubu odovzdať. Urobíme všetko, aby zostal. Rátame 
s ním ďalej.“ 

Vy ste už rokovali so Slovanom, však? 
„Nerokovali, ale boli sme v kontakte, rozprávali sme sa 

o tejto alternatíve. Uvidíme. Aj tak to asi v Slovane smeruje 
inou cestou.“ 

Nie ste v klube zástancom toho, aby v Lige majstrov 
viedol tím skúsenejší tréner? 

„Nie sme v tejto pozícii. Ideme si to vyskúšať. Staviame na 
našich väzbách, každý vie, čo môže očakávať od druhého. 
Teraz aj keby sem prišiel Trapattoni – výsledok by nebol iný, 
možno skôr naopak. Do Ligy majstrov ideme skromne, ale aj 
sebavedome. Verím, že sa nestratíme.“ 

Za prvými úspechmi Trenčína bol tréner Adrián Guľa. 
Po jeho odchode do Žiliny mnohí predpokladali, že 
Trenčín pôjde dole. Martin Ševela ako trénerský nováčik 
má však ešte lepšie výsledky. Ako to vnímate? 

„Veľa ľudí to na Slovensku ešte nechápe, ale toto nie je 
o jednotlivcoch, ale o klube. Nastolili sme filozofiu a všetci 
ľudia sú iba istými časťami, ktorí ju vytvárajú. Sú podstatní, 
ale nie je to na nich postavené. Nie je to postavené na La 
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Lingovi, Rybníčkovi ani Ševelovi. Takto sa to snažíme robiť. 
Aj  keď bez týchto ľudí by to bolo náročné, ale my vždy 
nájdeme nových. Filozofia je podstatnejšia ako všetci 
jednotlivci.“ 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 914/1/2015 
 
Historicky najúspešnejšia sezóna futbalu v Trenčíne, 

okorenená v sezóne 2014/2015 ziskom double, teda 
víťazstvom vo Fortuna lige i v domácom pohári Slovnaft 

Cupe, bude ešte 
dlho rezonovať v 
meste pod hra-
dom Matúša Čá-
ka. 

Hoci už mi-
nulý týždeň v 
sobotu 23. mája 
sa hráči a rea-
lizačný tím tešili 
spolu s fanúšik-

mi, oficiálne majstrovské oslavy sa uskutočnili v nedeľňajší 
posledný májový podvečer na Mierovom námestí v Trenčíne.  

Futbalistov AS v nedeľu 31. mája priviezol autobus s 
otvorenou strechou, presne ten, ktorý mal na „palube“ aj 
hokejistov Slovenska po ich úspešnom vystúpení striebre na 
majstrovstvách sveta v Helsinkách v roku 2012.  
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Na nedeľňajšej slávnosti v Trenčíne, kde prišlo pozdraviť 
svojich miláčikov  zaplnené Mierové námestie, panovala 
výborná atmosféra. 
Šampanské tieklo 
doslova prúdom. 
O výbornú zábavu 
sa na Mierovom 
námestí starali tri 
slovenské hudobné 
skupiny Polemic, 
Medial Banana a 
Captain Slice, mo-
derátorom akcie bol Peter „Pinďo“ Lengyel.  

Na pódiu sa predviedli hráči Gino van Kessel a Stanislav 
Lobotka, skáčuc na jednej nohe, v stredovekom súboji s 
dlhými palicami. Holandský majiteľ klubu AS Trenčín 
Tschen La Ling a generálny manažér Róbert Rybníček 
strieľali z „osemranového“ dela. 

Vrcholom milého podujatia okrem strihania brady brankára 
AS Igora Šemrinca 
bolo, keď skupina 
historického šermu 
Wagus pasovala hrá-
čov i trénerov tren-
čianskeho mužstva za 
„rytierov bez meča“.  
Fanúšikovia sa mohli 
odfotiť s oboma ví-
ťaznými trofejami za 

prvenstvá vo Fortuna lige i v Slovnaft Cupe, získať podpisy 
hráčov pri autogramiáde a sledovali aj „bubnovačku“ 
futbalistov. Navyše priamo na hrade Matúša Čáka od 

Strihanie brady Igora Šemrinca patrilo k vrcholom podujatia. 
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nedeľňajšieho rána vyvesili červenobielu vlajku s logom AS 
Trenčín s rozmermi 6x10 metrov.  

www.sme.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 947/1/2015 
 
Jeho starý otec pochádza z Číny. Obliekal dres slávneho 

Ajaxu Amsterdam, osem rokov vlastní AS Trenčín. Tschen 
La Ling v exkluzívnom interview pre Aktuality.sk hovorí o 
svojej futbalovej revolúcii v Trenčíne.  

Sedíme pod Trenčianskym hradom, tak sa chcem 
spýtať, poznáte príbeh o 
Omarovi a Fatime? 

„Nie, iba ten o vojvodcovi 
Matúšovi Čákovi.“ 

Po troch rokoch driny vy-
kopal na hrade Omar studňu a 
oslobodil tak Fatimu, získal si 

jej srdce. AS Trenčín sa zase pod vašou kuratelou po 
ôsmich rokoch tvrdej práce dopracoval k double a získal si 
lásku fanúšikov. Čo hovoríte na takúto paralelu? 

„Zaujímavé, pošlite mi ten príbeh v angličtine, rád si ho 
prečítam, interesuje ma to.“ 

Na Slovensku ste chceli najprv kúpiť hotel, ale nakoniec 
z toho bol klub. Prečo sa zmenil váš pôvodný zámer? 
Pripadal vám futbalový projekt dobrodružnejší, 
respektíve ako väčšia výzva,  než hotel? 

„Mojím biznisom boli pozemky, realitné projekty. Predtým 
som bol futbalistom a futbal mi vždy behal mysľou aj v 
biznise. Prečo je jeden klub úspešný a iný nie? Dumal som. 
Urobil som si v hlave malý prieskum. Moje obchodné aktivity 
ma zaviedli na Slovensko, aby som kúpil hotel. Vtedy som 
stretol Róberta Rybníčka ako zástupcu klubu AS Trenčín.  
Keď som prišiel tri, či štyrikrát, zrazu som pochopil, že by 
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som mal radšej kúpiť klub, než hotel. Dostal som motiváciu. 
Videl som entuziazmus ľudí a cítil som, že tu môžem 
uskutočniť svoje plány, vybudovať klub, ktorý bude fungovať 
a bude úspešný.“ 

Hneď po prvom roku však mužstvo vypadlo z prvej ligy 
a trvalo tri roky, kým sa vrátilo medzi elitu. Neuvažovali 
ste nad tým, že sa na to vykašlete, predáte klub a zamávate 
na rozlúčku? 

„Nie.“ 
Ani sekundu?   
„Nie. Nechcel som čosi kopírovať, ale naštartovať niečo 

nové. Na Západe každý hovoril o kluboch, ktoré nekupujú 
hráčov, ale ich vychovávajú. Vízia bola jednoduchá. Nemám 
toľko peňazí ako oligarcha Abramovič alebo jemu podobní, 
ktorý si môže kú-
piť každého hrá-
ča. Keď nemáte 
jeho peniaze, mu-
síte nájsť cestu, 
ako vychovať 
vlastných dob-
rých hráčov. Mu-
síte mať koncept, 
ako rozvinúť 
týchto hráčov a 
dôležitý je typ hry, štýl. Potom môžete pripraviť plán na 
mieste ako Trenčín. To sú vízie, filozofia, nie je to biznis, 
ktorý môžete urobiť za rok či dva roky. Vedel som, že to môže 
trvať sedem-osem rokov. Z tohto pohľadu bolo pre mňa 
rovnaké, či zostúpime alebo vyhráme ligu. Išlo o to, aby sme s 
našou filozofiou mohli byť úspešní.“  

Brali ste inšpiráciu z Ajaxu? Čo ste si sľubovali od 
spolupráce s týmto klubom? 

Tschen La Ling s mikrofónom na oslavách titulu na Mierovom námestí. 



628 
 

„Ajax je veľký klub s bohatou históriou, bol som sedem 
rokov jeho hráčom. Holandskou filozofiou je útočný, 
dominantný futbal. A stotožňujem sa s ňou. V mojom 
ponímaní je futbalový zápas veľmi jednoduchý, musíte dať 
viac gólov ako súper. A mojou víziou je nebyť v defenzíve, 
nečakať na chybu druhých,  veriť, že z toho skórujete. Ajax 
bol pred rokmi veľkým stelesnením tohto štýlu. Zostane vždy 
mojím klubom, raz za mesiac chodím na jeho zápasy,  
sledujem jeho výsledky, poznám v klube veľa ľudí, ale nie 
som s ním oficiálne spojený. Momentálne však nerozumiem 
tomu, čo robia a čo chcú. Vidíte, že Ajax nemá výsledky, 
získal síce štyri tituly po sebe (v ostatnom ročníku skončil 
druhý - pozn. red.), ale v Európe by mal byť podľa môjho 
názoru oveľa vyššie. Nie som s tým spokojný.“ 

Trenčín a Ajax spolupracujú na báze výmeny, a zdá sa, 
že je to obom na osoh... 

„Cieľom bolo vymeniť si poznatky, pretože holandský i 
slovenský futbal sa môžu navzájom od seba učiť, nielen 
Trenčín od Ajaxu, ale aj naopak. Spolupráca na báze výmeny 
hráčov  prináša pozitíva. Posledným príkladom je van Kessel. 
V Ajaxe nebol v dobrej situácii, videli sme však v ňom extra 
kvalitu, ktorá by pomohla Trenčínu. Po takýchto  hráčoch sa 
však rozhliadame po celom svete. Počas dvadsiatich rokov 
mojich obchodných ciest po svete som všade stretával ľudí, 
budoval som kontakty. V Ázii, Afrike, Južnej Amerike... 
Okrem slovenského skautingu máme aj zahraničný. Každý v 
klube vie, čo má robiť a čo je jeho zodpovednosť. A vidno to 
na výsledkoch.“ 

S tým skautingom ste predbehli moju otázku. Opýtam 
sa teda inak: Každý polrok odídu z klubu 2-3 kľúčoví 
hráči a na výsledkoch sa to negatívne neodráža. To je 
akoby malý zázrak. Ako to robíte? 
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„Nie je to zázrak. To je naša vízia. Nekupujeme hráčov, 
musíme si ich vychovať. Niežeby sme nemali peniaze na 
nejaký ten nákup, ale nechceme míňať peniaze - to je proti 
našej filozofii. Tou je rozvinúť najlepšie mladé talenty, ktoré 
zároveň bojujú o svoju budúcnosť, aby mohli urobiť ďalší 
krok v kariére. Tak to bolo v prípade Mosesa Simona a 
ďalších hráčov, ktorých sme pripravili pre budúcnosť. Je to to 
isté, ako v rodine, s otcom, mamou a dieťaťom. Keď dieťa 
vyrastie, chce ísť ďalej. Pre nás je to prirodzený proces. Našou 
úlohou v AS Trenčín však je, aby sme po odchode dobrých 
hráčov vychovali ešte lepších. Vidíte, odišiel Depetris, Kubík, 
a neviem koľko hráčov ešte opustilo klub, a Trenčín sa 
prezentoval každý rok lepšie. Máme dobrý tím, pred rokom 
sme mali dobrý tím, bol tu Malec a ďalší, odišli, ale my sme sa 
stali majstrami. Ako? Urobili sme prácu, ktorá mala vzostupnú 
tendenciu. Produkovali sme našu futbalovú filozofiu a to bol 
náš plán pre siedmimi rokmi.“ 

Teraz však budete hrať Ligu majstrov, a ak chcete 
uspieť, nemali by ste sa predsa len trocha posilniť? 

„Pozrite sa, je to jednoduché. Ak chcete uspieť v Európe, 
musíte kúpiť najlepších hráčov. Musíte však zostať realistický. 
Trenčín je klub vo výstavbe. Nebudeme meniť našu filozofiu 
preto, že sme v Európe. Budeme bojovať tak, ako doteraz o 
víťazstvo, v každom zápase. S naším ofenzívnym, 
dominantným futbalom. Teraz ideme pripravovať náš nový 
štadión. Ako môžeme do Európy bez neho? Nie sme závislí na 
hráčoch, výsledkoch, ale budeme bojovať o čo najlepšie 
výsledky. A uvidíme, čo sa stane.“ 

Nie je vylúčené, že by v neskoršej fáze Ligy majstrov 
mohol Trenčín naraziť aj na Ajax. Ako by ste videli túto, z 
vášho pohľadu akiste pikantnú konfrontáciu? 

„Ajax by to mohlo mrzieť. Urobili by sme pre to všetko, 
aby sme ho zdolali.  Z môjho osobného pohľadu by to mohol 



630 
 

byť pekný zápas. V mladosti som hral za Ajax, teraz som v 
Trenčíne a momentálne je pre mňa AS na prvom mieste. Bol 
by som rád, aby prišiel veľký tím, ako napríklad Celtic 
Glasgow, aby si každý mohol užiť hru. Vyhráme, či prehráme, 
to nie je v mojich rukách. Urobíme však maximum. Preto sa 
musíme dívať na futbal ako na jednoduchú hru. Mať z toho 
radosť a streliť viac gólov ako súper. Ak ich dá viac súper, 
potom sa musíte lepšie pripravovať.“ 

Koľko bude stáť nový štadión a kto ho zaplatí? 
„V tejto chvíli neviem povedať presnú sumu, ale rozpočet 

by sa mal pohybovať medzi dvanástimi a šestnástimi miliónmi 
eur.  Nezávisí to od kapacity,  tá bude okolo 10-tisíc, ale  ako 
luxusné bude zariadenie, sky boxy, toalety... Vieme však, že 
ideme do toho, to je pre nás najdôležitejšie, a prvoradé je, aby 
bol dobrým prostredím pre fanúšikov, to je úloha klubu. 
Možno niekto od nás čaká, že do toho bude investovať 
majiteľ, ale klub nie je len pre mňa, je aj pre mesto, krajinu, 
Slovákov. Chceme, aby klub nebol závislý od peňazí 
majiteľov, aby to bol projekt samofinancovateľný a Trenčín 
mohol rozvinúť svoj vlastný biznis. To je môj cieľ. Pýtate sa, 
kto to zaplatí? Predali sme nejakých hráčov, z čoho prišli 
peniaze, a keď klub bude potrebovať našu finančnú pomoc, 
nejaké peniaze doložíme. A takisto pracujeme aj so 
sponzormi, i s lokálnymi, mohli by projekt podporiť.  Máme 
veľkú podporu od magistrátu, firiem v regióne... Iste všetko je 
o peniazoch, ale neprišiel som sem, aby som si kúpil nové 
auto, dom,  nabalil sa... Nie. Môj cieľ je urobiť revolúciu vo 
futbale tak, aby malý klub mohol urobiť svoj vlastný úspech.“ 

Dosiahnuť profit s futbalovým klubom, alebo 
prinajmenšom mať vyrovnanú bilanciu, je úloha priam 
pre Copperfielda. Darí sa vám to v praxi? 
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si Trenčín na seba nezarobí, nemá budúcnosť. Ak vznikne 
nejaká diera v rozpočte, tak predáme hráča a je zacelená. A 

profit vložíme do 
infraštruktúry, do 
štadióna. Aké jed-
noduché, však? Nič 
komplikované. Sme 
v rovnováhe a to je 
finančná súčasť 
mojej vízie. 
Nechcem držať 
peniaze, ale ani 

nalievať vodu do mora. Iste, ako investori musíme vkladať 
peniaze, ale nie s víziou znásobiť ich tisíckrát, to je úlohou 
povedzme môjho biznisu v západnej Európe. Vzal som na 
seba riziko pripraviť klub, ktorý môže byť úspešný. A teraz 
taký je. Poviem vám však, že nasledujúci rok bude pre Trenčín 
veľmi ťažký. Prečo? Dosiahli sme úspech, nielen v tejto 
sezóne, už pred piatimi rokmi, keď sme položili základy - 
postúpili sme do ligy s obrovským náskokom, boli sme piati, 
tretí, druhí. Teraz nám nasadili korunu na hlavu, ale tú môžete 
aj stratiť... Chceme pokračovať, ale bude to ťažšie.“ 

Už však nie je záujem iba o vašich najlepších hráčov, 
ale aj o trénera Martina Ševelu. Iste ste počuli vyjadrenie 
majiteľa Slovana Ivana Kmotríka, ktorý by si vedel tohto 
mladého, ambiciózneho kouča predstaviť na lavičke 
belasých. Ako na to reagujete a čo, keď príde na lámanie 
chleba? 

„Áno, generálny manažér Róbert Rybníček mi to spomínal. 
Našou víziou je nielen pripravovať hráčov, ale aj rozvíjať 
trénerov. Pozrite sa na Adriána Guľu, ktorý u nás pracoval. Je 
to veľmi dobrý kouč, so Žilinou bol druhý. Keď odišiel, našli 
sme iného trénera. Keď odíde Ševela, vyprodukujeme nového 

Tschen La Ling sa zapisuje do pamätnej knihy mesta. 
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kouča. Nie je to pre nás problém. Ševela je, povedal by som, 
dieťa nášho klubu. Aj kouč potrebuje okolo seba podporu. A 
kde by našiel lepšiu ako v Trenčíne? Kde nájde lepšie miesto 
ako tu? Pozná náš systém, ale čo sa stane, ak pôjde do iného 
klubu? Myslím si, že nie je na to pripravený. Ale ak si niekto 
myslí, že áno, prosím, môže odísť.“ 

Kde bude Trenčín podľa vás o päť rokov? 
„Teraz je pre nás prvoradý štadión a akadémia. To sú dva 

piliere pre náš úspech. Najprv chceme vybudovať 
infraštruktúru. Pochopiteľne, budeme bojovať v lige, uvidíme, 
ako ďaleko doká-
žeme ísť v Lige 
majstrov. Budúc-
nosť Trenčína však 
od toho nezávisí. 
Takže o päť rokov 
by sme chceli vi-
dieť sedieť rodiny 
na peknom šta-
dióne a sledovať 
úspešný futbal. To je môj cieľ. Potom príde výsledok - i 
finančný. Opakujem, budúci ročník bude pre nás veľmi ťažký. 
Získali sme titul, pohár, a teraz si každý povie, budúcu sezónu 
musí byť to isté, klub musí uspieť i v Európe... Takto to však 
nefunguje. Chceme však pokračovať v načatom procese, 
vychovávať z hráčov lepších.“ 

Môžete niečo prezradiť o svojom súkromí, rodine, 
koníčkoch? 

„Mám šesť detí. Vo futbale je ego veľmi dôležité. Keď 
však máte šesť detí a veľkú rodinu, zistíte, že už nemáte viac 
ego. Rovnaké je to so mnou. Nemám túžbu pokoriť celý svet. 
Mám však túžby s Trenčínom, to je môj koníček. To je moje 
dobrodružstvo, urobiť z neho niečo špeciálne. Okrem toho 

V hľadisku spolu s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom. 
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nepestujem žiadne mimoriadne hobby, mám rád dobrú 
kuchyňu. Napríklad minulú sobotu sme mali krásnu večeru s 
majiteľom Žiliny Jozefom Antošíkom, náš vzťah je veľmi 
dobrý. Užívam si svoj život, môj koníček, biznis, ktorý 
prosperuje. Som šťastný s rodinou, žijeme na peknom mieste v 
Holandsku. Nemám sa na čo sťažovať.“ 

Máte čínske meno i korene. Z Číny pochádza váš otec,  
respektíve aké sú rodinné väzby na túto krajinu? 

„Môj starý otec pochádza z Číny. Podnikanie začal tým, že 
predával na trhu oriešky. Po čase už mal fabričku na 
cestoviny, potom reštauráciu. To isté robíme s Trenčínom, 
ideme krok po kroku.“ 

Rozprávate trochu aj po čínsky? 
„Pár slov, ale som lepší v konzumovaní čínskej kuchyne.“ 
Ovládate viac slov z čínštiny alebo slovenčiny? 
„Myslím, že zo slovenčiny.“ 
Čo by ste povedali na záver v slovenčine? 
„V živote môžete ísť vľavo a vpravo. My ideme rovno. To 

je najdôležitejšie v živote. Viem, ako sa v slovenčine povie 
vpravo a vľavo, a to je tiež dôležité.“ 

Povedali ste to v angličtine. Takže skúsite len kvôli nám, 
ako sa povie po slovensky to the right a to the left? 

„Vprávo... (po odmlke sa obrátil na generálneho manažéra 
Trenčína Róberta Rybníčka o nápovedu - pozn. red) ... 
Vlávo... Vidíte, potreboval som trocha pomôcť (smiech...)“ 

Kto je Tschen La Ling 
Je čínsko-holandského pôvodu (v origináli jeho meno znelo 

Tshen la Ling, čo v preklade znamená „ten kto sa narodil na 
východe lesa pod priaznivým vetrom“), narodil sa v 
holandskom meste Den Haag 6. januára 1956 a v 
rovnomennom klube začínal s futbalom. 

Pred finále Holanského pohára FC Den Haag - Twente 
Enschede v máji 1975 sa dostal do konfliktu so spoluhráčmi, 



634 
 

vylúčili ho z kádra na zápas kvôli návšteve nočného podniku v 
predvečer zápasu. Vtedy povedal, že už nikdy nechce hrať za 
Den Haag. 

V lete 1975 sa stal hráčom Ajaxu Amsterdam ako náhrada 
za Johnnyho Repa, odchádzajúceho do Valencie. Hral tam až 
do roku 1982, bol krídelníkom, s klubom získal štyri 
holandské tituly. Spolu s ďalším krídelníkom Tahamatom 
patril medzi dôležitých hráčov ofenzívy tímu. 

 Po návrate Johana Cruyffa do klubu v decembri 1981 
strácal miesto v základe tímu, zo zostavy ho vytlačil 
Vanenburg. 

V roku 1982 po 172 zápasoch za Ajax prestúpil do 
Panathinaikosu Atény (1982 -84), nasledoval Feyenoord 
Rotterdam (1985-86) a kariéru skončil tam, kde začínal -  v 
FC Den Haag (1987). 

Dres holandskej reprezentácie obliekol 14-krát, strelil dva 
góly. 

V roku 2011 ho Johan Cruyff navrhol na prezidenta Ajaxu, 
ale členovia dozornej rady klubu sa s týmto návrhom 
nestotožnili. 

Podľa holandskej verzie wikipedie sa La Lingovo 
podnikanie v polovici osemdesiatych rokov skončilo 
finančným krachom v dôsledku zlých investícií a dlhov z 
hazardu. Dlhy údajne predstavovali 800 tisíc guldenov. Vtedy 
predal dom, auto a začal nový biznis s výživovými doplnkami. 

Potom pridal aktivity v oblasti pozemkov a realít a jeho 
obchody začali prosperovať.  

Od roku 2007 vlastní futbalový klub AS Trenčín, ktorý 
doviedol v sezóne 2014/15 k double. 

www.aktualne.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1018/1/2015 
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Dovedna 748 ľudí v nedeľu 24. mája odbehlo viac ako 
štvorkilometrovú trasu popod Trenčiansky hrad v rámci 
podujatia Tesco Beh pre život. Na tábory pre chlapcov a 
dievčatá z detských domovov sa tak v krajskom meste 
Trenčianskeho kraja podarilo vyzbierať spolu 2465 eur. 
Štafetu ôsmeho ročníka charitatívno-športového podujatia 

prebral Trenčín po Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave. 
„Kým niektorí účastníci celú trasu prebehli, iní 4,2 kilometra 
pre dobrú vec odkráčali so svojimi deťmi či domácimi 
miláčikmi,“ povedala za organizátora podujatia Gabriela 
Richnavská. Najbližšie bude môcť verejnosť odbehnúť trasu 
v Nitre, potom v Žiline, Prešove a Bratislave. 

Výťažok zo štartovného a finančných darov bude použitý 
na pomoc deťom z detských domovov. V spolupráci so 
Slovenským atletickým zväzom pre ne Nadácia Tesco pripraví 
profesionálne športovo-vzdelávacie tábory, kde okrem 
zážitkov môžu pohybovo nadané deti získať možnosť ďalšieho 
výkonnostného rastu. 

Charitatívny beh podporujú známe osobnosti, ku ktorými 
pribudli v tomto roku úspešní športovci zo Slovenského 
atletického zväzu. Patrónmi behu pod hradom Matúša Čáka 
bola moderátorka Barbora Rakovská a profesionálni kanoisti 
Adam Gavenda a Dávid Dorička. 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 916/1/2015 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov do 12 rokov, 

ktoré sa uskutočnili 16. mája v Sabinove, boli pre trenčianske 
karate úspešné v podobe. Do nášho mesta putovalo 13 medailí. 
Špička slovenského karate sa nominovala na republikový 

šampionát cez postupové súťaže regiónov a tri kolá 
Slovenského pohára. Športový klub Real team Trenčín mal 
úspešných začiatočníkov, z ktorých šesť pretekárov sa stalo  
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víťazom Slovenského pohára – Viktor Beňo, Rastislav Ben-
ko, Sofia Štefaneková (agility,kata), Nina Kňazovčíková, 
Róbert Páleš a Kristián Kosík. 

Titul majsterka Slovenskej republiky si vybojovala 7-ročná 
Sofia Štefaneko-
vá v dvoch kate-
góriách - agility 
a kata pokroči-
lých, ďalší titul 
majstra Sloven-
ska získal Lu-
káško Kostelný 
v kumite 6-7-
ročných do 30 
kg, kde nenašiel 

premožiteľa.  Strieborné medaily v kata si odniesli vicemajstri 
- Nina Kňazovčíková, Lukáš Kostelný, Linda Predanocy a 
Rastislav Benko. Z bronzových medailí sa taktiež tešili mladé 
talenty Realu Marika Hrnčáriková a Róbert Páleš. 

Strieborné kata teamy: dievčatá 8-9-ročné - Kňazovčíková, 
Hrnčáriková, Štefaneková, chlapci 8-9-roční  - Bilík, Pšenčík, 
Masarčin. Bronzové kata tímy: 8–9-roční – Kosík, Kostelný, 
Oravec, 10–11-roční – Juríček, Páleš, Oravec.  

www.sme.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 937/1/2015 
 
 Osemnásťčlenný tím Klubu bojového umenia ILYO 

Taekwondo Trenčín sa zúčastnil na dvoch medzinárodných 
šampionátoch v Košiciach. Z Cassovia Open 2015 – 1. kola 
ligy v športovom zápase a 2. kola ligy v poomsae domov 
priviezli spolu 25 medailí, z toho 10 zlatých.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 968/1/2015 
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Víťazom krajského kola 17. ročníka Majstrovstiev 
Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných 
škôl sa 6. mája stali žiaci zo ZŠ, Novomeského v Trenčíne. 

V Trenčianskom kraji sa zapojilo do turnaja McDonald´s 
Cup 113 škôl. Z nich sa do krajského kola prebojovalo deväť. 
Tréneri Miroslav Karas a Michal Vereš opäť úspešne 
priviedli svoj tím k víťazstvu. Z Trenčína bol aj najlepší 
strelec krajského kola Samuel Bulko.  

Hráči sú horúcimi kandidátmi do celoslovenského finále, 
ktoré bude 18. – 19. júna 2015 na futbalovom štadióne v Nitre. 
V minulom ročníku boli majstrami Slovenska.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 973/1/2015 
 
V mestskej športovej hale sa 11. mája odohral 3. ročník 

žiackeho florbalového turnaja žiakov 1. stupňa ZŠ. Na turnaji 
sa predstavilo sedem škôl, z toho päť trenčianskych (ZŠ na 
Bezručovej, ZŠ na Východnej, ZŠ na Hodžovej, ZŠ Na 
Dolinách a ZŠ na Kubranskej ulici).  
Žiaci zo ZŠ Hodžova to pod vedením trénerky Marty 

Dovinovej dotiahli až do finále, kde si poradili zo ZŠ 
Východná 6:0. V zápase o 3. miesto sa predstavili ZŠ 
Bezručova a ZŠ Na Dolinách. Z bronzovej medaily sa tešila 
ZŠ Bezručova.  

Najlepší hráči tímov: Nicolas Malák (ZŠ Na Dolinách), 
Sebastián Struhár (ZŠ Bezručova), Matúš Jakubec (ZŠ 
Východná), Andrej Binec (ZŠ Kubranská), David Porubský 
(ZŠ Hodžova). Najlepším strelcom podujatia so 6 strelenými 
gólmi sa stal Dominik Olle (ZŠ Hodžova), najlepším 
brankárom Adam Dorušinec (ZŠ Východná).  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 974/1/2015 
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V pondelok  1.6.2015 sa na Základnej škole na 
Novomeského ulici v Trenčíne konal 2. ročník florbalového 

turnaja žiakov 3. 
a 4. ročníka  o 
Pohár primáto-
ra mesta Tren-
čín.  

Turnaja sa 
zúčastnilo se-
dem škôl. Z ví-
ťazstva sa ra-
dovalo družstvo 
ZŠ Bezručova, 

druhí skončili žiaci ZŠ  Hodžova. Na treťom mieste boli hráči 
ZŠ Dlhé Hony. Domáci chlapci na turnaji porazili ZŠ Kubrá, v 
zápase so ZŠ Dlhé Hony dlho viedli, no nakoniec tesne 
prehrali o gól. Nestačili len na ZŠ Hodžova.  

Najlepším kolektívom odovzdal diplomy a víťazný pohár 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

www.zsnovotn.sk 01.06.2015 
pomocná evidencia 993/1/2015 
 
Dorastenecké výbery AS Trenčín sa v závere sezóny 

zúčastnili mládežníckych turnajov v Holandsku. Najlepšie zo 
všetkých obstála „šestnástka“, ktorá skončila  tretia. 

Na prestížnom turnaji BSC Unisson Toernooi 2015 
vybojovali zverenci trénera Juraja Ančica výborné tretie 
miesto. V základnej skupine triumfovali tri razy. Napokon boli 
aj kúsok od finále. Penaltový súboj nervov s Rad Belehrad 
však nezvládli podľa svojich predstáv. „S tým, čo sme na 
turnaji predviedli, som bol maximálne spokojný. Kon-
frontovali sme sa s vyspelými družstvami. Herne sme boli vo 

Pohár odovzdal víťaznému družstvu primátor Richard Rybníček. 
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väčšine prípadov dominantní. To ma ako trénera teší najviac,“ 
povedal lodivod výberu Juraj Ančic. 

Podľa slov niekdajšieho hráča Slovana Liberec práve jeho 
zverenci a Belehradčania patrili k najlepším tímom turnaja. „S 
tretím miesto sme spokojní, hoci pri troche šťastia sme mohli 
skončiť aj lepšie,“ doplnil. 

Trenčania v Holandsku strelili najviac gólov spomedzi 
všetkých účastníkov. Najlepším strelcom turnaja sa stal Ivan 
Špaček so siedmimi gólmi. „Som šťastný, že sa mi strelecky 
darilo. Zisk osobného ocenenia je pre mňa povzbudivý. Rád 
by som v podobných výkonoch pokračoval aj do budúcna,“ 
povedal šestnásťročný zakončovateľ AS. 

Základná skupina: AS Trenčín – FC Twente (Hol.) 3:1, AS 
Trenčín – Club Langley (Angl.) 4:0, Hvidovre IF (Dán.) – AS 
Trenčín 2:1, Cercle Bruggy (Bel.) – AS Trenčín 0:1. 
Semifinále: AS Trenčín – Rad Belehrad (Srb.) 0:0 (1:4 na 
penalty). O 3. miesto: AS Trenčín – Randers Freja (Dán.) 4:3. 

www.sme.sk 06.06.2015 
pomocná evidencia 1021/1/2015 
 
Športové osobnosti Slovenska sa spojili a bavili fanúšikov 

na 7. ročníku charitatívnej 
exhibície Hviezdy deťom v 
Trenčíne. 

Hokejisti i futbalisti za-
bávali ľudí na ihrisku 
v kopačkách, v úmornej ho-
rúčave rozdávali podpisy 
pre ľudí a nedeľňajšie po-
poludnie si užívali každý po svojom. Futbalista Juraj Kucka 
nechal kopačky radšej doma a divákom sa predstavil len 
v šľapkách. Do hry síce nezasiahol, ale svojich spoluhráčov 
z reprezentácie sledoval len spoza mantinelu. Pravidelným 

Martin Škrtel je pravidelným účastníkom  podujatia. 
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účastníkom akcie je kapitán reprezentácie Martin Škrtel. „To 
svedčí o tom, že mám pozitívny vzťah k tomuto podujatiu. Je 
to pre ľudí a v meste, v ktorom bývam,“ povedal stopér 
Liverpoolu. Pauzu medzi zápasmi využil hokejista Tomáš 
Tatar na občerstvenie, pochutil si na chuťovkách a zapil to 
vychladeným pivom. 

 „Keď mám dovolenku, tak si to môžem dovoliť, patrí to k 
tomu. Vždy sa tu stretneme dobrá partia. Je to super stretnúť 
sa s ľuďmi,“ uviedol útočník Detroitu. 

Počas uplynulých šiestich rokov putovalo vďaka podpore 
podujatia zo strany sponzorov a osobností na pomoc tým, ktorí 
to skutočne potrebujú, viac 
ako 85 000 eur. Hoci 
konečné účtovanie tohtoroč-
nej akcie bude až počas 
jesene, už teraz je jasné, že 
sa podarilo prekročiť hrani-
cu 100 tisíc eur. 

„Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa spojili pre dobrú 
vec. Od partnerov projektu, cez športovcov, podporovateľov, 
fanúšikov, divákov a spoluorganizátorov,“ povedal 
marketingový manažér AS Trenčín a jeden z hlavných 
organizátorov projektu Igor Schlesinger. „Vieme, že 
pomôžeme deťom a ľudom s ich ťažkým osudom opäť 
zaujímavou sumou.“ 

Hviezdy deťom ponúkli vďaka návratu na štadión na Sihoti 
ešte zaujímavejší sprievodný program nielen pre najmenších. 
Pod Čákovým hradom sa uskutočnil tradičný turnaj osobností, 
ale aj veľký športový festival. Na ploche štadióna nechýbali 
okrem atrakcií aj tréningové workshopy posilňovania, aikida, 
hokeja, hádzanej, basketbalu, vodného slalomu, choduliarov, 
cirkusantov, a parkouristov.  

Tomáš Tatar si podujatie užíval. 
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V turnaji štyroch tímov na seba narazili ako už býva 
zvykom výbery najlepších slovenských hokejistov a 
futbalistov. Po prvý raz zavítal do Trenčína výber Fortuna ligy 
na čele s viacerými hráčmi nášho majstrovského mužstva. 
Štvrtým účastníkom turnaja bol spolok pod hlavičkou 
Československý lev združujúci české a slovenské osobnosti z 
oblasti kultúry a športu. 

„Napriek veľmi horúcemu počasiu sa prišlo pozrieť 
množstvo ľudí. Záujem o akciu je stále veľký a to ma teší. Asi 
za všetkých športovcom môžem povedať, každý kto sem 
prichádza podporiť toto podujatie, prichádza rád. Aj ja sa vždy 
s potešením vraciam,“ nechal sa počuť kapitán slovenskej 
futbalovej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý je dnes už 
neodmysliteľnou súčasťou akcie Hviezdy deťom. 

Doplnil ho futbalový reprezentant Tomáš Hubočan: 
„Prišiel som po prvý raz a nečakal som toľko fanúšikov. 
Musím povedať, že pre deti to je výborné podujatie. Rád 
prídem aj o rok.“ 

www.astrencin.sk 11.06.2015 
www.pluska.sk 08.06.2015 
pomocná evidencia 1026/1/2015 
 
Posledné  kolo odvetnej časti a súčasne celej sezóny 2014 / 

2015 odohrali mladšie dorastenky HK Štart Trenčín na 
horúcej palubovke už istého majstra Iuventy Michalovce.   

Záverečný zápas dvoch najlepších tímov súťaže priniesol 
vyspelú hádzanú so zaslúženým triumfom mladých 
Trenčaniek, ktoré tak dokonali spanilú jazdu jarnej časti. 
Počas 12 odvetných kôl nestratili ani bod a s minimálnou 
stratou na Michalovce získali  celkovú skvelú druhú priečku.  

Družstvo pod vedením trénerky Zdeny Rajnohovej 
predvádzalo počas celej sezóny modernú hádzanú.   
Systematická, poctivá práca, zodpovedný prístup 
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k povinnostiam, množstvo náročných zápasov vrátane špičky 
európskej hádzanej počas medzinárodných turnajov prinieslo 
do tímu kvalitu a  sebavedomie.  

Trenčianky si vybojovali právo účasti na finálovom turnaji  
Česko-slovenského pohára. Hostiteľom turnaja bol Hodonín, 
českú stranu reprezentoval  majster DHC Slávia Praha 
a vicemajster TJ Sokol Poruba. Po výbornom výkone obsadili 
dievčatá na záverečnom turnaji druhú priečku, keď porazili 
obe české družstvá  a stali sa tak vicemajsterkami  aj v rámci 
Česka a Slovenska. 

Pre časť družstva bol turnaj v Hodoníne záverečným 
súťažným podnikom úspešnej sezóny 2014/2015. Výborné 
výkony kolektívu však neostali nepovšimnuté zo strany 
Slovenského zväzu hádzanej, čo vynieslo niekoľkým 
jednotlivkyniam  miestenku v reprezentácii.   
Časť družstva HK Štart Trenčín vrátane trénerky Zdeny 

Rajnohovej po krátkom od-
dychu začína reprezentačnú 
prípravu. Kadetky Slovenska 
po úspešne zvládnutej kvali-
fikácii v kosovskej Prištine 
čakajú  Majstrovstvá Európy 
v Macedónsku (13. – 23. au-
gusta). Žreb v kongresovom 

centre hotela Russia v Skopje nadelil dievčatám náročných 
súperov. V skupine D sa postupne stretnú s rovesníčkami 
z Dánska, Nórska a Maďarska. 

Vicemajsterky Slovenska v kategórii mladšie dorastenky:  
Kristína Opátová, Barbora Hanzalíková,  Erika 
Rajnohová, Katarína Kostelná, Nina Ušiaková,  Nikola 
Trúnková, Barbora Zemanovičová, Terézia Takáčová, 
Nicol Nejedlíková,  Vanesa Matejíková, Linda 
Marcineková, Zuzana Mesárošová. 
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www.sme.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1071/1/2015 
 
Hokejisti Chicaga sa stali víťazmi finálovej série play off 

NHL v pomere 4:2, keď v noci na utorok stredoeurópskeho 
letného času zdolali Tampu Bay 2:0. „Čierni jastrabi“ v tíme 
so Slovákom Mariánom Hossom triumfovali v bojoch o 
Stanleyho pohár tretíkrát v uplynulých šiestich rokoch.  

Komisár ligy Gary Bettman vyhlásil chicagský tím tohto 
desaťročia za „dynastiu“ v NHL. Cenu pre najužitočnejšieho 
hráča vyraďovacej fázy (MVP) dostal Duncan Keith. O jeho 
mene sa v súvislosti s Conn Smythe Trophy hovorilo už pred 
zápasom.  

Charizmatický kanadský obranca strelil v rozhodujúcom 
zápase víťazný gól a tento štatút mali aj jeho dva 
predchádzajúce. Okrem toho nazbieral aj 18 asistencií a stal sa 

piatym najproduk-
tívnejším hráčom 
play off, medzi 
bekmi nemal kon-
kurenciu. Nikto z 
celého menoslovu 
nadstavby sa ani 
len nepriblížil k 
jeho 16 plusovým 
bodom v „tabuľke 
pravdy“.       

Stanleyho pohár 
ako prvý zdvihol 

nad hlavu kapitán Jonathan Toews, ale hneď ho odovzdal 
Kimovi Timonenovi. Fínsky veterán sa trofeje dočkal vo 
veku 40 rokoch po 1213 zápasoch v zámorskej profilige.  

Marián Hossa v klbku radosti. 
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Marián Hossa sa stal prvým slovenským hokejistom v 
histórii, ktorý dokázal trikrát vyhrať slávny Stanleyho pohár. 
Trofej pre víťaza 
zámorskej NHL získal 36-
ročný krídelník zakaždým 
ako hráč Chicaga, okrem 
toho bol od roku 2008, 
teda za uplynulých sedem 
rokov ešte dvakrát vo 
finále.       

Starší z hokejových 
bratov Hossovcov vybojoval Stanley Cup s Chicagom už v 
rokoch 2010 a 2013, tretím triumfom sa v historickom poradí 

slovenských ví-
ťazov odpútal 
od Tomáša Ko-
peckého, ktorý 
má v zbierke 
dva prstene za 
zisk pohára. Prá-
ve s Kopeckým 
podpísali v lete 
2009 kontrakty s 

čiernymi jastrabmi a na konci prvej sezóny sa spolu tešili z 
triumfu.  Marián Hossa na tretí pokus v rade, keď najprv bol 
smoliarom v drese Pittsburghu proti Detroitu, s ktorým sa tešil 
práve jeho krajan a o rok neskôr bol v rovnakom zložení finále 
opäť na strane zdolaných, tentoraz v tíme Detroitu. V Chicagu 
si však všetko vynahradil a stal sa výraznou súčasťou ďalšej z 
slávnych klubových dynastií v NHL.    

„Je to úžasné takto vyhrať pred vlastnými divákmi. Sme 
úžasná partia. V týchto chvíľach myslím na moju rodinu a 
pozdravujem všetkých priaznivcov. Som hrdý, že som mohol 

Mariánov bozk na Stanleyhp pohár. 
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potešiť našu krajinu tým, že som súčasťou fantastického tímu. 
Bola to ťažká sezóna, na ktorej konci sa tešíme,“ vyhlásil 
slovenský šampión NHL v televíznom prenose.       

Zásluhou Mariána Hossu sa najslávnejšia hokejová trofej 
ukáže v prázdninovom období opäť v Trenčíne, už šiestykrát v 
priebehu ôsmich rokov. Po prvý raz získal Stanleyho pohár 
slovenský rodák v roku 1961, keď sa radoval s Chicagom 
Stan Mikita. Odvtedy ho vybojovali ešte ďalší ôsmi Slováci - 
Jiří Bicek, Martin Cibák, Tomáš Kopecký (2x), Miroslav 
Šatan, Marián Hossa (3x), Zdeno Chára, Michal Handzuš 
a Marián Gáborík. 

www.sportaktuality.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1074/1/2015 
 
Slovenský útočník Marián Hossa sa zaradil medzi legendy 

tímu NHL Chicago 
Blackhawks a podľa 
viacerých odborníkov 
by mu mali v bu-
dúcnosti nájsť miesto 
v Sieni slávy. Trid-
saťšesťročný hokejista 
je jedným z ôsmich 
hráčov „dynastie“ 
Blackhawks, ktorí za 
uplynulých šesť rokov získali tri Stanley Cupy. Tri prstene 
vybojoval ako vôbec prvý Slovák v histórii.       

Krídelník Chicaga Patrick Kane vybral tri prirovnania na 
opísanie svojho spoluhráča Hossu. „Skvelý hokejista, skvelý 
spoluhráč, skvelý človek. Má všetko,“ povedal Kane. Hossa 
síce vo finálovej sérii nestrelil ani jeden gól, ale zaznamenal 
štyri asistencie a bol mimoriadne platným hráčom na oboch 
stranách klziska. Na zisku pohára mal veľkú zásluhu.      Jeho 
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prínos pre tím a úspechy, ktoré dosiahol, sú podľa jeho krajana 
Mariána Gáboríka dosť na to, aby sa zaradil medzi 
najlepších hráčov v histórii Blackhawks. Podľa krídelníka Los 
Angeles Kings sa Hossa stal neoficiálnym kráľom 
slovenského hokeja.  

„Myslím si, že to tak je. Jeho úspech znamená veľa pre nás, 
pre fanúšikov, pre mesto Trenčín, pre jeho blízkych ľudí, ale 
najmä pre celé Slovensko. Získal tretí Stanleyho pohár, čo je 
fantázia. Ľudia na Slovensku mu fandili a sledovali finále,“ 
povedal Gáborík pre nhl.com.     

Minuloročný víťaz Stanley Cupu priznal, že Hossa bol 
jediným dôvodom, prečo pozeral zápasy finálovej série. 
„Držal som palce Mariánovi, nie nutne tímu. Keby nehral v 
play off, tak by som to veľmi nesledoval a asi by som 
nepozeral finálové 
duely,“ poznamenal 
Gáborík, ktorý sa s 
Kings tento rok ne-
dostal do play off.    
  Gáborík si myslí, 
že Hossove úspechy 
by mali stačiť na to, 
aby sa 36-ročný 
krídelník dostal do 
Siene slávy NHL, o 
čom sa v uplynulých dvoch týždňoch diskutovalo na viacerých 
úrovniach. „Získal 1000 bodov, vyhral tri Stanley Cupy a 
myslím si, že by ho mali zaradiť do Siene slávy. Mnohí so 
mnou v tomto súhlasia,“ pokračoval Gáborík. 

Jedným z nich je aj tréner Chicaga Joel Quenneville. 
„Rozhodne by mal skončiť v Sieni slávy. Je to veľký líder, hrá 
perfektne na oboch stranách klziska. Neviem, či je v lige 
komplexnejší hráč ako Hossa,“ povedal kouč „jastrabov“.   

Marián  Hossa (81) s Jonathanom Toewsom. 



647 
 

Hossa odohral v základnej časti NHL 1176 zápasov, v 
ktorých zaznamenal 1056 bodov vrátane 486 gólov, v play off 
nastúpil na 194 zápasov s bilanciou 49+95. V posledných 
ôsmich sezónach NHL hral päťkrát vo finále, čo je najviac 
spomedzi aktívnych hráčov. Tieto štatistické údaje ho 
predurčujú k tomu, aby ho zaradili do Siene slávy.       

Jediná vec, ktorá mu počas úspešnej kariéry chýba, je 
individuálna trofej. Kane sa čuduje, že žiadnu nezískal. „Prečo 
tento chlapík ešte nemá Selke Trophy? Skvele bráni 
presilovky, má fantastický bekčeking a dokáže perfektne 
odoberať puky,“ povedal Kane. 

Selke Trophy dostáva každoročne v NHL najlepšie brániaci 
útočník, Hossa skončil minulý rok v hlasovaní na piatom 
mieste. Najbližšie k zisku individuálnej ceny bol v sezóne 
1998/1999, keď skončil druhý za Chrisom Drurym v 
hlasovaní o Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.       

 „Vo svojich prvých sezónach zbieral veľa bodov, ale nebol 
v tímoch, ktoré mohli získať pohár. Teraz je v tíme, kde je 
viac hviezd a preto boduje menej, ale každý vidí jeho 
obrovský prínos,“ povedal Gáborík. Hossa je považovaný za 
jedného z najlepších útočníkov v NHL na oboch stranách 
klziska.  

Podľa Gáboríka to je výsledkom jeho zmeny herného štýlu 
od roku 2009, keď prišiel do Chicaga. „Vyžíva sa v odoberaní 
pukov a v pripravovaní šancí pre spoluhráčov,“ dodal 
Gáborík.       

Hossa bol dlhé roky považovaný najmä za ofenzívneho 
hráča, veď v rokoch 2001-2010 nazbieral v dresoch Ottawy 
Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu Penguins, Detroitu 
Red Wings a Chicaga 632 bodov v 630 zápasoch a trikrát sa 
dostal cez 40 gólovú hranicu.  

V drese Blackhawks mal len jednu 30-gólovú sezónu a v 
397 dueloch zaznamenal 337 bodov. Svoje kvality a prínos pre 
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tím však rozšíril najmä o skvelé bránenie. Hossa má s 
Chicagom ešte šesť rokov platnú zmluvu a tak sa diváci môžu 
tešiť na ďalšie kúsky skvelého hokejistu.  

www.sportaktuality.sk 16.06.2015 
pomocná evidencia 1076/1/2015 
 
V prvý júnový víkend zakončili mladšie žiačky HK Štart 

Trenčín svoju náročnú sezónu na nultom ročníku turnaja 
otvorených majstrovstiev Slo-
venska v hádzanej mladších 
žiačok v Bratislave ziskom ti-
tulu majstra Slovenska. 

Počas troch dní dievčatá 
odohrali postupne osem ná-
ročných zápasov so stoper-
centnou bilanciou, kde po-

stupne zdolali družstvá Talent Dunajská Streda (15:9), HK 
Drábova Košice (16:8), Strojár Malacky (12:4), HKM Šurany 
(11:6), Jednota Sokol Bánovce nad Bebravou (14:8), ŠKP 
Bratislava (17:7), MHK Bytča (10:0) a na záver HC Zlín 
(14:8). Za najlepšiu hráčku celého turnaja bola vyhlásená 
Zorka Benkovská. K tomu, aby bola najlepšou, jej dopomohli 
spoluhráčky Anet Slivoňová, Lucka Belicová, Laura 
Oravcová, Klárka Paulínyová, Nicol Rotheneder, Laura 
Andrejková, Hanka Ďuržová, Niki Fáriková, Macka 
Klobušická, Emmka Kováčiková, Kaja Dovičinová, Sárka 
Ukušová a Táňa Pavlovská. 

Týždeň pred ziskom titulu štartovali na turnaji v Prahe. 
Obsadili pekné 3. miesto. Dva týždne pred týmto turnajom 
získali na veľkom pražskom turnaji Prague Cup 2015 
spomedzi 48 medzinárodných družstiev parádne 4. miesto. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1087/1/2015 
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V areáli FC Nitra sa uskutočnilo celoštátne finále 17. 

ročníka minifutbalového turnaja McDonald’s Cup 2014/2015. 
Ide o najväčšie podujatie tohto rangu pre deti prvých stupňov 

základných škôl. 
Približne stovke detí 

sa účasťou na veľkom 
finále plnili sny, na 
ktoré budú ešte aj v 
dospelosti spomínať. Z 
celého Slovenska zaví-
talo pod Zobor týchto 
osem víťazných škôl zo 
všetkých krajov repub-

liky: ZŠ Májové námestie Prešov, ZŠ Nejedlého Spišská Nová 
Ves, Spojená ZŠ Oslobodenia Belá (okres Žilina), ZŠ 
Pionierska Brezno, ZŠ L. Novomeského Trenčín, ZŠ L. 
Kodálya Galanta, ZŠ Fatranská Nitra a ZŠ Kolárova Svätý Jur. 

V prvý hrací deň boli na programe zápasy základných 
skupín. Dve najlepšie školy z každej si vybojovali 
semifinálové miestenky. Víťazmi skupín sa stali mladé nádeje 
Trenčína a Svätého Juru, najlepšie kvarteto doplnili tímy z 
Brezna a Spišskej Novej Vsi. 

Druhý finálový deň bol rozhodujúci. Svedčila o tom aj 
prítomnosť vážených hostí. Nechýbal samozrejme Marek 
Hamšík, hviezda SSC Neapol a patrón celého podujatia. Zo 
Slovenského futbalového zväzu zavítali na štadión FC Nitra 
Samuel Slovák a Ján Greguš, ako aj bývalý reprezentant, 
Nitran Ľuboš Moravčík. Prítomný bol Ladislav Čambal z 
Ministerstva školstva, generálneho partnera celého skvelého 
turnaja zastupovala Zuzana Svobodová, PR riaditeľka 
spoločnosti McDonald’s a ďalšie známe osobnosti. 

Ocenenia odovzdávala futbalová hviezda Marek Hamšík. 
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Všetci účastníci finále získali diplomy a balíčky od 
spoločnosti McDonald’s, najlepšie tri tímy navyše k tomu 
medaily a krásne poháre. Najväčšiu pozornosť logicky pútal 
boj o medaily. Mladé nádeje Trenčína a Svätého Jura potvrdili 
prvenstvá v skupine a i napriek vzdoru svojich šikovných 
súperov postúpili do veľkého finále. V zaujímavom súboji o 
bronz uspela Spišská Nová Ves nad Breznom, takže tretia 
najcennejšia medaila putovala na východ. 

Potom už nasledovalo veľké finále. V ňom sa prvým gólom 
stretnutia bliž-
šie k talianskym 
brehom priblí-
žili školáci Svä-
tého Jura. Mla-
dí Trenčania 
však preukázali 
vysokú kvalitu 
a dej tromi gól-
mi otočili. Po-
tom to bola veľ-
ká dráma až do 

konca, väčšinu stretnutia bol rozdiel len jednogólový. Víťazný 
výlet na Apeninský polostrov by si zrejme zaslúžili obaja 
fináloví aktéri, šťastnejší po víťazstve 6:5 bol napokon výber 
ZŠ L. Novomeského Trenčín. Nádeje z mesta spod hradu 
Matúša Čáka tak vyhrali bombastickú hlavnú cenu, ktorou je 
účasť na zápase Serie A AC Miláno - SSC Neapol a bohatý 
sprievodný program. 

Zostava ZŠ L. Novomeského Trenčín: Andrejko, Bobot, 
Bulko, Cobori, Gogora, Machara, Pavlíček, Polák a Zaťko. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1088/1/2015 
 

Víťazné trenčianske družstvo. 
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UEFA zaradila pri žrebe Trenčín do 3. skupiny medzi 
nenasadené tímy do spoločnosti napríklad gruzínskeho majstra 
Dila Gori či luxemburského šampióna CS Fola Esch.  

Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín sa v 2. 
predkole Ligy majstrov 2015/2016 stretnú s rumunským 
šampiónom Steaua Bukurešť. Rozhodol o tom pondelňajší 
žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. 
Prvé súboje 2. predkola LM 2015/2016 sú na programe 14.-
15. júla, odvety potom 21.-22. júla. 

Prvý zápas by mal slovenský majster odohrať na domácej 
pôde, resp. kvôli rekonštrukcii domáceho ihriska na Sihoti na 
žilinskom štadióne pod Dubňom. Už v pondelok dopoludnia 
Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že Trenčín sa ako 
nenasadený klub mohol stretnúť s jedným zo šestice 
nasadených klubov Steaua Bukurešť, Ludogorec Razgrad, 
Dinamo Záhreb, Partizan Belehrad, Videoton FC a 
Skënderbeu Korcë. 
Vizitka klubu: 
FC Steaua Bukurešť 
rok založenia: 1947 
Štadión: Arena Nationala (kapacita 55.634 divákov) 
Tréner: Mirel Radoi 
Klubové farby: modro-červená (náhradná žltá) 
Najväčšie úspechy: 26x majster Rumunska, 22x víťaz 
Rumunského pohára, 1x víťaz Ligového pohára, 6x víťaz 
Rumunského Superpohára, 1x víťaz Európskeho pohára 
majstrov (1986), 1x finalista EPM (1989), 1x víťaz 
európskeho Superpohára (1986), 1x víťaz 
Interkontinentálneho pohára (1986). 

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Súpera si 
nenavyberáte. Ja som osobne som túžil po Celticu Glasgow, 
ale napokon sme mohli dostať iné tímy. Aj z nich to boli 
všetko veľmi kvalitné kluby, veď sú majstri svojich krajín. S 
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rumunským tímom sme v Bukurešti hrali pred dvoma rokmi, 
keď nás vyradila Astra Giurgiu. Prvý zápas sme v Dubnici 
prehrali 1:3, tam na štadióne Steauay remizovali 2:2. Určite 
nás čaká ťažká previerka. Musíme sa na to svedomito 
pripraviť a urobiť všetko pre dobrý výsledok. Hovorí sa, že 
lepšie je začať u súpera, oťuknúť si ho a prípadne na jeho pôde 
streliť gól, čo je v pohárovej Európe mimoriadne dôležité. 
Doma tak budeme musieť byť veľmi obozretní a pokúsiť sa 
neinkasovať. My sme silní v ofenzíve, preto verím, že by sa 
nám na pôde súpera mohlo podariť skórovať.“ 

Peter Kleščík, kapitán AS Trenčín: „Dostali sme kvalitný 
tím, akým majster Rumunska určite je. Hrali sme na jeho 
štadióne s Astrou pred dvoma rokmi. Z tých súperov, ktorých 
sme mohli dostať, už bolo ťažké vyberať. Sú to všetko 
kvalitné mužstvá, majstri a určite nás ani proti Bukurešti 
nebude čakať nič ľahké. Pokúsime sa ale o čo najlepší 
výsledok.“ 

www.teraz.sk 22.06.2015 
pomocná evidencia 1101/1/2015 
 
Na I. európskych hrách v Baku sa predstavila aj slovenská 

bedmintonistka Jana Čižnárová z Trenčína, ktorá sa vo 
svetovom rebríčku nachádza na 113. mieste.  

Proti bývalej slovenskej reprezentantke a dcére trénera, 
resp. predsedu BK MI Trenčín Petra Ludíka Kristíne 
Gavnholtovej nenašla  zbraň, prehrala a nekvalifikovala sa 
medzi elitnú šestnástku turnaja. V skupine si zaknihovala ešte 
výhru nad Slovinkou Kajou Stankovičovou, resp. prehru s 
Taliankou Jeanine Cicogniniovou. Kristína Gavnholtová 
vyhrala v skupine všetky tri zápasy a postúpila do osemfinále 
z prvého miesta. 
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Prezident Slovenského zväzu bedmintonu Anton Siažik 
hodnotil výkony Jany Čižnárovej pozitívne: „Janka vyhrala z 
troch zápasov jeden, ale jej výkon bol v podstate veľmi dobrý. 
Vzhľadom na kvalitu sú-
periek, ktoré boli pred ňou 
možno o 50 miest vo sve-
tovom rebríčku, podala so-
lídny výkon.“  

 „Moja súperka Kristína 
Gavnholtová je z Trenčína 
ako ja, ale reprezentuje 
Česko a žije v Dánsku už päť rokov. Vydala sa tam a aj 
trénuje v Dánsku. Odkedy mala lepšie výsledky, hneď ju vzali 
do českej reprezentácie. Je odo mňa o päť rokov staršia. 
Kedysi bola už 26. vo svetovom rebríčku, teraz klesla, keďže 
je po zranení. No patrí medzi favoritky tohto turnaja a útočí na 
medailu,“ povedala o svojej záverečnej súperke.  

Cestou do Baku Janku zastihla pozitívna správa, že zvládla 
bakalárske skúšky na univerzite v anglickom Birminghame, 
kde študuje. „Minulý piatok mi prišli výsledky zo školy. 
Uľavilo sa mi, že som to zvládla a už som sa mohla sústrediť 
iba na zápasy. Na univerzite mi ponúkli športové štipendium a 
možnosť hrať na profesionálnej úrovni,“ uviedla. Na hrách v 
Azerbajdžane sa jej veľmi páčilo a verí, že podobnú atmosféru 
zažije aj o rok na olympiáde v Rio de Janeiro.  

„Prvýkrát som sa zúčastnila na takejto veľkej akcii. Bolo tu 
mnoho športovcov z mnohých krajín a vidieť ich, ako sa 
pripravujú na svoje zápasy a ako to tu všetko prebieha, bol pre 
mňa veľký zážitok. Bola plná hala, prišlo veľa ľudí, čo nie je 
pri bedmintone bežné, pretože nie je až taký populárny. 
Organizácia bola super, páčilo sa mi tu." 

Jana Čižnárová 
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Kvalifikácia na olympiádu do Ria odštartovala pred dvoma 
mesiacmi, no potrvá ešte rok. „To 
je teraz môj najväčší cieľ, dostať 
sa do Ria. Zatiaľ to vyzerá dobre, 
ale čaká ma ešte veľa turnajov,“ 
povedala Jana Čižnárová, ktorá si 
vybrala bedminton pre jeho 
komplexnosť. „Spája sa v ňom 
množstvo faktorov - taktika, 
technika úderov, rýchlosť, dynamika, vytrvalosť. Tréningy sú 
vždy veľmi zaujímavé a variabilné. Veľmi ma to baví a vďaka 
turnajom som veľa cestovala a videla,“ dodala. 

www.teraz.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1107/1/2015 
 
Prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja sa na 

ďalšie štvorročné obdobie stal doterajší šéf Igor Nemeček. Vo 
voľbách vo štvrtok 25. 
júna na 8. kongrese SZĽH 
v Bratislave získal 58 
hlasov. Jeho protikandidát 
Richard Lintner len 45. 
O dôveru hnutia do cyklu 
s vyvrcholením domácich 
MS 2019 sa uchádzali iba 
oni dvaja, z pléna nevzišiel iný kandidát okrem už dávnejších 
favoritov. Po voľbách Igor Nemeček vyhlásil: „Ďakujem 
všetkým, ktorí ma podporili a verím, že v tomto období 
splníme všetky úlohy, ktoré si s novým výkonným výborom 
stanovíme. Verím, že situácia v hnutí sa dnešným dňom 
upokojí a na konci obdobia budeme konštatovať viac pozitív 
ako negatív. Všetkým ďakujem aj za trpezlivosť na rokovaní, 

Igor Nemeček hlasuje. 



655 
 

ktoré trvalo bez prestávky 6 a pol hodiny, ale myslím si, že 
kongres si toto raz za štyri roky zaslúži.“ 

Igor Nemeček vzápätí navrhol exekutívne kolégium, ktoré 
mu plénum schválilo v zložení: Dušan Mráz, Lukáš 
Machala, Róbert Lupták, Róbert Švehla, Tibor Turan a 
Martin Kohút. 

Po voľbách prišiel medzi médiá aj Richard Lintner a 
zdôraznil, že je skla-
maný: „Bol som pre-
svedčený, že ponuka, 
ktorú sme dali sloven-
skému hokeju, bola 
jedinečná. Predstavili 
sme atraktívny plán a 
zdá sa, že môj kon-
kurent využil z neho 

veľkú časť a bude sa snažiť z neho čerpať.“ 
Delegáti kongresu odmietli návrh HK Nitra na zmenu 

stanov, ktorá by výrazne ovplyvnila volebné procedúry v 
pléne.  

Návrh predpokladal, aby riadne delegovaní účastníci 
kongresu z odborných komisií nemali hlasovacie právo. Na 
zhromaždení sa zaregistrovalo 112 delegátov a zástupcovia 
nitrianskeho klubu argumentovali tým, že 17 odborných 
komisií má v hnutí poradnú platformu a v takomto množstve 
výrazne ovplyvňujú voľby. 

„Pre nás je to principiálna otázka, lebo týchto členov 
komisií si vyberá vedenie zväzu a je teda predpoklad, že 
automaticky budú voliť toho, kto ich zamestnáva,“ 
zdôvodňoval riaditeľ HK Nitra  Miroslav Kováčik. Jeho idea 
však nedostala potrebnú dvojtretinovú podporu. 

www.sportaktuality.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1116/1/201 

Sklamaný Richard Lintner. 
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Novomešťan Peter Herák a Trenčan Jozef Gabrhel 

nenašli na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali 16. - 20. 
júna v pražskom Lidovom dome v Kbeloch, premožiteľov. 
Okrem ziskov titulov európskych šampiónov prekonali aj 
niekoľko svetových rekordov. 

Na európskom šampionáte súťažilo 300 pretekárov z 15 
krajín. Nový majster Európy Jozef Gabrhel v kategórii M4 do 
75 kilogramov vytvoril štyri nové svetové rekordy. V drepe 

zvládol 138 kg, v tlaku na 
lavičke 105,5 kg a v mŕtvom 
ťahu 170,5 kg. Jeho celkový 
súčet v trojboji 414 kg 
znamenal tiež nový svetový 
rekord. 
Ďalší víťaz majstrovstiev 

Európy Peter Herák štartoval 
v kategórii M3 do 90 kilogramov a niekoľkokrát prepisoval 
tabuľky svetových rekordov. V drepe zdolal 200 a 225 kg, 
pričom pokus o zápis na 237,5 bol neúspešný, v tlaku na 
lavičke - 107,5 a 115 kg, a v mŕtvom ťahu 205, 220 a 225 kg. 
V trojboji konečným súčtom 565 kg sa dostal na najvyššiu 
pozíciu svetových tabuliek v tejto kategórii v celej histórii.  

„Po krátkej dvojtýždňovej regenerácii a odpočinku sa 
v najbližšom období sústredím na prípravu na majstrovstvá 
sveta, ktoré budú v septembri v americkom Las Vegas. Budú 
to majstrovstvá sveta federácie GPC. Verím, že v USA 
nesklamem svojich priaznivcov a vrátim sa domov 
s vynikajúcim výsledkom,“ povedal Peter Herák. 

www.sme.sk 27.06.2015 
pomocná evidencia 1122/1/2015 
 

Jozef Gabrhel (vľavo) a Peter Rehák. 
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V závere júna vyvrcholil ďalší ročník Trenčianskej 
hokejbalovej ligy. Z triumfu sa radoval Falcons Trenčín.  

Víťaz Trenčianskej hokejbalovej ligy 2014/2015  a držiteľ 
putovného pohára Slovenského Orla Falcons Trenčín hral v 

zostave Martin Beňo, Mi-
chal Čerešnák, Peter Če-
rešnák, Martin Dodonka, 
Jakub Gašparovič, Juraj 
Gašparovič, Filip Haško, 
Martin Kováčik, Andrej 
Orolín, Jakub Štuller, Jo-
zef Zemko, Róbert Balga, 

Emil Bakoš, Ondrej Broska, Patrik Pastorek, Lukáš 
Škvarka, Juraj Rožník, Tomáš Starosta, Richard Matejka. 

Zápas o 3. miesto: Vegeta (3) – Avangard (4) 5:6 sn. 1. 
finálový zápas: N. Dubnica (1) – Falcons (2) 3:2, 2. finálový 
zápas Falcons – N. Dubnica 2:1, 3. finálový zápas: N. Dubnica 
– Falcons 0:6, 4. finálový zápas: Falcons – N. Dubnica 3:2 
pp.  

www.sme.sk 01.07.2015 
pomocná evidencia 1135/1/2015 
 
Futbalové triedy zo ZŠ Novomeského v Trenčíne potvrdili 

absolútnu dominanciu. Po mladších žiakoch, ktorí triumfovali 
na McDoland´s Cupe, si prvenstvo odniesli aj starší žiaci. 

Po víťazstvách na okresnom a krajskom kole si zverenci 
trénera Martina Fabuša zmerali sily s najlepšími tímami 
z celého Slovenska v Dubnici nad Váhom. V základnej 
skupine najskôr remizovali s neskorším finálovým súperom 
z Trnavy (2:2) a následne v ďalších dvoch dueloch proti Žiline 
a Michalovciam neinkasovali ani gól a zvíťazili zhodne 3:0. 

„Ukázala sa víťazná mentalita tohto tímu. Stále do 
chlapcov tlačíme, aby túžili po víťazstve a je jedno, o aký 
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zápas ide,“ povedal kormidelník tímu a niekdajší reprezentant 
Martin Fabuš. „Chalani zahrali finálový turnaj veľmi dobre 
a potvrdili, že patria medzi najlepších na Slovensku.“ 

Celý tím bol zložený zo starších žiakov (U15) AS Trenčín. 
Tí v ligovej tabuľke skončili na treťom mieste a iba o chlp im 
unikol finálový turnaj o majstra Slovenska v Nemšovej. 

V semifinále si poradili 
so Slovanom (9:3) a vo 
finále poľahky aj s Trna-
vou (4:0). „Máme veľmi 
slušné mužstvo. V pod-
state sme rátali, že 
budeme hrať o najvyššie 
priečky,“ doplnil Martin 
Fabuš. Celkovým triumf 

ešte podčiarkol triumf Viktora Klemensa, ktorý sa stal 
najlepším strelcom turnaj. 

ZŠ Novomeského možno považovať za najlepšiu futbalovú 
školu na Slovensku. Najskôr mladší žiaci obhájili triumf 
v McDonald´s Cupe a môžu sa tešiť na výlet do Talianska 
a následne si prvenstvo odniesli aj ich starší kolegovia. „Viac 
ako vo finálovom kole sme sa zapotili ešte na krajskom finále. 
V súboji s Hornou Nitrou sa o všetkom rozhodlo až pol 
minúty pred koncom zápasu. Práve tu sa ukázala sila 
kolektívu,“ zakončil rozhovor Martin Fabuš. 

Víťazné družstvo: Daniel Šebák, Denis Chudý - Juraj 
Štefánik, Marián Pišoja, Viktor Klemens, Adrián Ambrož, 
Oliver Oravec, Dominik Augustín, Juraj Laco, Jakub 
Parkaň, David Machara, Jakub Kadák. Tréneri: Martin 
Fabuš, Miroslav Karas.  

www.sme.sk 07.07.2015 
pomocná evidencia 1190/1/2015 
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Posledné dni sa do kroniky trenčianskeho futbalu zapíšu 
zlatými písmenami. Mestské zastupiteľstvo odkleplo výstavbu 
nového štadióna a AS Trenčín stojí na prahu historického 
zápasu v Lige majstrov. Hektické dni zažíva aj generálny 
manažér klubu Róbert Rybníček. Tesne pred výkopom Ligy 
majstrov sme mu položili niekoľko otázok. 

Mestské zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo 
prenájom pozemkov na výstavbu nového futbalového 
štadióna. Predchádzajúci poslanci tento návrh neschválili. 
Odľahlo vám? 

„Verili sme tomu, že tento raz to vyjde. Hneď som si 
spomenul, že toto je pre 
nás definitívny záväzok. 
Štadión v Trenčíne bude 
stáť. Pre nás všetkých je 
nový štadión veľké sústo. 
Čaká nás veľa práce. Ve-
rím tomu, že nájdeme  
dobrých a schopných ľudí, 
ktorí nám všetko pomôžu 

zladiť a zrealizovať. Ako som sa už v minulosti vyjadril, je pre 
nás frustrujúce neustále sa niekomu doprosovať a hrať dôležité 
medzinárodné zápasy na cudzích ihriskách. Aj preto je pre nás 
nový štadión obrovská výzva, ktorú chceme zrealizovať čo 
najskôr.“ 

Rátali ste aj s alternatívou, že by to nevyšlo ani tento 
raz?  

„Vždy existuje aj taká možnosť. Poslanci ukázali veľkú 
mieru pochopenia celého problému. Vnímajú to, že sme 
tlačení licenčným systémom a do roku 2018 musí byť nový 
štadión postavený, aby sme mohli hrať ligové zápasy doma 
a zároveň sa posunuli ďalej. Tu už nebol priestor na 
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manévrovanie. Veľmi ľahko by sa mohlo stať, že by sme prišli 
o štátnu dotáciu v hodnote 2,4 milióna eur.“ 

V akých sumách by sa mali pohybovať investície do 
nového futbalového stánku?  

„V zmluve sme garantovali preinvestovať počas prvej etapy 
5 miliónov eur z našich investícii a 2,4 miliónov eur zo 
štátnych zdrojov. Za to by sme mali postaviť štadión 
v štandarde troch hviezdičiek s kapacitou 7000 divákov. 
Navyše, zostane nám stará tribúna pre 3000 ľudí. Ak sa podarí 
nájsť prostriedky a dofinancovať tento projekt, predpokladané 
náklady sa zvýšia na 10 až 11 miliónov eur.“ 
Čo by nový štadión znamenal pre mesto a celý 

trenčiansky región?  
„Už tretí raz ideme hrať európske poháre a mnohí z nás 

stále nedokážu doceniť hodnotu toho, čo sa nám podarilo 
dosiahnuť. Pre všetkých je to skvelá reklama. Nový štadión 
prinesie rozvoj cestovného ruchu, zlepší imidž mesta na 
medzinárodnej úrovni. Zviditeľní ho po reklamnej a športovej 
stránke. Ak budeme pravidelným účastníkom európskych 
súťaží, budú k nám chodiť zahraniční turisti v nemalom počte. 
Mestu to prinesie peniaze a lepšie možnosti pre rozvoj.“ 

Onedlho otvoria zrekonštruovaný štadión v Trnave. 
Spartak si pozval na otvorenie zástupcu z Francúzska 
a Brazílie. Príde do Trenčína Ajax Amsterdam? 

„Keby sme riešili túto otázku, bol by som najšťastnejší 
človek na svete. Pán La Ling dostal v Ajaxe novú pozíciu. Stal 
sa supervisorom najvyššieho manažmentu. Jeho vplyv na chod 
klubu sa do výraznej miery posilnil. Aj z toho dôvodu sa 
slávny klub z Amsterdamu javí ako reálna voľba.“ 

Už v utorok nastúpite proti najslávnejšiemu 
rumunskému tímu. Pociťujete nervozitu?  

„Liga majstrov je pre nás niečo nové. Musíme sa pripraviť 
najlepšie ako vieme. Táto súťaž je pre nás všetkých obrovskou 
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motiváciou. Pre mnohých dokonca  vrchol kariéry. Ak bude 
všetko klapať ako má, je v našich silách Bukurešť minimálne 
potrápiť.“ 

Steaua Bukurešť je súper zvučného mena. Bol ku nám 
žreb príliš tvrdý?  

„Steaua je oproti Trenčínu neporovnateľne väčší klub. Ich 
sebavedomie je vysoké, ale meno a história nerozhodnú. 
Dôležité bude to, čo sa udeje za 180 minút na ihrisku. Pokiaľ 
šancu správne uchopíme, môže mať dvojzápas zaujímavý 
rozmer pre nás všetkých. Nehrá sa o malé finančné 
prostriedky.“ 

Papierové predpoklady hovoria jasnou rečou pre 
rumunský tím. Ako vidíte šance na úspech vy?  

„Je to 50 na 50. Nemyslím si, že ide o neskromné 
vyhodnotenie situácie. Pred rokom sme hrali proti silnému 
Hull City. Vtedy by za nás nikto nedal ani deravý groš. Dnes 
sme o rok starší a určite silnejší po všetkých stránkach. Pokiaľ 
hráči budú veriť svojim schopnostiam a ukážu, čo majú 
natrénované, môžu byť naše šance na úspech vysoké.“ 

A čo ak by postup nevyšiel?  
„Sme si vedomí sily súpera. S tým treba rátať a brať realitu 

taká, aká je. Pre nás je účasť v Lige majstrov odmenou za 
predchádzajúci ročník. Treba si ju užiť a obetovať jej 
maximum. Pre tento klub je ale najvyššia priorita pre 
najbližšie obdobie nový štadión a tréningové ihriská. Ak bude 
štadión postavený a podmienky ideálne, potom bude 
sklamanie z vypadnutia v predkolách európskych pohárov 
o poznanie väčšie.“ 

Po roku opäť odohráme domáci zápas na štadióne 
Žiliny. Aké boli podmienky zo strany klubu spod Dubňa?  

„Ku konkrétnym číslam sa vyjadrovať nebudem. Ponuka zo 
strany Žiliny nás zaskočila. Ich a naše predstavy boli 
diametrálne odlišné. Nakoniec sme uzavreli dohodu, ktorá 
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bola pre náš klub veľmi, skutočne veľmi finančne náročná. Aj 
touto cestou by som rád pozval fanúšikov na zápas. Pokiaľ by 
sme vypredali štadión, vynaložené náklady by sa nám mali 
vrátiť. Pre ľudí sme chceli priniesť komfort. Žilinský štadión 
ho poskytuje na Slovensku najvyšší. Aj preto sme šli do rizika. 
Verím, že bude fantastická atmosféra a ľudia nám pomôžu 
k postupu.“ 

Bola Senica lacnejšou alternatívou?  
„Rád by som poďakoval Seničanom za veľmi ústretové 

rokovania. Oslovili sme ich, dali nám akceptovateľnejšiu 
ponuku, no uvedomili sme si, že máme ťažkého súpera. 
Zázemie v Senici nie je také silné. Napokon sme sa rozhodli 
prijať alternatívu väčšieho komfortu pre fanúšikov. Dôležitá 
bola napokon aj kapacita.“ 

Uplynulý týždeň zaujala správa o spolupráci medzi 
Trenčínom a Nemšovou. V čom bude spočívať?  

„Sme radi, že sme prostredníctvom pána Pavla Chmelinu, 
ktorý má klub na starosti, došli k spoločnej zhode. Naša 
spolupráca začala už pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti sa 
už iba prehĺbila. Športovú stránku fungovania klubu sme 
zobrali pod svoju správu. Viacerí z našich hráčov budú 
fungovať v Nemšovej spolu s miestnymi futbalistami 
a vytvoria spolu silný základ. Vďaka novému prestupovému 
poriadku môžu piati naši hráči nastúpiť za Nemšovú v rámci 
farmárskeho systému. Môže sa tak vytvoriť zaujímavý model 
spolupráce. Funkcionári Slovana tomu boli naklonení. Tento 
ročník bude pre celý projekt odrazový.“ 

www.sme.sk 13.07.2015 
pomocná evidencia 1219/1/2015 
 
Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín prehrali 

v utorok 14. júla  prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov 
2015/2016 v Žiline s rumunskou Steauaou Bukurešť 0:2 (0:0). 
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Pre zverencov trénera Martina Ševelu to bol historický debut 
v prestížnej súťaži a nevydaril sa im.  
V prvom polčase domáci nevyužili dve nádejné šance a v 
druhom za to kruto 
pykali po góloch 
Nicolaea Stanciua 
a Jugurtha Ham-
rouna. Odveta je 
na programe v stre-
du 22. júla v Bu-
kurešti a v oveľa 
lepšej pozícii do nej 
pôjde 26-násobný 
majster Rumunska, resp. bývalý európsky šampión Steaua. 

Zostava a AS: Šemrinec - Čögley, Ramon, Rundič, Madu - 
Lobotka - Van Kessel, Bero, Rabiu (79. Koolwijk), Guba (59. 
Wesley) - Jairo da Silva. 

Martin Ševela, tréner AS: „Určite cítime po takomto 
výsledku sklamanie. Predstavovali sme si zápas inak, nechceli 
sme dostať gól. Žiaľ, inkasovali sme prvý po štandardnej 

situácii, čo ovplyvnilo 
ďalší priebeh. Mali sme 
na začiatku zbytočne 
veľký rešpekt, bol to 
pre nás prvý zápas v 
takejto súťaži a aj prvý 
v sezóne. Hráči ukázali, 
v čom majú rezervy a 
na čom musia ešte 
popracovať. Výsledok 

mrzí, ale taká je pohárová Európa. Steaua bola skúsenejším 
mužstvom. Dôležité je, aby sme sa z tohto stretnutia poučili. 
Východisková pozícia pred odvetou je pre nás problémová, ale 

Mužstvo AS Trenčín pred zápasom s rumunským majstrom. 

Matúš Bero v súboji s obrancom Varelom. 
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urobíme všetko preto, aby sme tam urobili zázrak. Popasujeme 
sa o čo najlepší výsledok.“ 

Igor Šemrinec, brankár AS: „Pri prvom inkasovanom góle 
sám neviem, či išla strela ponad múr alebo vedľa neho. Určite 
to však bol jeden z 
lacnejších gólov. 
Pred druhým gólom 
o bol možno ofsajd, 
škoda, že sme to 
tam nepokryli. Zo 
strany súpera to ale 
bola pekná akcia. 
Pred zápasom som 
nebol nervózny, veľmi som sa naň tešil, je škoda, že to takto 
dopadlo. Ľudia vytvorili výbornú atmosféru, cítili sme sa tu 
ako doma.“ 

Matúš Bero, stredopoliar Trenčína: „Som sklamaný, 
ukázalo sa, čo je to Liga majstrov, aký je rozdiel medzi 
tímami, ktoré pravidelne hrávajú európske súťaže a ktoré nie. 
Nás zradila efektivita a súper z dvoch pološancí strelil dva 
góly. Mrzia nás inkasované góly. Nechceli sme ich dostať. Je 
to smutné, ale pokiaľ žije šanca, treba bojovať. Ale hlavy 
nevešiame. Pri mojej šanci som sa oprel do lopty a veril, že 
prejde. Steaua hrala to, čo sme čakali. Prvý gól nás zaskočil a 
potom prišiel aj druhý gól.“ 

Peter Čögley, obranca AS Trenčín: „Mali sme tam nejaké 
šance, ale nevyužili sme ich. Súper dve áno a zaslúžene 
vyhral. Hrali sme s nimi otvorenú partiu, možno sme mali hrať 
trpezlivejšie. Boli rýchli a dobre fyzicky pripravení. Porazili 
nás skúsenosťami. Bol to dobrý zápas, ale nepodali sme až 
taký kvalitný výkon, ako treba na Ligu majstrov.“  

www.sportaktuality.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1224/1/2015 

Smutní Trenčania po záverečnom hvizde. 



665 
 

 
Ani tri góly na horúcej pôde Steauy Bukurešť nestačili 

futbalistom AS Trenčín na postup do 3. predkola Ligy 
majstrov.  

„Jedno oko sa smeje a druhé plače,“ povedal na 
pozápasovej tlačovej konferencii tréner Martin Ševela. 
„Odchádzame domov s 
víťazstvom, čo nás 
teší, ale prišli sme si po 
niečo viac a to sa nám 
nepodarilo splniť. Na-
priek tomu som hrdý 
na mojich hráčov za to, 
čo predviedli. Snažím 
sa v hráčoch budovať 
víťaznú mentalitu a 
dnes to vytiahli a ukázali srdce bojovníkov. Predviedli sme, že 
sa môžeme rovnať aj so silným európskym tímom. Boli sme 
veľmi blízko od historického postupu do ďalšieho predkola. 
To, čo som pred odvetou hovoril o našom nielen víťazstve, ale 
aj postupe, sa takmer naplnilo.“ 

Trenčín mal štart do zápasu ako z rozprávky a už po 21 
minútach a dvoch vyšachovaniach obrany favorita zmazal 
manko z prvého zápasu. „Mali sme výborný vstup do zápasu. 
Z hráčov bolo cítiť odhodlanie pobiť sa o postup. Boli sme 
dominantní, silní na lopte, dokázali sme si vypracovať 
pomerne veľký počet šancí a výsledkom bol náskok 2:0,“ 
hodnotil Martin Ševela. „V druhom polčase ale prišla pre nás 
hluchá desaťminútovka, stratili sme na chvíľu pôdu pod 
nohami a kvalitný súper to využil a potrestal nás dvoma gólmi. 
Chvíľku nám trvalo, kým sme sa opäť dostali do tempa a 
pribrzdila nás aj červená karta, ktorú sme inkasovali.  Zmenili 
sme ale trochu rozloženie na ihrisku, chlapci sa neuspokojili s 

Trenčianska radosť po úvodnom góle Wesleyho. 
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remízou a podarilo sa nám otočiť skóre opäť na našu stranu. V 
závere sme ešte mali dve veľké šance, z ktorých sme mohli 
vyťažiť postup, no nepodarilo sa. Je to skôr otázka našej 
neskúsenosti, pretože máme mladé mužstvo. Takúto 
konfrontáciu so 
špičkovými eu-
rópskymi tímami 
preto potrebuje-
me, aby sme ďa-
lej napredovali.“ 

Všetko mohlo 
byť inak, ak by v 
úplnom závere 
riadneho času 
premenil postupovú „tutovku“ na 4:2 Matúš Bero. „Trošku to 
beriem aj na seba, pretože takéto kľúčové momenty musí 
dobrý hráč premeniť,“ kajal sa po záverečnom hvizde. „Ale 
Trenčín i celé Slovensko môže byť hrdé na to, čo sme tu 
ukázali. Proti velikánovi ako je Steaua sme dokázali 

dominovať a vyhrať 
3:2. Ideme domov so 
vztýčenou hlavou, ale aj 
tak to mrzí, pretože sme 
mali k postupu krôčik. 
Preto odchádzame 
sklamaní, hoci sme do 
toho dali všetko, čo sa 
dalo. Prvý polčas bol z 
našej strany vynikajúci, 

dotiahli sme súperov náskok. Aj po inkasovaní dvoch gólov 
sme ukázali vôľu po víťazstve, tímovosť i to, že nás nič 
nezlomí. Škoda, že sme nezvládli prvý zápas...“ 

Sklamanie po vyrovnávajúcom góle. 

Šťastie sa od Trenčanov odklonilo, so súťažou sa lúčia. 
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Brankár Igor Šemrinec dostal v oboch dueloch po dva 
góly. V odvete mohol byť hrdinom, ak by zneškodnil 
pokutový kop Tadého a nemal k tomu ďaleko. „Niekedy to 
šťastie praje, dnes mi pri penalte neprialo,“ povzdychol si. 
„Napriek výhre sme smutní. Dali sme vonku na Steaue tri góly 
a aj tak sme nepostúpili. Teraz sa ukázalo, aký dôležitý bol 
prvý zápas. Prvý polčas sme boli lepší a súper sa zľakol, 
nevedel, čo sa deje. V druhom polčase sme ale nejaké situácie 
zle vyriešili a dostali sme dva góly,“ dodal brankár.  

www.teraz.sk 23.07.2015 
pomocná evidencia 1253/1/2015 
 
AS Trenčín dal po najúspešnejšej sezóne v histórii futbalu 

pod Čákovým hradom nový význam klubovej značke. Počas 
nedávnej predsezónnej tlačovej konferencie v bratislavskej 
Refinery Gallery po prvý raz predstavili vznikajúcu Asociáciu 
športov Trenčín – AS Trenčín. 

Pod záštitou futbalového AS bude v novej trenčianskej 
športovej rodine fungovať s novým menom aj hádzanársky 
ženský klub (HK Štart Trenčín) a nový footgolfový klub. 

„AS Trenčín je otvoreným združením pre všetky športové 
kluby so sídlom na území mesta a v jeho blízkom okolí,“ 
povedal marketingový manažér futbalového AS a jeden zo 
zakladateľov novej športovej organizácie Igor Schlesinger, 
ktorý povedal viac k smerovaniu novej Asociácie športov 
Trenčín: „Naším spoločným cieľom je všestranný rozvoj 
športov na území mesta a v jeho okolí. Chceme pracovať na 
základe filozofie futbalového klubu AS Trenčín. V dnešnej 
dobe aj množstvo tradičných športových klubov na Slovensku 
končí svoju činnosť. My radi využijeme silu, popularitu a 
dosah značky AS v regióne na pomoc a rozvoj všetkých 
športov združených pod hlavičkou AS Trenčín.“ 
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Futbalový klub AS Trenčín ponúka v novej asociácii aj 
pomoc pri organizovaní a riadení športovej činnosti. Asociácia 
športov bude hájiť záujmy svojich členov, viesť rokovania s 
mestskými a regionálnymi inštitúciami, obchodnými 
partnermi a ďalšími klubmi v prípade záujmu stať sa súčasťou 
združenia. „Chceme vytvárať podmienky pre fungovanie 
klubov v zmysle ich športového poslania,“ dodal Igor 
Schlesinger. 
Ženská hádzaná v Trenčíne má obrovskú tradíciu. Klub, 

ktorý vychoval množstvo reprezentantiek, oslavuje práve v 
tomto roku 90 rokov. Pri tejto príležitosti štartuje novú éru. 

„Od vznikajúcej asociácie si sľubujeme rozvoj športového 
rastu našich dievčat. Dnes máme veľmi kvalitnú a talentovanú 
mládežnícku základňu. Slovenská reprezentácia kadetiek, 
ktorá sa prebojovala na augustové majstrovstvá Európy, má vo 
svojom strede osem zo šestnástich dievčat z Trenčína. V 
priebehu dvoch alebo troch rokov by sme sa radi vrátili do 
medzinárodnej WHIL, kde chceme reprezentovať mesto 
Trenčín a AS Trenčín,“ predstavil smelé plány prezident 
hádzanárskeho klubu AS Trenčín Ján Bakoš. 

Footgolf je kombináciou dvoch najpopulárnejších športov 
na svete – futbalu a golfu. Pred rokom sa na Slovensku 
uskutočnil vôbec prvý turnaj v tomto mladom športovom 
odvetví.  

„Vo svete ho podporujú osobnosti ako Frank de Boer, 
Ruud Gullit, José Luis Chilavert, Juan Sebastian Veron, 
Jean-Pierre Papin alebo Christian Karembeu. Ako všetko 
nové potrebuje silného partnera, aby sa dostal medzi ľudí a 
rozvíjal. Preto chcem vyjadriť veľkú vďaku AS Trenčín, že 
nás prizval do Asociácie športov,“ povedal prezident 
footgolfového klubu AS Trenčín Martin Meliš. 

www.sme.sk 29.07.2015 
pomocná evidencia 1263/1/2015 



669 
 

 
Cvičenky Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika sa 12. 

– 18. júla predstavia na XV. Svetovej Gymnaestráde v 
Helsinkách. Medzi 21 tisíc účastníkmi z 50 štátov a piatich 
kontinentov bude aj asi 260-členná výprava zo Slovenska, 
vrátane žien z Trenčína.  

„Hromadná skladba Sokolskej únie Slovenska pod názvom 
MY (matky) a MY (dcéry) zaujala svetových odborníkov 
a zaradili nás do hlavného programu na štadióne SONERA, 
ale aj na Gala večer na olympijskom štadióne,“ uviedla 
Starostka Považskej sokolskej župy Oľga Samáková. Skladba 
obsahuje viaceré gymnastické prvky a náročné geometrické 
obrazce, ktoré cvičenky vytvárajú priamo na ploche.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1153/1/2015 
 
Okrem 3. miesta v západnej oblasti žiakov na Slovensku sa 

basketbalistom TJ Štadión Trenčín podarilo v závere mája 
vybojovať aj 2. miesto 
na medzinárodnom tur-
naji v Uherskom Brode. 
Hoci úvodný zápas 
prehrali, ostatné už mali 
plne vo svojej réžii a 
predvádzali atraktívny 
basketbal, informoval 
tréner Tomáš Vavro. 
„Turnaj bol pre nás 
pekným vyvrcholením 

sezóny, ktorú môžem hodnotiť veľmi pozitívne.“ Najplat-
nejším hráčom družstva bol na turnaji ocenený Ján Minárik.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1166/1/2015 
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Mladšie dorastenky HK Štart Trenčín pod vedením 

trénerky Zdeny Rajnohovej predvádzali počas celej sezóny 
2014/2015 modernú hádzanú. Vyniesla im strieborné medaily, 
účasť na finálovom turnaji Česko-slovenského pohára, kde 
obsadili druhú priečku a časti mužstva aj miestenku 
v reprezentácii, vrátane trénerky Zdeny Rajnohovej. Kadetky 
Slovenska po úspešne zvládnutej kvalifikácii v kosovskej 
Prištine čakajú Majstrovstvá Európy v Macedónsku (13. – 23. 
augusta).  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1167/1/2015 
 
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter 

Gelle z Dukly Trenčín získal na majstrovstvách SR na 
piešťanskej Sĺňave 
titul na 1000 m. Vo 
finále zvíťazil s vyše 
2-sekundovým ná-
skokom pred Gábo-
rom Jakubíkom 
(ŠKP Bratislava). 
Obaja potom spo-
ločne zvíťazili v K2. 

Medzi kanoistami suverénne triumfoval Matej Rusnák 
z trenčianskej Dukly. Finálové výsledky kanoistov Dukly 
Trenčín na 1000 m: 

K1: 1. Peter Gelle, C1: 1. Matej Rusnák, 2. Vincent 
Farkaš 3. Rastislav Kohút, K2: 1. Peter Gelle, Gábor 
Jakubík, 
C2: 1. Adam Gavenda, Michal Ďuriš, 2. Daniel Biksadský, 
Marián Ostrčil (ŠKP Bratislava/Dukla), 3. Roland Fekete, 
Jakub Ďuriš. 
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www.teraz.sk 08.08.2015  
pomocná evidencia 1341/1/2015 
 
Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter 

Gelle z Dukly Trenčín a Martina Kohlová z ŠKP Bratislava 
získali na majstrovstvách SR na piešťanskej Sĺňave tituly v K1 
na 500 m.  

Finálové výsledky kanoistov Dukly na 500 m: K1: 1. Peter 
Gelle,  C1: 1. Adam Gavenda, 2. Michal Ďuriš, K2: 2. 
Ľubomír Beňo, Miroslav Zaťko, 3. Viktor Demin, Peter 
Gelle (ŠKP Bratislava/Dukla Trenčín), C2: 1. Michal Ďuriš, 
Jakub Ďuriš, 2. Roland Fekete, Adam Gavenda.  

www.teraz.sk 09.08.2015 
pomocná evidencia 1346/1/2015 
 
Po ľade sa na korčuliach preháňajú deti, každé má na 

chrbte číslo 12. Ide o žiačky a žiakov Hokejovej školy 
Mariána Gáboríka. Čísla na dresoch nie sú náhodné, 
dvanástku nosí na drese aj Gáborík v Los Angeles. 

Trenčiansky rodák organizuje už siedmy ročník letnej 
školy. O projekt je veľký záujem, posledné štyri roky je vždy 
naplnená kapacita 700 detí. O školu je záujem v celom svete, 
spomedzi žiakov bol tento rok Slovák len každý štvrtý. 

„Prišlo veľa detí z Nórska, dokonca aj desať chlapcov z 
Aljašky. Chodia Maďari, Poliaci, Rakúšania, Nemci či Česi. 
Mali sme tu aj Mexičanov či Španielov,“ vysvetľuje 
Branislav Gáborík, Mariánov starší brat, ktorý sa stará o 
chod školy aj celého štadióna. 

Gáboríkova škola ponúka za viac ako 300 eur týždenný 
pobyt v Trenčíne s tréningami, ubytovaním, stravou a 
naplánovaním voľného času. Do Trenčína sa však dá dostať aj 
bez peňazí – tento rok si týždeň odbornej prípravy mohli užiť 
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chlapci z HK Ružinov 99 Bratislava vďaka víťazstvu v 
Orange Minihokej Tour 2015. 

Tréningy v približne 20-členných skupinách sú na ľade 
štadióna, ktorý Marián vybudoval pred desiatimi rokmi. Deti 
cvičia v jeho fitku a časť z nich býva v Hoteli Mariána 
Gáboríka. Škola však prebieha počas náročnej letnej prípravy 
na novú sezónu NHL, aj preto je Mariánov čas obmedzený. 
Každý týždeň však deťom zorganizuje autogramiádu s 
hviezdami NHL, na začiatku turnusu sa vždy prihovorí 
rodičom. S deťmi v rámci časových možností chodí aj na ľad a 
žiaci ho vidia aj počas jeho tréningu na suchu. 

Tento rok sa mohli malí hokejisti vyfotiť s Tomášom Ta-
tarom a An-
drejom Seke-
rom, ďalší za-
se mali šťastie 
na iných - Ma-
riána Hossu, 

Tomáša Kopeckého či Zdena Cháru. „Deti sú rady, že ich 
uvidia, obdivujú ich autá, tešia sa aj rodičia,“ dodáva 
Branislav. 

Deti strávia celý deň športovaním, po raňajkách nasledujú 
dva tréningy. „Ide o tréning na suchu so šikovným 
fyzioterapeutom Braňom Prokopom a potom idú na ľad. 
Nasleduje presun na obed a odpočinok. Poobede sú na 
programe ďalšie dva tréningy,“ vysvetľuje Branislav Gáborík. 
Deti okrem športu nemajú čas na iné veci, čas si krátia 
napríklad florbalovými či futbalovými turnajmi. 

Mladí hokejisti nie sú z klubov pre školské povinnosti 
počas roka zvyknutí na takú záťaž. „Myslím si však, že to 
zvládajú,“ hovorí šéftréner Branislav Jánoš, bývalý 
slovenský reprezentant. „Jeden chlapec má nadváhu, druhý je 



673 
 

zas vyšportovaný. Na to sme tu však my tréneri, aby sme im 
prispôsobili tréning. Treba to diferencovať.“ 

Keďže hokejoví žiaci sú z rôznych kútov sveta, tréneri 
majú možnosť porovnávať ich schopnosti.  

„Veľký progres spravili maďarské deti, oproti minulým 
rokom sa zlepšili v korčuľovaní a technike hokejky,“ tvrdí 
Branislav Jánoš. „Slováci za nimi v týchto aspektoch 
zaostávajú, herne sú však zas šikovnejší naši – hokejový 
rozum majú na vyššej úrovni ako chlapci z iných krajín.“ 

Okrem hokejových zručností majú deti z rôznych krajín aj 
rozličné povahy a dlhšie si zvykajú napríklad na naše jedlo. 

„Za pár dní si však zvyknú. Minulý rok sme tu mali 
Talianov a po troch dňoch nevládali. Stále si objednávali pizzu 
a potom si ju schovávali,“ spomína Branislav Gáborík. 

Už ako dvadsaťdvaročný sa Marián Gáborík rozhodol 
investovať, vybral si hokejový štadión. „Bol nadšený, plný 
entuziazmu,“ hovorí otec Pavol Gáborík a dodáva: „Možno 
keby bol starší, už by sa do toho nepustil.“ 

Marián vybudoval štadión, ku ktorému pribudla kaviareň, 
reštaurácia, fitnes centrum a hotel. „Je to vyslovene rodinný 
podnik. Zo staršieho syna Braňa sa vykľul schopný manažér. 
Hrával hokej, má kontakty a pozná zákulisie,“ vysvetľuje 
Gáborík senior. 

Marián už do areálu investoval okolo troch miliónov eur, 
pri projekte sa nerátalo s finančnou návratnosťou. „Išlo sa do 
toho so srdiečkom,“ hovorí Pavol Gáborík. Rodina dostala 
pozemok od mesta za korunu, no čakalo ju veľa práce. 

www.sport.inak.sk 11.08.2015 
pomocná evidencia 1362/1/2015 
 
Už tento týždeň zavíta do Trenčína trofej pre víťaza NHL. 

Slávny Stanleyho pohár prinesie fanúšikom už po tretí raz 
ukázať útočník Marián Hossa.   
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Oslavy v uliciach sa uskutočnia v piatok 21. augusta, ale 
mesto touto slávnosťou dýcha už od nedele 16. augusta. Hrad 
Matúša Čáka sa totiž zahalil do farieb klubu Chicago 

Blackhawks a z jeho okien 
či hradieb vlaje 30 
obrovských vlajok! 

Vidieť v meste Trenčín 
prestížny Stanleyho pohár 
je v posledných rokoch 
doslova samozrejmosťou. 
Veď od roku 2008 tu bude 
už po šiesty raz, preto nie 

je jednoduché zakaždým vymyslieť špeciálny program. 
„Tohto roku sme sa rozhodli pre kamiónový sprievod ulicami 
Trenčína a verím, že sa to bude fanúšikom páčiť,“ povedal 
trojnásobný šampión NHL s Chicagom Marián Hossa. 

Organizátori akcie Orange Stanley Cup Tour 2015 už 
odvčera dávajú fanúšikom jasne najavo, že to bude opäť 
veľkolepá udalosť. 
Rozhodli sa 
vyzdobiť hrad 
Matúša Čáka 
farbami Chicaga. 

,,Z okien hradu od 
nedele vlaje 30 
obrovských vlajok, 
ktoré sú vyrobené 
v historickom štýle. Je ich asi šesť druhov, pretože okná majú 
rôzne rozmery, takže každú z nich sme museli vyrábať na 
mieru. Chceli sme, aby mesto Trenčín žilo touto udalosťou už 
celý týždeň,“ prezradil spoluorganizátor akcie Peter Neveriš.  

Pohár príde na Slovensko vo štvrtok 20. augusta, ale 
oficiálna akcia pre fanúšikov je na programe v piatok od 16. 
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hodiny, keď spomínaný kamiónový sprievod pôjde od sídliska 
Juh až po Štadión Pavla Demitru. 

www.cas.sk 17.08.2015 
pomocná evidencia 1373/1/2015 
 
Do tretice všetko dobré. Marián Hossa neporušil tradíciu 

ani tento rok a tretíkrát si zo Stanleyho pohára vychutnal 
obľúbené bryndzové pirohy. V súčasnosti si elitný slovenský 
hokejista dopraje pokoj od tréningového procesu a dva dni 
bude oslavovať svoj ďalší kariérny míľnik ako s rodinou a 
kamarátmi, tak aj s verejnosťou. V Chicagu má za sebou 
polovicu cesty, do druhej šesťročnice si praje najmä pevné 
zdravie.  

Priebeh štvrtkových osláv mohla negatívne ovplyvniť 
dopoludňajšia tragická udalosť, keď pri zrážke dvoch 
športových lietadiel pri obci Červený Kameň zahynulo sedem 
parašutistov. Organizátori tlačovej konferencie Mariána Hossu 
rozmýšľali, či stretnutie s novinármi zrušia, napokon sa však 
rozhodli pokračovať. Dôvodom bol aj fakt, že Stanleyho pohár 
má presne stanovený program a Hossovci by stratili jeden deň. 
„Mal to byť deň, keď sa všetci budeme tešiť z môjho tretieho 
Stanleyho pohára. Žiaľ, tragédia, ktorá sa stala, nás negatívne 
ovplyvnila. Rodinám všetkých zosnulých parašutistov chcem 
vyjadriť úprimnú sústrasť,“ otvoril tlačovku smutnými 
slovami Marián Hossa. 

Marián Hossa vo štvrtok neobišiel ani tradičný rituál a z 
oválu cennej trofeje si vychutnal svoje najobľúbenejšie jedlo. 
„Keď sa mi tak darí, tradíciu neporuším. Aj tento rok to budú 
bryndzové pirohy,“ dodal. 
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Skúsený slovenský reprezentant si v kariére prešiel 
mnohými ťažkými momentmi. Neraz sa musel preniesť cez 

bolestivé zranenie 
a dokonca dvakrát 
zažiť chvíľu, keď 
ho od zisku Stan-
leyho pohára delili 
centimetre. Nepo-
darilo sa mu ho 
vyhrať v drese 
Detroitu ani Pitt-
sburghu, až prišiel 

do Chicaga a šťastena mu sadla na plecia.  
„Keď sa nedarí, príde škodoradosť, no tá ma vždy posúvala 

ďalej. Ak sa niečo nepodarí, treba vstať a ísť ďalej. Sám 
môžem potvrdiť, že to funguje, pretože som vyhral tretíkrát 
pohár a som s ním tu,“ uviedol Marián Hossa. 

Pre mnohých mladých hráčov nielen v Chicagu, ale celej 
NHL sa stal vzorom. Tréner Chicaga Joel Quenneville ho 
dokonca označil za hokejového učiteľa. Hossa sa však necíti 
na dlhé prednášky o tom, ako sa to robí.  

„Nie som rečník, aby som im rozprával, ako majú hrať. Ak 
za mnou nejaký mladý hráč príde, rád sa s ním o probléme 
porozprávam. Tréner to však myslel tak, že hráči sa učia tým, 
ako ma vidia na ľade. Tým istým som si prešiel aj ja, mám to 
šťastie, že som pre nich vzorom. Ak je navyše situácia, že 
treba zaveliť celému tímu, máme na ľade momentálne 
najlepšieho kapitána v NHL. Jonathan Toews to má v sebe 
od narodenia a keď treba niečo povedať, my starší sa k nemu 
pridáme,“ uviedol. 

Elitný krídelník je v súčasnosti v polovici svojej chicagskej 
misie. Z dvanásťročného kontraktu ubudlo šesť rokov, z 
ktorých tri boli pre Hossu mimoriadne šťastné.  
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Do druhej polovice svojej cesty si teraz praje jediné. 
„Hlavne, aby mi vydržalo zdravie. Som veľmi rád, že za šesť 
rokov som trikrát vyhral pohár. V živote by mi to nenapadlo.“ 

www.teraz.sk 20.08.2015 
pomocná evidencia 1387/1/2015 
 
Keď sa Ritch Winter prvýkrát stretol s Mariánom 

Hossom, netušil, že o niekoľko rokov priletí do Trenčína 
osláviť spolu s ním zisk tretieho Stanleyho pohára v drese 
Chicaga. Renomovaný hokejový agent považuje svojho 
klienta za jedného z najlepších krídelníkov všetkých čias. 
Nielen pre jeho hokejové danosti, ale aj charizmu, ktorou ho 
pri prestupe do Detroitu výrazne zaujal. 

Marián Hossa si strieborný grál užil spoločne s 
verejnosťou. Jeho hosťom bol aj Ritch Winter, na ktorého 
zastupiteľskom zozname figuruje viac ako sedemdesiat 
profiligových korčuliarov. So svojím slovenským klientom 
vedie mimoriadne úspešnú spoluprácu. Pred šiestimi rokmi sa 
zaslúžil o vyrokovanie dvanásťročného kontraktu so 
Chicagom, ktorý 36-ročnému krídelníkovi otvoril nové 
možnosti. Za prvú polovicu cesty má v zbierke tri Stanleyho 
poháre.  

„Som ohromený tým, aký je to skvelý hráč a ako to každý v 
hokejovom svete chápe. Je neskutočne pohotový v tom, čo 
robí. Je jedným z najlepších krídelníkov všetkých čias,“ uznal 
Hossove kvality Ritch Winter. 
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Spoluprácu s odchovancom trenčianskeho hokeja 
odštartoval ešte pred jeho presunom do Pittsburghu, kam ho 
vo februári 2008 vymenila Atlanta. „Stretol som sa s ním ešte 

v Atlante. Vtedy 
sme spolu veľa ho-
vorili o jeho budúc-
nosti a plánoch,“ 
načrtol. Mariánovi 
Hossovi následne v 
drese „tučniakov“ 
ušiel Stanleyho po-
hár rovnako tesne 
ako o rok neskôr v 

tom detroitskom. Potom prišiel moment, na ktorý Winter rád 
spomína. 

„Pamätám si na chvíľu, keď sme s Mariánom spravili 
rozhodnutie o odchode do Chicaga. Sedeli sme v hoteli a 
vytvorili sme si plán. Ten zahŕňal platové podmienky a 
rovnako zisk Stanleyho pohára, nepočítali sme však, že sa to 
podarí až trikrát. Bolo to neskutočne vzrušujúce. Na začiatku 
svojho pôsobenia v tíme mal dokonca po boku aj krajana 
Tomáša Kopeckého a vyhrať trofej sa napokon podarilo obom. 
Vtedy to bolo neskutočné,“ dodal známy agent. 

Ritch Winter neuznáva staršieho z bratov Hossovcov len 
ako úspešného hokejistu, ale považuje ho aj za dobrého chlapa 
s veľkou charizmou. Tá sa prejavila práve pri Mariánovom 
prestupe do Detroitu, keď odmietol vziať honor najlepšie 
plateného hráča tímu Nicklasovi Lidströmovi.  

„Volal som do Detroitu, povedal som, že Marián tam chce 
ísť hrať. Ken Holland mi vtedy odpovedal, že nie je možné 
ho angažovať pre platový strop a kariérne vzostupy lídrov 
tímu. Povedal som mu, že Marián má záujem len o ročný 
kontrakt. Vtedy sa ihneď pustil do práce a mohol mu 

Marián Hossa priviezol Stanleyho pohár do Trenčína. 
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ponúknuť osem miliónov dolárov. Dodal však, že musí 
zavolať Nickovi Lidströmovi, pretože mu sľúbili, že on bude 
najlepšie plateným hráčom, a to on mal 7,4 milióna. Volal som 
Mariánovi, ktorý mi najskôr povedal: 'Tak to nie, nejdeme do 
toho.' Potom som zavolal opäť Kenovi Hollandovi a vravím 
mu, že mám pre nich novú ponuku. Oni dali osem miliónov, 
no my chceme 7,4. Marián, ako správny chlap, nechcel vziať 
kapitánovi tímu tento honor. Keď Ken Holland rozpráva tento 
príbeh, vraví, že také niečo ešte nezažil. Je to však typický 
príklad na poukázanie toho, aký vlastne Marián je. Viac si 
váži tímové poňatie, než to svoje,“ zaspomínal si Ritch 
Winter. 

www.teraz.sk 21.08.2015 
pomocná evidencia 1389/1/2015 
 
Ak sa verejnosť domnievala, že siedma prítomnosť 

Stanleyho pohára v Trenčíne už nebude originálna, piatkové 
oslavy ju museli 
prekvapiť. Tím 
Mariána Hossu 
vymyslel jedi-
nečnú road šou, 
ktorá obrátila 
mesto hore no-
hami. Dopravný 
kolaps ostal v 
tieni veľkej ra-
dosti, ktorú pre-

žíval každý po svojom. Elitného krídelníka dokonca vítali 
fanúšičky v županoch. Celé podujatie sa začalo popoludní na 
sídlisku Juh, kde Marián Hossa vyrastal a kde celá jeho kariéra 
odštartovala. Odstavený americký ťahač sa stal atrakciou pre 
mnohých okoloidúcich, ale aj priaznivcov, ktorí prišli 

Americký ťahač na sídlisku Juh, kde Marián Hossa vyrastal. 
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zámerne. Atmosféru dotvárala hlasná hudba či pištole 
strieľajúce pamätné suveníry. Situáciu síce trošku 
komplikovala organizácia dopravy, ale ani tento problém 
nezabránil fanúšikom odetým v tričkách a dresoch s logom 
Chicaga vo fotografovaní. Marián Hossa k ťahaču dorazil 
približne dvadsať minút po šestnástej hodine. 

Následne sa posádka na ťahači presunula smerom do centra 
mesta. Odzadu ju podporoval dav priaznivcov, ktorí počas 

cesty skando-
vali meno 
trenčianskeho 
odchovanca a 
tlieskali mu. 
Prechod  uli-
cami trval vy-
še hodiny. Na 
jeho ceste ne-
obišiel krí-
delník Chica-

ga ani Trenčiansky hrad či hokejovú arénu kamaráta Mariána 
Gáboríka.  

Potom už výprava dorazila pred zimný štadión Pavla 
Demitru, kde sa počet prítomných priaznivcov odhadoval na 
tisícky. Marián Hossa rozdal množstvo podpisov či fotografií, 
z okna hotelovej izby ho vítali aj štyri „fanynky“ v županoch. 
Piatkový program napokon ukončilo hlasné skandovanie 
Hossovho mena a výrazný potlesk.  

Slovenský reprezentant sa so strieborným grálom presunul 
na trenčiansky hrad Matúša Čáka, kde ho vo večerných 
hodinách čakala súkromná party v kruhu rodiny a blízkych 
známych. 

www.teraz.sk 21.08.2015 
pomocná evidencia 1390/1/2015 

Búrlivé privítanie pred Zimným štadiónom Pavla Demitru. 
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Brazílsky futbalový útočník Jairo de Macedo da Silva je 

na odchode z AS Trenčín do gréckeho klubu PAOK Solún. 
„Jairo odcestoval v piatok 7. augusta do Grécka, kde sa 

podrobí lekárskym testom. Následne by sa mal finalizovať 
jeho transfer,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert 
Rybníček. 

Jairo prišiel do Trenčína z brazílskej Madureiry. Klub si ho 
vyhliadol počas jeho hosťovania v Botafogu na prestížnom 
turnaji hráčov do devätnásť 
rokov Copa Amsterdam. Za AS 
odohral dokopy 38 ligových 
zápasov, v ktorých zaznamenal 
10 gólov.  

V drese PAOK-u, ktorý 
vyradil v 3. predkole Európskej 
ligy UEFA 2015/2016 Spartak 
Trnava, sa stretne so slovenským reprezentantom Róbertom 
Makom. PAOK Solún vyhral dvakrát grécku ligu a šesťkrát 
sa stal vicemajstrom. Na konte má aj štyri triumfy v domácom 
pohári.  

„Veríme, že všetky papierové náležitosti sa dotiahnu do 
zdarného konca. Prestup do PAOK Solún je príležitosťou 
nielen pre hráča, ale taktiež pre náš klub. Veríme, že Jairo 
bude v prípade uzavretia transferu aj v novom pôsobisku 
futbalovo napredovať,“ pokračoval výkonný šéf AS. 

„Po odchode Ramóna finalizujeme druhý z avizovaných 
transferov. V úvode prípravného obdobia sme oznámili náš 
záujem uvoľniť dvoch alebo troch hráčov. Je možné, že 
prestupom Jaira sa odchody pre toto obdobie uzavrú. Už 
dávnejšie sme riešili aj doplnenie mužstva. Po zranení sa do 
tréningového procesu zapojil Jakub Holúbek. Finalizujeme 
príchod nigérijského krídelníka Alika Balu, ktorý sa veľmi 
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dobre ukázal v prípravnom období. Navyše, pokračujeme v 
skautovaní ďalších hráčoch, ktorí by sa mali prísť do Trenčína 
ukázať. Hoci niektorí chlapci odchádzajú, snažíme sa myslieť 
o krok dopredu a byť na zmeny pripravení,“ dodal pre 
astrencin.sk Róbert Rybníček.  

www.teraz.sk 07.07.2015 
pomocná evidencia 1338/1/2015 
 
Úradujúci slovenský šampión AS Trenčín stratil ďalšiu 

veľkú oporu. Dvadsaťročný stredopoliar Stanislav Lobotka 
prestúpil do dánskeho klubu FC Nordsjaelland. 

Do rovnakého tímu nedávno zamieril ďalší z kľúčových 
hráčov majstrovského tímu Ramón Rodrígues da Silva. 

Stanislav Lobotka odcestoval na sever Európy po ligovom 
zápase proti Ru-
žomberku. Člen 
jedenástky roka 
uplynulého roč-
níka Fortuna li-
gy sa už v pon-
delok podrobil v 
Dánsku testom 
a následne pod-
písal s novým zamestnávateľom štvorročný kontrakt.  „Taký 
je futbalový život,“ povedal jeden z najväčších talentov 
slovenského futbalu. „Ďakujem za túto šancu. Budem sa ju 
snažiť zužitkovať na maximum. Verím, že mi pomôže aj ročné 
pôsobenie v Ajaxe Amsterdam, kde som dozrel futbalovo a 
dúfam, že aj osobnostne. Samozrejme, že za Trenčínom mi 
bude smutno. Za chalanmi z kabíny, realizačným tímom, ale i 
ďalšími ľuďmi. Rád budem spomínať aj na fanúšikov.“  

Mladík prichádza do klubu, ktorý sa prezentuje podobným 
štýlom ako Trenčín. „Hrajú ofenzívne, čo mi iba vyhovuje. 
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Myslel som si, že budem jedným z najmladších v kabíne, ale 
opak je pravdou. Možno až dvanásť chalanov je mladších odo 
mňa.“ 

Dvojnásobný víťaz Dánskeho pohára a majster svojej 
krajiny spred troch rokov sa v ročníku 2012/2013 predstavil v 
základnej skupine Ligy majstrov, od roku 2003 päťkrát 
štartoval v Európskej lige UEFA. Siedme mužstvo uplynulého 
ročníka dánskej Superligy je po šiestich kolách novej sezóny 
dvanásťčlennej domácej súťaže na desiatej priečke s dvoma 
víťazstvami a jednou remízou. 

Vedenie AS Trenčín ešte pred štartom aktuálneho ročníka 
avizovalo, že plánuje z každej pozície uvoľniť jedného hráča.  

„Dá sa povedať, že sme tento zámer naplnili. Prestup Stana 
Lobotku je veľmi dôležitý z pohľadu jeho napredovania. Je 
síce stále mladým hráčom, ale na svoj vek má už bohaté 
skúsenosti. Z hľadiska posunu jeho výkonnosti preto bolo 
dôležité skúsiť zahraničný angažmán, ktorý ho donúti ešte 
viac na sebe pracovať. Má v sebe veľký potenciál a ten treba 
rozvíjať,“ povedal na adresu Lobotku generálny manažér 
AS Róbert Rybníček.  

Trenčín už v minulosti obohatil dánsky trh prestupom 
Fanenda Adiho, tentoraz prišli do jedného tímu Superligy 
dokonca dvaja hráči z AS. „Veríme, že spoločne s Ramónom 
vytvoria dvojicu schopnú nielen pomôcť novému klubu, ale 
vytvoria dobrú pozíciu možno aj pre ďalších hráčov Trenčína, 
ktorí by ich mohli nasledovať,“ dodal Róbert Rybníček. 

www.sme.sk 25.08.2015 
pomocná evidencia 1399/1/2015 
 
Hokejisti Dukly Trenčín remizovali v exhibícii vo štvrtok 

27. augusta s výberom hviezd NHL 12:12. Celé podujatie 
malo charitatívny nádych s cieľom pomôcť ako trenčianskej 
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mládeži, tak aj príprave monumentu tragicky zosnulému 
Pavlovi Demitrovi. 

Pod vedením trénera Júliusa Šuplera vykorčuľovali na ľad 
Marián Hossa, Tomáš 
Tatar, Marián Gáborík, 
Tomáš Kopecký, Marko 
Daňo, Richard Pánik, 
Andrej Sekera, Andrej 
Meszároš, Ľubomír Viš-
ňovský, Richard Lintner, 
Peter Ölvecký, Michal 
Handzuš a Rastislav Pav-

likovský. Najväčšou hviezdou „hviezd“ sa stal Marcel Hossa, 
ktorý strelil Dukle Trenčín šesť gólov.  

Ešte pred úvodným buly darovali slovenskí profiligisti dva 
šeky v hodnote 1000 eur. Jeden pre Matúša Breznického a 
druhý zástupcovi z radov fanúšikov, ktorí sa rozhodli uctiť si 
pamiatku Pavla Demitru vystavaním pamätnej sochy. 

www.teraz.sk 27.08.2015 
pomocná evidencia 1405/1/2015 
 
V seriáli majstrovstiev Európy vznášadiel má náš región 

početné zastúpenie pretekárov. Vo farbách slovenskej 
reprezentácie ich nastupuje až päť. 

Priestory piešťanskej Lodenice obsadilo 15. do 16. augusta 
35 najlepších pilotov vznášadiel z celej Európy. V 4. kole 
šesťkolového európskeho šampionátu obojživelníkov pre vodu 
i zemský povrch sa medzi jazdcami z Francúzska, Talianska, 
Rakúska, Nemecka, Švédska, Slovenska a Českej republiky 
predstavili aj pretekári z Trenčína a Dubnice nad Váhom. 

Tím hviezd na trenčianskom ľade. 
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Jaroslav Baláž je dlhoročnou slovenskou jednotkou 
v pretekoch vznášadiel. Rodák z Piešťan od štúdia na strednej 
a vysokej škole žije 
v Trenčíne, kde si 
založil rodinu. Je 
viacnásobným eu-
rópskym šampió-
nom i medailistom 
majstrovstiev sveta. 
V  Piešťanoch bol 
tretí.  

„Jediný klub na 
Slovensku i v Čechách je od roku 1986 v Piešťanoch. Sú 
v ňom pretekári aj z Trenčína, Ostravy či Jihlavy,“ povedal 
Jaroslav Baláž, ktorý súťaží od roku 2000. Vznášadlári môžu 
trénovať iba na hladinách, kde je povolená prevádzka 
motorových člnov. Pretekári dvojmotorovej formule 1 
dosahujú rýchlosti vyše 160 kilometrov za hodinu.  

„Vyššie maximálne možné rýchlosti jazdci nevyužívajú, 
bolo by to nebezpečné. Tento šport je skôr o technike jazdy 
ako o maximálnej rýchlosti. Jazdci s výbornou technikou 
jazdy porazia aj pretekárov na silnejších vznášadlách,“ 
potvrdil Jaroslav Baláž. V Piešťanoch jazdili víťazi na Váhu 
i jeho brehoch rýchlosťou prekračujúcou sto kilometrov za 
hodinu. Vznášadlo najväčšej hviezdy podujatia z Talianska, 
trojnásobného majstra sveta Michele Scanavina, dosahuje až 
195 km/h. 

Pre Dávida Lopúšeka a Milana Škultétyho (obaja 
z Trenčína) boli preteky európskeho šampionátu premiérou. 
Obsadili štvrtú priečku v kategórii Novice.  Aj v ich vznášadle 
viaclistový ventilátor vháňa vzduch pod závodný stroj. 
Vzniknutá vzduchová poduška zdvihne vznášadlo 20-30 
centimetrov nad povrch.  

Dlhoročná slovenská jednotka Jaroslav Baláž. 
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„Začali sme jazdiť na tridsaťročnom vznášadle, ktoré už 
nikto nepoužíval. Chceme získať prvé skúsenosti. Žiaľ, 
vznášadlo je jedno z najťažších, vyše 200-kilogramové a malo 
z účastníkov najmenšiu vrtuľu. Tá už nedáva potrebnú silu,“ 
skonštatoval Milan Škultéty. V tíme sa s ním strieda Dávid 
Lopúšek. Aj on po pretekoch v Ostrave zbieral na Váhu ďalšie 
skúsenosti.  

„Vznášadlo sme na preteky dolaďovali celý týždeň. Naše 
jazdí maximálne sedemdesiatkou. Na vode je rýchlejšie, ale je 
tam aj väčšie nebezpečenstvo kolízie ako na suchu. Zo 
začiatku som pociťoval aj strach,“ priznal Dávid. Vznášadlo je 
poháňané benzínom a počas hodiny jazdy spotrebuje desať 
litrov. 

Vznášadlá sa vymykajú svojim využitím z ostatných 
motoristických športov, kde sa vyvíjajú mašiny nepoužiteľné 
v bežnom reálnom živote. „Reprezentanti Švédska prišli všetci 
z blízkosti Štokholmu. Pretekár Magnus Ivanoff vyrába 
vznášadlá už mnoho rokov. Tam sú veľmi rozšírené v bežnom 
živote, pretože je tu veľa polostrovov a ostrovčekov,“ vysvetlil 
Jaroslav Baláž.  

Jaroslav Baláž túži rozšíriť rady vznášadlárov aj 
v Trenčíne. Chce nájsť tréningové priestory na trenčianskom 
úseku Váhu.. „Už je to predbežne dohodnuté, trénovať sa bude 
zrejme na Ostrove,“ potvrdil.  

Možno si tam zatrénuje aj bývalý Trenčan Marián 
Monček, ktorý žije v Jihlave. 

www.sme.sk 31.08.2015 
pomocná evidencia 1413/1/2015 
 
Mesto v letnom období investovalo vyše 30 tisíc eur na 

rekonštrukciu šatní a spŕch pre deti a mládež a hosťujúce 
extraligové tímy na Zimnom štadióne P. Demitru. Štadión si 
však pýta viac. 
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Začiatkom roka 2015 mesto dostalo prísľub od Vlády SR, 
že prispeje finančnou čiastkou na rekonštrukciu chladiaren-

ského zaria-
denia a tiež 
na vybudo-
vanie novej 
ľadovej plo-
chy.  

„Veríme, 
že premiér 
Robert Fico 
dodrží sľub 
a štát peniaze 

poskytne. 
Rokovania už máme dávnejšie za sebou, no rozhodnuté v tejto 
veci bude na konci tohto roka. Čo sa týka uskladnenia čpavku, 
občania sa nemusia obávať. Celé zariadenie prešlo revíziami a 
je schopné prevádzky,“ informoval primátor Richard 
Rybníček.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1436/1/2015 
 
V dňoch 21. – 23. augusta sa hráči ŠK 1. FBC Trenčín 

zúčastnili na medzinárod-
nom turnaji ELITE CUP 
2015 v Nowom Targu.  
   Zverenci Miroslava Sá-
gu sa predstavili v skupine 
„A“, kde boli ich súpermi 
švédske Malmö FBC, poľ-
ský majster Górale Nowy 
Targ a vicemajster nášho 

severného suseda Szarotka Nowy Targ. Prebojovali sa až do 
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finále, kde sa stretli so švédskym Malmö FBC (1:2). ŠK 
1.FBC Trenčín na turnaji obsadil striebornú pozíciu. Zohrali 6 
kvalitných zápasov proti zahraničným súperom.  

Po finálovom zápase organizátor podujatia vyhlásil All 
Stars tím turnaja, do ktorého sa z hráčov 1. FBC dostal 
obranca Marek Bulko. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1450/1/2015 
 
V predposledný augustový víkend sa športovci Klubu Ilyo 

Taekwondo Trenčín vrátili z medzinárodného turnaja Korčula 
Open 2015 ovenčení medailami.  

Na ostrove Korčula v Chorvátsku klub ocenili pohárom za 
3. miesto z 31 klubov zo 7 krajín. Celkovo priviezli do 
Trenčína 2 zlaté (Jana Ilašenková a Zlatica Hlaváčová), 3 
strieborné (Oľga Samešová 2x, Tadeáš Ferletják) a 8 
bronzových medailí (Damián Ferletják 2x, Erik Nevláčil, 
Tadeáš Ferletják, Tobias Scherhaufer, Martina 
Klinčuchová, Zlatica Hlaváčová a Martin Šácha). Turnaju 
predchádzalo týždňové sústredenie na ostrove s chorvátskymi 
klubmi.  

Ako informovala Jana Ilašenková, všetci reprezentanti 
podávali skvelý výkon a už sa pripravujú na septembrový 
Slovenský pohár v Snine – Black Tiger Cup 2015.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1451/1/2015 
 
Po rokoch sa na nádvorí Trenčianskeho hradu odohralo 

známe podujatie silných mužov – Meč Matúša Čáka. Stretlo 
sa tu dvanásť najsilnejších mužov Európy, aby si zmerali sily 
v piatich náročných disciplínach.  
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Domáce farby hájil minuloročný víťaz Igor Petrík, trojná-
sobný držiteľ rytierskeho meča (ocenenie, ktoré sa víťazovi 

podujatia udeľuje) Bra-
nislav Golier, najlepší 
slovenský pretekár v 
tlakových disciplínach 
František Piroš a re-
prezentant Marek Tóth, 
pre ktorého to bolo už 
dvadsiate piate poduja-

tie, na ktorom súťažil.  
Po zrátaní bodov sa z víťazstva radoval Poliak Róbert 

Cyrwus pred Lotyšom Didzišom Zarinšom a vlaňajším 
víťazom Igorom Petríkom. 

www.sportaktuality.sk 16.09.2015 
pomocná evidencia 1498/1/2015 
 
V nedeľu 13. septembra dopoludnia mesto Trenčín ožilo aj 

vďaka športovému podujatiu Trenčiansky polmaratón. Jeho 
bežci tak spestrili atmosféru i na Mierovom námestí, cez ktoré 
prebehli hneď po odštartovaní behu. Tu sa zároveň konal 
trojdňový remeselný a farmársky jarmok a z tohto dôvodu sa 
štart polmaratónu presunul pred Posádkový klub Trenčín 
(ODA). 

Organizátor Trenčianskeho polmaratónu Martin Vlnka sa 
podujal už po druhýkrát pripraviť tentoraz až trojdňovú 
športovú aktivitu, ktorú rozšíril o disciplíny pre deti 
základných škôl „Matúšov groš“, ale aj inline preteky na 
korčuliach v Priemyselnom parku v Trenčíne.  

Najväčšiu pozornosť na seba však strhol hlavný beh - 
polmaratón, na ktorý sa vopred zaregistrovalo 250 bežcov nad 
18 rokov. Tí sa odhodlali odbehnúť trať dlhú 21,0975 
kilometra, v časovom limite do troch hodín. Tí, ktorí chceli 
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bežať, ale neverili si na celú dĺžku trate, mohli absolvovať 
štafetový beh s dvoma až štyrmi nadšencami od 15 rokov. 

Miesto štartu a zároveň aj cieľ 1. ročníka Trenčianskeho 
polmaratónu, ktorému tento rok počasie prialo, bolo ihneď 
rozpoznateľné aj pre nič netušiacich okoloidúcich. Bežci 
v pestrých farbách športového oblečenia, v euforickej nálade 
čakali a počúvali pokyny organizátora behu. Ten pár minút 
pred štartom oznámil i príchod trenčianskeho župana 
Jaroslava Baš-
ku, ktorý vý-
strelom z pišto-
le polmaratón 
odštartoval.  

Predtým bež-
cov pozdravil 
a organizátorovi 
behu odovzdal 
symbolický šek 
v hodnote 800 
eur na zorganizovanie podujatia.  

Víťazom Trenčianskeho polmaratónu, ktorého heslom bolo 
„Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba“ sa stal 
Miroslav Ilavský s časom 1:16:06. Prvá žena v cieli, Barbora 
Brezovská s časom 1:31:50, dobehla celkovo na 21. mieste. 
V štafetovom behu suverénne vyhrali bežci v tíme s názvom 
Dubnická elita Štefan Štefina, Ivan Pavlík, Samuel Valuch, 
Ján Hudec s časom 1:18:59. 

www.tsk.sk 16.09.2015 
pomocná evidencia 1499/1/2015 
 
Jedným z hostí konferencie Športový manažment 2015, 

ktorý sa venoval téme „Ako neprerábať v športe?“, bol 
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predseda predstavenstva a generálny manažér AS Trenčín 
Róbert Rybníček.  

Na konferencii ste vo svojom vystúpení spomenuli, že 
holandský majiteľ AS Trenčín Tscheu La Ling vám zmenil 

nazeranie na futbal a 
veci okolo neho. Bola 
to až taká dramatická 
zmena oproti tomu, 
na čo ste boli 
zvyknutý? 

„Áno. Skúste si 
predstaviť, že fungujete 
šesť rokov v určitom 

móde, máte prácu rád a ste presvedčený, že to robíte správne... 
Je to šok. Všetky veci, ktoré chcel transplantovať a preniesť k 
nám, sa mi, z pohľadu mentality a prostredia, v ktorom som 
vyrastal, zdali neuskutočniteľné.“ 

Musel vás La Ling presviedčať o svojej ceste? 
„Vravel mi – ver mi a keď mi budeš veriť, budeme úspešní. 

Z rozhovorov s ním som stále viac chápal, o čo mu ide a 
začalo to pre mňa byť zaujímavé.“ 

O čo najviac išlo? O smerovanie klubu, o veci okolo, o 
herný štýl? 

„O filozofiu. O prístup. Opýtal sa ma, ako nastupujete do 
zápasu? Čo ako? Chceme vyhrať. Nie, povedal mi, vy keď 
nastupujete na trávnik, vy nechcete v prvom rade dostať gól. 
Vy predovšetkým nechcete inkasovať, chcete ubrániť 
výsledok a spoliehate sa na to, že nejaký gól dáte. Vezmite si 
to inak. Akých hráčov, žiaľ, na Slovensku do veľkej miery 
vychováme? Obrancov, defenzívnych stredopoliarov. 
Defenzívne typy. Strašne málo útočníkov. Vychádza to z 
mentality národa. La Ling mi hovoril - my musíme naučiť 
hráčov, že oni majú dať gól a keď inkasujú, tak fajn, musia 
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streliť ešte ďalší. Inak sa nenaučia hrať útočný futbal, držať 
loptu, hrať vysoký presing, získavať loptu v čo najvyššej zóne. 
Hráči musia využívať to, čo majú natrénované a musia si 
veriť. Iba tak si vybudujú víťaznú mentalitu. Ak to nepríde, 
dosiahnuť úspech bude ťažké. Tie slová boli logické, len som 
si nevedel predstaviť, ako to reálne uskutočniť.“ 

Pristavme sa pri jednom období. La Ling mal smelé 
ciele, ibaže Trenčín hral pod vedením Roba McDonalda 
naivný futbal, dostával všade výprasky a spadol do druhej 
ligy. Čo vtedy? Verili ste? Veď každý čakal len na to, kedy 
Holanďan odíde... 

„To bol pre mňa prvý silný moment. Bol to obrovský 
emočný neúspech, ktorý nikto nevedel stráviť, vrátane ľudí 
okolo futbalu a fanúšikov. Tscheu mi vtedy povedal – neboj 
sa, ideme ďalej, takto to má byť. Videl som, že mu o niečo ide 
a že to skutočne vníma inak, tak, ako to deklaruje. Vydržalo to 
dodnes a som mu vďačný.“ 

On zmenil vás, ako ste hovorili, ale zmenil sa aj on? 
„Áno. Pochopil, kde je a musel poľaviť zo svojich príliš 

rýchlych očakávaní. Jednak išlo o prostredie, jednak o obdobie 
– prichádzal v období konjunktúry, keď všetko šliapalo, 
nasledovala však kríza, keď zlyhali niektoré iné projekty a 
malo to svoj vplyv.“  

Pred príchodom La Linga ste boli 90-percentným 
akcionárom AS Trenčín. Teraz sú percentá ako podelené? 

„La Ling so svojím obchodným partnerom majú po 40%, 
teda spolu 80, ja a mesto Trenčín po desať percent.“ 

Hodnota klubu sa určite zvýšila... 
„Je diametrálne odlišná, ako keď ho La Ling kupoval. 

Veľmi sa zmenila.“ 
Desaťnásobne, dvadsaťnásobne? 
„Možno až stonásobne.“ 
Biele dresy, červený pruh, to je o La Lingovi? 
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„V akom zmysle?“ 
Či to má niečo spoločné s Ajaxom... 
„Á, to nie. Treba však priznať, že La Ling je spätý 

s Ajaxom a stále je naň napojený. Vyrastal tam, prežil veľkú 
časť kariéry, má 
tento klub rád. A 
mrzí ho, že Ajax 
v posledných ro-
koch stratil tro-
chu svoju tvár, 
ktorú mal pred-
tým veľmi vý-
raznú. Pre nás je 
Ajax záchytným 
bodom, chceli by 
sme s ním ďalej spolupracovať. Vychovávajú mladých hráčov, 
majú veľa talentov. Dnes však aj my môžeme Ajaxu 
poskytnúť viac ako predtým a verím, že to využijú a 
podpíšeme s nimi novú zmluvu o spolupráci.“ 

Vnímajú vás v Ajaxe inak ako pred pár rokmi? 
„V tomto nastal obrovský posun. V posledných mesiacoch 

vyšlo v Holandsku v popredných denníkoch a časopisoch 
niekoľko článkov o Trenčíne a o projekte La Linga. Rozpráva 
sa o nás, čo nám pomáha pri zvyšovaní reklamnej hodnoty 
klubu a aj pri predaji hráčov.“ 

V úvodnej videoprezentácii na konferencii ste mali 
pasáž, v ktorej boli tí, s ktorými ste sa rozlúčili. Bolo 
naznačené, že to boli ťažké odchody a klub ich predsa 
ustál. Hneď prvou tvárou v projekcii bol Adrián Guľa. 
Ako sa vnímal jeho odchod do Žiliny vo vašom klube? 

„Bola to silná emócia. Nepočítali sme s tým a klub mal s 
Adriánom Guľom plány na ďalšie roky. Tam som 
však opäť pocítil, čo znamená skutočný systém. Že je to o 

Po získaní titulu na prijatí u primátora – vľavo La Ling, vpravo Róbert Rybníček. 
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klube, nie o Adriánovi, hoci vonku sa to možno vnímalo takto. 
Guľa bol veľmi silnou súčasťou toho, čo sa v klube robilo. 
Ťažili sme z tejto filozofie a systému, pretože sme vytiahli 
Maťa Ševelu, ktorý je tiež vážnym nositeľom toho, čo v klube 
robíme. Ale, podotýkam, tiež je len súčasťou. Ak odíde on, 
zas budeme musieť niekoho nájsť. Nebude to ľahké a nechcem 
to zľahčovať, pretože obaja tréneri sú svojím spôsobom 
výnimoční ľudia. Ale nie je to postavené len na nich. 
Jednotlivci netvoria kolektív, tím tvorí individuality a bez 
funkčnosti systému nemá jedinec šancu.“ 

Ak by sa z hráčov, ktorí z Trenčína odišli, postavila 
jedenástka, získala by možno titul. Ktorý odchod ste 
prežívali zvlášť intenzívne? 

„Zo začiatku každý jeden. Potom sme videli, že sme síce 
niekoho stratili, ale zároveň sme vzápätí boli o trošku lepší. 
Negatívne sme vnímali odchody Diaza a Salinasa, ktorí od nás 
doslova ušli, inak to boli úspešné príbehy, ktoré ďalej 
pokračujú. Teší nás, že zahraniční hráči, ktorí tu strávili isté 
obdobie ako David Depetris, alebo len rok ako Moses Simon, 
majú k mestu a klubu vytvorené väzby. Doteraz sa vyjadrujú 
kladne, na čo sme hrdí. To je náš odkaz. My sme urobili niečo 
pre nich, oni pre nás. Vtedy to má význam.“ 

Spomínali ste Diaza a Salinasa. Je ťažké strážiť si 
hráčov? Trenčín je teraz sledovaný... 

„Je veľmi ťažké strážiť si ich, ale ešte ťažšie presvedčiť ich 
o tom, že klub pracuje pre nich a oni to klubu majú vrátiť. Na 
Slovensku je to tak, že hráč vníma klub takto: plaťte mi a mne 
je jedno, kedy odídem. Takto to vníma 80 percent hráčov. My 
sa snažíme presadiť aj klubizmus, pričom je jedno, či ide o 
Trenčana alebo zahraničného hráča. Darí sa nám to, čoho 
dôkazom je, že hráčov predávame, že nám neutekajú, že im 
umožňujeme rásť v kariére a oni sa zároveň revanšujú klubu.“ 
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Najvyššie sumy za prestupy hráčov z AS Trenčín boli 
1,7 milióna eur a 1,6 milióna eur. Jedným je Fanendo Adi 
v prípade prestupu do FC Kodaň a druhým? 

„František Kubík.“ 
Čo vám ukazujú sumy za predaj hráčov? 
„Produktivitu rastu. A to, že keď sa futbal robí nie v 

skromných, ale akceptovateľných podmienkach z hľadiska 
rozpočtu, tak aj predaj hráčov dokáže priniesť financie, ktoré 
pomôžu klubu fungovať. Posledné číslo za zimné a letné 
prestupové obdobie roku 2015 je extrémne zaujímavé. Verím, 
že sa budeme točiť už len okolo neho.“ 

Prevyšuje celosezónny rozpočet? 
„Výrazne.“ 
O koľko? 
„Teraz máme rozpočet okolo 2,1 milióna eur. Takže zhruba 

o 1,4 milióna milióna eur.“ 
Existuje nejaká vnútroklubová matematika? Koľkých 

hráčov môžete predať, aby ste kontinuálne pokračovali a 
nestratili výrazne na sile? 

„Keď príde do Trenčína Tscheu La Ling, čo je raz za 
mesiac a pol alebo dva mesiace, absolvuje analýzu 
jednotlivých odvetví komerčného, technického, športového i 
infraštrukurálneho charakteru. Vtedy hovoríme aj o stratégii 
predaja. Samozrejme, nevieme to celkom ovplyvniť, pretože 
nevieme, kto bude mať záujem o ktorého hráča a aký veľký. 
Ale trebárs toto leto nám z hľadiska toho, koho sme chceli 
pustiť a z akých jednotlivých formácií, vyšlo stopercentne. Je 
skvelé, že to takto vyšlo. Stále máme kvalitu, aby sme bojovali 
o popredné priečky a pritom sme získali zaujímavé financie, 
ktoré pomôžu klubu. Stále pritom zháňame zázemie, ktoré by 
nám umožnilo realizovať náš sen – postaviť v Trenčíne 
štadión.“ 

Ako to vyzerá? 
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„Pracujeme na tom. Chceli by sme zrealizovať odvážnejší 
projekt, čo však bude stáť viac námahy. Chceli by sme, aby sa 
postavil štadión, ktorý bude fungovať nielen pre futbal, ale aj 
pre iné projekty, ktoré by prispeli k samofinancovaniu. Našou 
ideou je, aby sme štadión získali do vlastníctva klubu, čo by 

ešte zvýšilo hod-
notu klubu. Teraz 
celý projekt pre-
počítavame, dá-
vame dohromady 
komerčne a biz-
nisovo. Chvíľku 
to ešte potrvá.“ 

Ktorý hráč z 
Trenčína v po-
sledných rokoch 

si zaslúži prívlastok najcharakternejší? 
„Peter Kleščík. Vyrastal s nami a prežil úplne všetko, čo sa 

v klube dialo. Som rád, že je stále s nami. Takisto Peter 
Čögley má dôležité postavenie a silný charakter, pokiaľ ide o 
vzťah ku klubu. Bol tu Moses Simon, ktorý už je v Gente, ale 
doteraz k nám chodí, vypisuje nám a kde môže, spomína 
Trenčín. Dôležitú úlohu zohrával Aldo Baez. Ale najväčšia 
ikona klubu je pre mňa Kleščík.“  

Ste šéfom AS Trenčín, váš brat Richard primátorom 
Trenčína. Je komunikácia na úrovni klub – mesto ľahšia?  

„Práveže zložitejšia. Každý jeden krok je sledovaný a, 
samozrejme, keďže sme na Slovensku, každý je podozrievavý. 
Ale pravidlá a parametre sú nastavené jasne a pre všetkých. 
Vzťahy sú preto aj v spomínanom smere také ako voči 
každému inému.“ 

 
 

Majstrovské oslavy na Mierovom námestí. 
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KÚPA A PREDAJ DO/Z AS TRENČÍN 
ROK KÚPA PREDAJ 
2009 70 000 eur 45 000 eur 
2010 32 850 eur 350 000 eur 
2011 98 460 eur 2 245 000 eur 
2012 52 750 eur 520 000 eur 
2013 72 000 eur 2 368 000 eur 
2014 95 000 eur 1 830 000 eur 
2015 100 000 eur 3 730 000 eur 
SUMÁR 591 060 eur 11 088 000 eur 
ROČNÝ PRIEMER 84 437 eur 1 584 000 eur 
www.sportaktuality.sl 20.09.2015 
pomocná evidencia 1507/1/2015 
 
Peter Čögley po šestnástich rokoch opúšťa AS Trenčín. S 

vedením úradujúceho slovenského futbalového majstra sa 
nedohodol na predĺžení zmluvy.  

Peter Čögley nastúpil v trenčianskom drese v 140 zápasoch 
v najvyššej súťaži, 
ďalších 45 pridal v 
druhej lige. Hoci 
ešte počas uply-
nulého týždňa s 
tímom trénoval, v 
nedeľňajšom stret-
nutí 9. kola For-
tuna ligy na ihris-
ku bratislavského 
Slovana na súpiske 

chýbal. Na pravej strane obrany ho nahradil iba sedem-
násťročný Martin Šulek. 

„Po zvážení všetkých okolností som sa rozhodol predĺženie 
zmluvy nepodpísať. V Trenčíne som strávil veľa rokov. Klubu 

Peter Čögley v pohárovom zápase proti anglickému tímu Hull City. 



698 
 

som vďačný za všetko, ale myslím si, že je čas odísť. Chcem 
sa posunúť ďalej, za novým impulzom a novou motiváciou,“ 
povedal Peter Čögley. 

Nebojí sa, že po jeho odchode zostane na pravej strane 
našej defenzívy diera. „Som presvedčený, že na mojom poste 
by mali dostať priestor aj iní, mladší hráči. Trebárs ako Martin 
Šulek v nedeľu na Pasienkoch. Samozrejme, že za chalanmi a 
skvelými fanúšikmi mi bude smutno. Taký je však futbalový 
život...,“ dodal. 

www.sportaktuality.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1518/1/2015 
 
Na vysnívanú prestížnu súťaž do Las Vegas posunulo 

Trenčianku Adelu Ondrejovičovú absolútne víťazstvo na jej 
prvej profisúťaži v Londýne.  

V kategórii PRO Figure malo tak Slovensko v septembri na 
Figure Olympia vďaka nej jediné zastúpenie. Bodyfitnesska 
Adela Ondrejovičová sa prebojovala do top 15 a skončila na 
14. mieste.  

„Vždy som mala sen dostať sa na Olympiu a skončiť 
súťažnú kariéru, ale teraz viem, že sa nič nekončí, naopak, 
všetko sa práve začína,“ hovorí.  

Dúfa, že toto nebola jej posledná Olympia v kariére. 
Vstupenku na Figure Olympia 2016 môže získať na jednej 
z najbližších súťaží, na ktoré sa chystá. O pár dní odchádza do 
Fínska na Nordic Pro v Lahti (10. - 11. 10.) a v novembri ju 
čaká San Marino Pro.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1558/1/2015 
 
V dňoch 19. a 20. septembra sa konal v Budapešti 18. 

ročník medzinárodného karatistického turnaja Budapest Open. 
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Zúčastnilo sa na ňom aj 7 pretekárov z Karate klubu Ekonóm 
Trenčín.  

V silnej medzinárodnej konkurencii potvrdili svoju vysokú 
úroveň a z turnaja si priniesli 6 zlatých a 2 strieborné medaile. 
V disciplíne kata (súbor logicky po sebe nasledujúcich 
obranných a útočných techník) nastúpilo kvarteto dievčat a zo 
svojich štartov vyťažilo maximum. V kategórii 8-9 ročných 
získala zlato Ema Pápištová, kategóriu 10-11 ročných dievčat 

ovládli Adela Vlasáková 
(1.miesto) a Lucia Mrázová 
(2.miesto).  

V nastúpenom trende pokra-
čovala aj Emma Kubišová, ktorá 
vyhrala kategóriu 12-13 ročných 
dievčat. V disciplíne kumite 

(športový zápas) dosiahli karatisti Ekonómu nasledovné 
umiestnenia: Zlato získali Ema Pápištová (8-9 ročné dievčatá 
nad 30kg), Adela Vlasáková (10-11 ročné dievčatá do 34kg) a 
Miroslava Kopúňová (18-20 ročné do 61kg). Zo striebra sa 
tešil Tomáš Vašíček (12-13 roční chlapci do 45kg).  

Zverenci trénerov Miroslava Ďuďáka, Pavla Prnu, 
Romany Chochlíkovej a Ingrid Suchánkovej sa zaradili 
medzi najúspešnejšie kluby silne obsadeného medzinárodného 
turnaja.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1559/1/2015 
 

Slovenský futbalový šampión AS Trenčín predĺžil zmluvu s 
trénerom Martinom Ševelom o tri roky.  

„Chcel by som pokračovať v práci, ktorá je tu nastolená. 
Filozofia je pracovať s mladými hráčmi a pripravovať ich pre 
kvalitnejšie a lepšie ligy. Ďakujem za prejavenú dôveru. 
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Svedčí to o tom, že tá práca, ktorú robím nielen ja, ale aj celý 
realizačný tím, je dobrá,“ povedal Martin Ševela. 

Tréner Martin Ševela 
podpísal ešte počas platnosti 
aktuálneho kontraktu novú 
zmluvu s AS Trenčín, ktorá 
znie na tri roky. K podpisu 
medzi generálnym mana-
žérom klubu a trénerom AS 
došlo v sobotu 3. októbra 

večer po ligovom víťazstve nad Michalovcami. 
„Sme radi, že sme sa dohodli na pokračovaní práce trénera 

Martina Ševelu v Trenčíne. Doterajšiu spoluprácu si veľmi 
vážime. Nový kontrakt je o vzájomnej dôvere medzi oboma 
stranami,“ povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček a 
doložil: „Pred pár rokmi sme do Martina Ševelu vložili nádej. 
Počas krátkej doby toho dosiahol veľmi veľa. Verím, že 
Trenčín je stále iba začiatkom jeho kariéry.“ 

www.astrencin.sk 04.10.2015 
pomocná evidencia 1569/1/2015 
 
Futbalový klub AS Trenčín zorganizoval 7. ročník 

charitatívno-športového podujatia „Hviezdy deťom“. Vďaka 
partnerom výška vybraného príspevku bola tretia najvyššia v 
bohatej histórii projektu.  

Na charitatívne účely putuje 19 680 eur. Úradujúci majster 
Fortuna ligy oznámil, že počas siedmich rokov s podporou 
mnohých spoločností, drobných firiem a jednotlivcov venoval 
prevažne v trenčianskom regióne na podporu tým, ktorí to 
potrebujú, dohromady 104 793 eur. 

„Aj tento rok sme zaznamenali jeden z míľnikov akcie 
Hviezdy deťom. Podarilo sa nám prekročiť hranicu 100 tisíc 
eur. Pri začiatkoch tohto najmä charitatívneho podujatia sme o 
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podobnej podpore ani len nesnívali. Aj touto cestou chceme 
poďakovať všetkým, ktorí počas tých rokov podporili našu 
myšlienku. Je to naozaj množstvo ľudí. Vieme, že naďalej 
budeme môcť pomáhať deťom a ľudom s ich ťažkým 
osudom,“ povedal marketingový manažér AS Igor 
Schlesinger. 

Hviezdy deťom ponúkli vďaka návratu na štadión na Sihoti 
ešte zaujímavejší sprievodný program nielen pre najmenších.  

Pod Čákovým hradom sa uskutočnil aj veľký športový 
festival. Na ploche štadióna nechýbali okrem atrakcií aj 
tréningové workshopy posilňovania, aikida, hokeja, hádzanej, 
basketbalu, vodného slalomu, choduliarov, cirkusantov a 
parkouristov. 

www.teraz.sk 12.10.2015 
pomocná evidencia 1597/1/2015 
 
Erik Baška rozšíri od novej sezóny slovenskú enklávu v 

profesionálnom cyklistickom tíme Tinkoff-Saxo. Úradujúci 
majster Európy do 23 rokov sa tak pripojí k bratom Petrovi a 
Jurajovi Saganovcom a Michaelovi Kolářovi. 

Dvadsaťjedenročný Erik Baška odštartoval profesionálnu 
kariéru v Dukle Trenčín a v prebiehajúcej sezóne pôsobí v 
českom kontinentálnom tíme AWT Greenway, ktorý funguje 

ako farma stajne Etixx-
QuickStep. S Tinkoff-Saxo 
podpísal zmluvu na roky 2016 a 
2017. 

Erik Baška dosiahol najväčší 
úspech doterajšej kariéry v 
auguste na ME v estónskom 

Tartu, keď získal zlato v pretekoch s hromadným štartom do 
23 rokov. Presadil sa v záverečnom špurte pelotónu, pričom 
práve rýchlosť a sila sú jeho najsilnejšie stránky a tak by mal v 

Erik Baška 
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novom tíme pomáhať krajanovi, čerstvému majstrovi sveta 
Petrovi Saganovi v rovinatých dojazdoch. 

„Je to pre mňa jedinečná šanca a nemôžem byť šťastnejší. 
Dostal som príležitosť pridať sa k jednému z najsilnejších 
tímov v pelotóne a podporiť majstra sveta Petra Sagana. To sa 
nestáva každý deň a urobím všetko pre to, aby som 
demonštroval, že som hodný dôvery, ktorú do mňa vložili. 
Myslím si, že mojou najsilnejšou stránkou je rýchly špurt a 
som šťastný a poctený, že môžem podporovať Petra Sagana. 
No rovnaké odhodlanie a obetavosť ukážem kdekoľvek a 
kedykoľvek, keď ma bude tím potrebovať,“ povedal pre 
oficiálnu stránku tímu Baška, ktorý sa venuje cyklistike od 14 
rokov. 

„Som dvojnásobne nadšený, že sa Erik pripojí k tímu. 
Nielen preto, že je môj krajan, ale hlavne preto, že je silný, 
perspektívny a seriózny mladý pretekár. Jeho nedávne 
víťazstvo na ME do 23 rokov hovorí samo za seba a teším sa, 
že ho privítam v tíme. Myslím si, že Erik je príkladom 
serióznej práce na mládežníckej úrovni na Slovensku a som na 
neho pyšný,“ povedal Peter Sagan. 

„Baška dokázal svoj talent víťazstvom na ME. Je to rýchly 
špurtér a myslím si, že môže byť dobrou podporou pre Petra. 
Podobne ako ostatní jazdci, ktorí na budúci rok prídu do nášho 
tímu, bude mať najlepší tréningový i pretekársky program, aby 
napredoval,“ povedal športový riaditeľ Steven de Jongh. 

Erik Baška vyhral okrem zlata na ME v tejto sezóne aj 
národný časovkársky titul do 23 rokov a získal ďalšie tri 
etapové víťazstvá. Rovnako tri zaznamenal aj v roku 2014.  

www.teraz.sk 21.10.2015 
pomocná evidencia 1619/1/2015 
 
Slovenský hokejový útočník Tomáš Kopecký opúšťa 

zámorskú NHL a mieri do tímu českého extraligistu z Třinca. 
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S vedením českého vicemajstra sa dohodol na viacročnej 
zmluve.  

Po desiatich rokoch v zámorí sa skúsený útočník sťahuje do 
Európy. „Registrovali sme záujem z KHL, ozvali sa aj kluby 
zo Švajčiarska. S konkrétnou ponukou prišiel Třinec a návrh 
klubu Tomáša oslovil. Oceliari majú ambície a veľmi silný 
káder. Tomáš v uplynulých dňoch absolvoval osobné 
stretnutie s viceprezidentom klubu Janom Czudkom," 
poznamenal Vladimír Vůjtek ml. zo spoločnosti Eurohockey 
Services, ktorá Tomáša Kopeckého zastupuje. 

Podľa hráčovho zástupcu zohrala dôležitú úlohu aj 
skutočnosť, že Třinec sa nachádza neďaleko Trenčína, odkiaľ 
Kopecký pochádza. Kopecký mal ambíciu zostať v zámorskej 
profilige, no v prípravnom období si nevybojoval zmluvu v 
klube Chicago Blackhawks, v ktorom bol na skúške. 

www.sportaktuality.sk 22.10.2015 
pomocná evidencia 1629/1/2015 
 
Slovenský futbalový šampión AS Trenčín podpísal 

viacročné kontrakty s trojicou hráčov. Po piatkovom (30. 
októbra) fortunaligovom víťazstve 4:1 nad Spartakom Myjava 
svoju budúcnosť pod Čákovým hradom predĺžili Igor 
Šemrinec, Martin Šulek aj najlepší kanonier súťaže Matúš 
Bero.  

Ako na piatkovej tlačovej konferencii informoval generálny 
manažér AS Róbert Rybníček, klub sa chcel všetkým trom 
hráčom odvďačiť za doterajšie služby a ponúknuť im lepšie 
podmienky smerom do budúcna. Brankár Igor Šemrinec so 
stredopoliarom Matúšom Berom podpísali trojročné zmluvy, 
talentovaný obranca Martin Šulek bude hráčom Trenčína ešte 
o rok dlhšie. 

„Sú to naši kľúčoví hráči. Určite radi siahneme hlbšie do 
klubovej peňaženky, pretože títo chlapci si to zaslúžia. 
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„Berino“ dlhodobo predvádza kvalitné výkony a šumov okolo 
neho začína byť veľmi veľa. Je to jeden z najatraktívnejších 
hráčov, čo sa týka našej súťaže. Sme však radi, že všetci traja 
k tomuto kroku pristúpili pozitívne,“ uviedol Róbert 
Rybníček. 

Obrovskou oporou, nielen v uplynulej sezóne, bol pre AS 
Igor Šemrinec. Po odchode jednotky Miloša Volešáka do 
Žiliny pevne zastal svoje miesto v bráne a v uplynulej sezóne 
sa tešil zo zisku majstrovskej trofeje.  

„Som rád, že mi klub prejavil takúto dôveru do ďalších 
rokov. Ja som nemal nad čím váhať. Dúfam, že naša 
spolupráca bude naďalej úspešná,“ zaželal si. 

Perfektný ročník prežíva jeho spoluhráč Matúš Bero. 
Viackrát sa v ňom blysol nielen peknými gólmi, ale aj 
prehľadom v hre a bojovnosťou.  

„Pocity sú vynikajúce. Obe strany sa rýchlo dohodli, 
pretože boli vzájomne spokojné. Som v tomto klube od 
detstva, čiže som mu zaviazaný za to, čo mi všetko dal. Týmto 
mu to chcem splatiť naspäť. Podpísal som dlhoročnú zmluvu, 
je to pre mňa veľmi silná vec a veľmi si to vážim,“ dodal 
Matúš Bero. 

www.sportaktuality.sk 30.10.2015 
pomocná evidencia 1656/1/2015 
 
Päť zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové medaily získali 

pretekári Karate klubu Ekonóm Trenčín na 9. ročníku 
Medzinárodnej Veľkej ceny v karate (10. - 11. 10.) v poľskom 
Bielsko-Biala.  

V disciplíne kata vybojovali dievčatá vo svojich 
kategóriách 3 prvé miesta - Ema Pápištová (9 r.), Adela 
Vlasáková (11 r.) a Emma Kubišová (12-13r.), bronz pridala 
Lucia Mrázová (11 r.). Mrázová, Vlasáková a Kubišová 
vybojovali prvé miesto aj v tímovej súťaži kata do 14 rokov.  
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V disciplíne kumite získala E. Pápištová striebro v 
kategórii 8-9 ročných 
dievčat nad 30 kg, A. 
Vlasáková zlato, L. 
Mrázová bronz (10-11 
r. do 34 kg), Tomáš 
Vašíček bronz (12-13 r. 
do 45 kg). Bohatú 
medailovú zbierku do-
plnila Beáta Lobot-
ková 2. miestom v kategórii kadetiek do 45 kg.  

Celkovým ziskom medailí sa Karate klub Ekonóm Trenčín 
v konkurencii 102 klubov z 21 krajín umiestnil na celkovom 4. 
mieste.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1675/1/2015 
 
Mesto Trenčín a Regionálna rada Klubu slovenských 

turistov Trenčín usporiadali k Svetovému dňu cestovného 
ruchu oddychový turistický pochod pre všetkých pod názvom 
18. neformálna turistická CR Rallye. 

Na trasu pochodu sa 26. septembra vydalo 52 účastníkov, 
z toho bolo 21 detí do 15 rokov. Všetci sa úspešne popasovali 
s nástrahami na kontrolných stanoviskách. Deti bez problémov 
zvládli beh po lávke, odhad vzdialenosti, hod na cieľ a tiež 
s poznávanie drevín, rastlín či turistických značiek.  

Najstaršou účastníčkou bola 90-ročná Marta Trebatická 
(OKST TTS Trenčín). Najpočetnejšia skupina prišla z 
Cirkevnej ZŠ Trenčín vedená sestrou Pavlou. Víťazi 
v jednotlivých kategóriách: Ženy - 1. Zdenka Nátlyová 
(OKST LO Trenčín), 2. Maruška Švejdová  (OKST LO 
Trenčín), 3. Veronika Čechvalová (Cirkevná ZŠ). Dospelí – 
muži - 1. Štefan Fenik (Trenčín), staršie žiačky - 1. Sára 
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Tvrdoňová  (Cirkevná ZŠ), 2. Karin Lukačková (Cirkevná 
ZŠ), 3. Veronika Svrčíková (Cirkevná ZŠ), starší žiaci - 1. 
Samko Nemeček (IV. ZŠ Trenčín), 2. Jakub Kresák (IV. 
ZŠ), mladšie žiačky - 1. Dominika Gažíková (Cirkevná ZŠ), 
2. Sofia Gajarská (Cirkevná ZŠ), 3. Monika Kocianová (ZŠ 
Dlhé Hony Trenčín), mladší žiaci - 1. Samko Fenik (Cirkevná 
ZŠ), 2. Filip Tvrdoň (Cirkevná ZŠ).  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1681/1/2015 
 
Z medzinárodného turnaja v karate detí a mládeže Grand 

Prix Brno si karatisti z klubu karate Laugaricio Trenčín 
priviezli vzácne medaily. Súborné cvičenie kata ml. žiaci: 3. 
Alexej Štilicha, 3. Michal Kišš. Dorastenci: 3. Kamil Staník, 
2. Matej Petrovský, kata team 3.miesto. Športový zápas 
kumite ml. žiaci: 3. David Šimun, 3. Alexej Štilicha, 
dorastenci: 1. Kamil Staník, 2. Matej Petrovský.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1682/1/2015 
 
Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín má za sebou 

úspešnú sezónu. V Moravskej lige dračích lodí získal prvé 
miesto, zahanbiť sa nedal ani majstrovstvách sveta klubových 
celkov (10.- 13. 11. 2015) v českých Račiciach.  

V konkurencii 48 klubov z 3 kontinentov a 10 štátov získal 
jedno striebro a tri bronzové medaily. Dnes má 35 členov 
s priemerným vekom 53 rokov. Po súťažnej sezóne pokračuje 
intenzívnymi tréningami na vode, na ktoré nadviaže zimná 
príprava v telocvični a na bežkách.  

Snom klubu je účasť na septembrových majstrovstvách 
sveta v Moskve.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1678/1/2015 
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Žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl si 19. a 

26.októbra 2015 opäť preverili svoje florbalové schopnosti na 
4. ročníku turnaja O pohár primátora mesta Trenčín pod 
názvom Trenčín florbal Cup 2015.  

Kategóriu starších žiakov zastupovali ZŠ Hodžova, ZŠ 
Dlhé Hony, ZŠ Na Do-
linách, ZŠ Východná a ZŠ 
Soblahov. Najlepšie sa 
darilo obhajcom minulo-
ročného triumfu, zveren-
com Patrika Zelenku zo 
ZŠ Hodžova.  

Veľmi pekné výkony 
predvádzali aj hráči zo ZŠ 

Dlhé Hony, ktorí obsadili druhé miesto. Na tretej pozícii 
skončila ZŠ Soblahov. Ďalšie dve priečky patrili ZŠ Na 
Dolinách a ZŠ Východná. Najlepším strelcom bol Dávid 
Maniaček (ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Radovan 
Ďuríkovič (ZŠ Na dolinách). 

Mladšiu kategóriu repre-
zentovali ZŠ Hodžova, ZŠ Na 
Dolinách, ZŠ Kubranská, ZŠ 
Veľkomoravská a ZŠ Soblahov. 
Víťazstvo z minulého ročníka 
neobhájila ZŠ Hodžova. V roz-
hodujúcom zápase o prvenstvo 
podľahla zverencom Jaroslava Felgra zo ZŠ Kubranská 3:4. 
Na tretej pozícii skončila ZŠ Soblahov a za ňou ZŠ 
Veľkomoravská a ZŠ Na dolinách. Najlepším strelcom sa stal 
Juraj Pokorný (ZŠ Hodžova) a najlepším brankárom Matej 
Pučko (ZŠ Kubranská).  
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Turnaje zorganizoval ŠK 1. FBC Trenčín v spolupráci s 
Mestom Trenčín.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1680/1/2015 
 
Keď v polovici sedemdesiatych rokov Jednota Trenčín tretí 

(a posledný) raz vstúpila medzi československú elitu, jej 
údernú silu držali krídla. Alexander Kovács s Petrom 
Ančicom predstavovali pre súperov stav najvyššieho 
ohrozenia.    

Druhý menovaný oslávil 23. októbra šesťdesiatku. Do 
dôchodku sa však nechystá. Srší energiou a svojich 
nasledovníkov má stále chuť učiť.  

Hráčska kariéra Petra Ančica je spojená 
s rodnou Ľuborčou, Hlinskom, Jednotou 
Trenčín, Plastikou Nitra, TJ JZD Slušovice 
a Bánovcami nad Bebravou. Červeno-biely 
dres Jednoty v najvyššej súťaži si pre-
miérovo obliekol pod vedením trénera 
Teodora Reimanna v sezóne 1976/77. Na 
jej konci bol s ôsmimi gólmi druhým 
najlepším strelcom mužstva. Spolu 

s Kovácsom ho redakcia týždenníka Gól zaradila do druhej 
najlepšej jedenástky celej ligy. 

Nasledujúci ročník Trenčania zahájili valutovou žatvou 
v Interpohári. Peter Ančic vtedy pravidelne dostával pozvánky 
aj do juniorskej reprezentácie, za ktorú nastúpil v deviatich 
zápasoch a vsietil jeden gól. Najväčší úspech na klubovej 
úrovni zaznamenal v marci 1978, keď vo finálovom 
dvojzápase o Slovenský pohár so Slovanom Bratislava prispel 
na ihrisku k obom víťazstvám. Na Československý pohár však 
nesiahol, hoci v základnej zostave nechýbal ani 
v rozhodujúcom dueli proti Baníku Ostrava (0:1). 
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Jeho meno zostane navždy spojené s posledným 
vystúpením 
Trenčanov v I. 
lige. Labutiu 
pieseň im v máji 
1980 zaspievali 
futbalisti z 
Trnavy. Počas 
štyroch 
prvoligových 
sezón v Jednote 
zaznamenal 23 
gólov. Ďalších 
osem pridal pod Zoborom, kam zamieril po trenčianskom páde 
do II. SNL a kde sa v sezóne 1981/82 tešil zo štvrtého miesta. 
Celkovo má na konte v najvyššej československej súťaži 177 
štartov. 

Vyučený kožušník zaujal aj na trénerskej dráhe. Na lavičke 
ho dodnes zdobia výnimočné motivačné schopnosti.  

Aj vďaka nim svojho času medzi slovenskou elitou 
zachránil beznádejne posledný Púchov, historický úspech 
v podobe bojov o Corgoň ligu dosiahol v Šali. Okrem toho 
pôsobil v Topoľčanoch, Nemšovej, Štúrove, Bánovciach nad 
Bebravou, Žiari nad Hronom, Podbrezovej či AS Trenčín.  

V súčasnosti vedie Družstevník Záblatie. Spolu s ďalšou 
trenčianskou futbalovou legendou Milanom Albrechtom – 
trénerom FK Drietoma patria k najvýraznejším osobnostiam 
okresných súťaží. 

www.sme.sk 09.11.2015 
pomocná evidencia 1706/1/2015 
 
 

Alexander Kovács (vľavo) a Peter Ančic v časopise Štart. 
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Úctyhodný medzník na jeseň dosiahol ďalší člen zlatej 
trenčianskej futbalovej generácie. Anton Pokorný sa dožil 75 
rokov. Na svojom konte má najviac štartov (244) a 
odohraných sezón (10) v drese Jednoty Trenčín v I. lige. 

Bývalého pravého obrancu zdobila najmä poctivosť a 
klubová vernosť. Trenčianske farby zmenil len počas 
vojenčiny v Dukle Brezno. Po 
návrate do civilu zhutnil základy 
tímu, ktorý na jar 1962 získal 
stratenú prvoligovú príslušnosť.  

Stabilnými výkonmi prispel 
k viacerým úspechom mužstva. 
Nastúpil v historicky prvom zápase 
Jednoty v pohárovej Európe na 
štadióne v Chorzówe s Poloniou 
Bytom. Účasť v Rappanovom pohári 
si Trenčania vybojovali vďaka 
druhému miestu v najvyššej československej súťaži v sezóne 
1962/63.  

Nechýbal ani v športovo-poznávacích výpravách klubu na 
Blízky východ, či do Strednej a Južnej Ameriky.  

Bol aktérom pamätného finálového súboja 
o Stredoeurópsky pohár proti AC Fiorentina v júni 1966. 
Trpkú chuť nešťastnej prehry si napravil o sedemnásť 
mesiacov neskôr, keď s Jednotou získal pamätný titul 
jesenného majstra. 

V roku 1959 si Anton Pokorný otvoril dvere aj do 
reprezentácie. Na dorasteneckej úrovni za ČSR odohral tri 
medzištátne zápasy. Pri príležitosti 100. výročia futbalu v 
meste pod hradom Matúša Čáka ho na základe ankety medzi 
Trenčanmi vyhlásili za súčasť jedenástky storočnice. 

www.sme.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1725/1/2015 

Anton Pokorný v dobe aktívnej hráčskej kariéry. 
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V nedeľu 22. novembra čaká hokejistov Dukly ďalší z 

domácich zápasov. Súperom bude  Banská Bystrica.  
HK Dukla Trenčín chce upozorniť fanúšikov na zavádzanie 

osobných kontrol pri vchodoch na štadión, preto ich žiada o 
trpezlivosť a navrhuje zvážiť príchod o pár minút skôr. 
Vzhľadom k bezpečnostnej situácii v Európe v posledných 
dňoch – ide najmä o teroristické útoky v Paríži - boli sprísnené 
aj nariadenia pre zabezpečovanie športových akcií. 

V súčinnosti s políciou SR boli zavedené prísnejšie 
kontroly pri vstupoch na športoviská, budú sa robiť aj osobné 
prehliadky.  

www.hkdukla.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1766/1/2015 
 
Je jedno, kedy Matúš Bero opustí AS Trenčín, futbalový 

klub spod hradu Matúša Čáka zaňho zinkasuje sedemmiestnu 
sumu. 

V rozhovore to povedal generálny manažér úradujúceho 
majstra najvyššej slovenskej súťaže Róbert Rybníček.  

„Veríme, že na takejto úrovni ho aj predáme. Nie je 
podstatné, či odíde teraz, o pol roka alebo o rok. Vieme, že raz 
sa to stane. Uzavrieme to tak, aby bol spokojný. V prípade 
sedemmiestnej cifry môže odísť už v zime. Platí to 
pre každého hráča, máme pripravených ďalších,“ uviedol 
pre Róbert Rybníček. 

„Nedávno sme s ním predĺžili zmluvu a pri tej príležitosti 
prezradil, že sníva o anglickej Premier League. Chodia sem 
pozorovatelia anglických i iných európskych tímov. 
Pravidelne sa tu objavujú zástupcovia Southamptonu, 
škótskeho Celticu Glasgow či belgického Gentu, kde pôsobia 
dvaja naši bývalí hráči. Záujem je tiež z Česka. Imidž AS 
vyrástol, takže pri tomto biznise budeme môcť korigovať 
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podmienky, aby bola zmena výhodná aj pre Matúša a jeho 
rast. Vo futbale nikdy nemáte garanciu, ale chcem veriť, že to 
dopadne dobre. Náš vzťah je taký, že si želáme pre všetky 
strany to najlepšie. Dúfame, že sa to podarí,“ pokračoval 
Róbert Rybníček. 

Vymenoval vlastnosti, ktoré z 20-ročného (nar. 6. 
septembra 1995) stredopoliara spravili najhorúcejší 
fortunaligový artikel:  

„Vyrastal u nás od malička, je to čistokrvný odchovanec. 
Prešiel si svojím vývojom, zažil aj neľahké obdobie 
so zdravotnými prob-
lémami. Zvládol to, 
snažili sme sa mu 
pomôcť. Disponuje 
neuveriteľnými charak-
terom a mentalitou. To 
jeho hodnotu posúva 
do iných dimenzií, než 
reálne je. Pre každého 
potenciálneho zamest-
návateľa bude nesmier-
ne vzácny. Ceníme si ho 
veľmi vysoko, lebo 
cítime, že v budúcnosti 
sa takíto futbalisti budú 
hľadať nesmierne ťaž-
ko.“ 

Matúš Bero aktuálne 
patrí do kádra sloven-
skej reprezentácie do 21 
rokov, no podľa generálneho manažéra AS by sa po ňom mal 
začať obzerať tiež hlavný tréner národného A-mužstva SR: 
„Ide o jedného z hráčov, čo by sa hodili Jánovi Kozákovi. 

Matúš Bero oslavoval titul majstra ako čerstvý maturant. 
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Zakaždým dokáže priniesť na trávnik zmenu, či už nastúpi 
od úvodného výkopu alebo v poslednej minúte. Prajem mu to, 
výkonnosťou i ľudskosťou by si to zaslúžil.“ 

 Róbert Rybníček sa pokúsil objasniť príčiny vzostupu AS 
za ostatné roky.  

„V prvom rade filozofia, v druhom vízia a v treťom, že sa 
mi prostredníctvom ľudí podarilo nájsť veľmi dobré 
individuality, ktoré od začiatku bojovali so mnou a zostali 
doteraz. Ďakujem aj tým, čo odišli, pretože mali iný názor. 
Posunuli ma ďalej. V globále toto náš klub zdobí, držíme sa 
toho. Projekt nás dostal do rámca známejších družstiev,“ 
vysvetlil 42-ročný funkcionár, no zároveň priznal, že bez 
vstupu holandského majiteľa Tschena La Linga v roku 2007 
by zaznamenaný progres nebol možný 

„Bez neho by to určite nešlo. Doniesol niečo, čo vo svete 
môže fungovať, ale pre nás to bolo náročné na pochopenie 
a realizáciu. Na Slovensku vás od počiatku kŕmia istými 
názormi. Čelíte tlaku verejnosti, ľudia vnímajú výhradne 
výsledky. Tento človek začal trpezlivo tvrdiť niečo iné, rokmi 
som si to osvojil a snažil som sa to aplikovať.“ 

„Na začiatku sme spravili niekoľko chýb, La Ling mal 
vtedy aj iný biznis. O rok neskôr vypukla kríza, ktorá to 
prečistila. Názory sa zmenili. Vypadli sme z I. ligy a obával 
som sa, že s tým skončí. Problémy boli veľké, vravel mi však: 
Skús mi veriť, poď za mnou, viem, čo chcem robiť, nie som 
bežec na krátke trate, chápem, čo klub potrebuje. Snažil som 
sa tieto myšlienky etablovať na slovenský trh.“  

V Trenčíne funguje pre tunajšiu oblasť netradičný koncept. 
„Nemáme športového riaditeľa ako 99 percent klubov 

doma či v zahraničí. Riešime to dvaja, máme tipy, 
spolupracujeme s osvedčenými agentúrami. Žiadneho 
futbalistu neangažujeme bez toho, aby u nás neabsolvoval 
dvoj alebo trojtýždňovú skúšku. Musíme posúdiť jeho 
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schopnosti aj správanie. Ostatní okamžite vycítia, ako sa daný 
hráč chce prispôsobiť.“  

AS Trenčín aktuálne žije z rozpočtu 2 milióny eur.  
„Naša obrovská sila tkvie v systéme, aký sme vybudovali 

za sedem rokov. Automaticky nám vyčleňuje, čo chodu klubu 
prospieva a čo zasa nie. Dokážeme predchádzať prípadnému 
narušeniu. V zime plánujeme predať dvoch alebo troch 
hráčov. Možno jedného, pokiaľ nám vyjde veľký obchod. 
Komunikujú majiteľ, GM a šéftréner Martin Ševela. Väčšina 
rozpočtu podchádza práve z predaja futbalistov. Dosť sme 
získali vďaka marketingu, ale gro naďalej pramení z predaja. 
Mienime v tom pokračovať. Klub sa samofinancuje, čo je 
na slovenské pomery vynikajúce. Nemáme však prostriedky 
na nákladné investície, ktorým sa nedá vyhnúť, ako štadión, 
akadémia,“ uviedol Róbert Rybníček. 

 „Jedna z najzásadnejších chýb boli prehnane lukratívne 
podmienky pre Argentínčanov Alda Baéza a Davida 
Depetrisa. Spôsobila ju emócia po príchode nového majiteľa. 
Odvtedy sa veľa zmenilo, rozdiely už sú minimálne. Nastavili 
sme to proporčne, prihliadame na životnú úroveň, na akú sú 
zvyknutí legionári,“ uzavrel generálny manažér. 

www.aktualne.sk 26.11.2015 
pomocná evidencia 1780/1/2015 
 
Trenčianka Adela Ondrejovičová potvrdila, že je aktuálne 

absolútnou profesionálnou špičkou na scéne európskej 
bodyfitness (figure).  

Na výborne obsadenej súťaži San Marino Pro 2015 (15. 
11.) vyhrala a kvalifikovala sa na Olympia Weekend 2016. 
Dokázala sa opäť presadiť na cudzej pôde, porazila domáce 
pretekárky hnané publikom. O jej výsledku rozhodli rozhod-
covia z USA, Nového Zelándu a UK.  
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Bola to jej štvrtá profesionálna súťaž a druhý profesionálny 
triumf v kariére. V máji 2015 získala 1. 
miesto na  Power Body Pro Birmingham a 
priamy postup na Figure Olympia 2015, 
kde v septembri zdolala 14 súperiek a 
skončila v top 15.  

V októbri na Nordic Pro získala 3. 
priečku a tri body do kvalifikačného 
rebríčka o postup na Figure Olympia 
2016.  

Ide o najväčší sviatok kulturistiky a fit-
nes, ktorý sa bude konať 15.- 18. septembra 2016 v metropole 
štátu Nevada.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1803/1/2015 
 
Trenčianske krasokorčuliarky sa v závere októbra zúčastnili 

na medzinárodnej súťaži Tirnavia Edea Ice Cup 2015 
v Trnave.  

V kategórii N7 zvíťazila Nina Benková a druhú priečku 
obsadila Michaela Ševčíková. Zlato vybojovali v kategórii 
N8 Natália Ostrolucká a v kategórii N10 Erika Balážová a 
striebro Máša Mošková.  

V kategórii  mladších žiačok reprezentovala klub Agáta 
Bačová, ktorá v medzinárodnej konkurencii obsadila 9. 
miesto.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1805/1/2015 
 
Pri príležitosti 110 rokov futbalu pod Čákovým hradom 

vznikla v novembri minulého roka Sieň slávy trenčianskeho 
futbalu (SSTnF).  
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Slávnostná inaugurácia piatich zakladajúcich nominantov 
sa uskutočnila v historických priestoroch hotela Elizabeth, kde 

sa 28. novembra 
1904 uskutočnila 

ustanovujúca 
schôdza 

trenčianskeho 
športového klubu 
Trencséni Torna 
Egyesület (TTE), 
ktorý zastrešoval 
ako prvý v 
Trenčíne aj futbal. 

Po dvanástich mesiacoch vstúpili do Siene slávy ďalšie dve 
legendy trenčianskeho futbalu a premiérovo aj jeden tím. 

Slávnostný inauguračný večer sa uskutočnil v nových 
priestoroch kasární Trenčianskeho hradu. O nominácii členov 
do SSTnF rozhoduje päťčlenná komisia, ktorá stála pri jej 
zrode. Jej predsedom je bývalý prezident klubu Ozeta Dukla 
Trenčín Pavol Hozlár. Súčasný klub zastupuje generálny 
manažér AS Trenčín Róbert Rybníček, históriu futbalu pod 
Čákovým hradom slovenská trénerská legenda Jozef Jankech, 
František Koronczi a autor výstavy k 110 rokom futbalu a 
futbalový bádateľ Jozef Hankoci. 

Sieň slávy trenčianskeho futbalu je bohatšia o ďalšie 
osobnosti. Novými členmi v inštitúcii, ktorej cieľom je 
uchovávať futbalové dedičstvo pod hradom Matúša Čáka, sú 
Pavol Benc, Jozef Piaček a úradujúci majstri AS Trenčín. 

Pavol Benc (1936 – 2012) vstúpil do siene slávy in 
memoriam. Na rodáka z Jelšoviec upozornili trénera TTS 
Trenčín Antona Bullu počas vojenčiny v Dukle Tábor. 
Zakrátko sa stal pilierom mužstva, ktoré vybojovalo historickú 
účasť v I. lige. Po zlúčení TTS a Odevy v lete 1960 nechýbal 
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v prvom prípravnom zápase Jednoty Trenčín proti Spartaku 
Považská Bystrica, ani v premiérovom vystúpení v najvyššej 
súťaži proti Dukle Praha. Strelecký účet v československej 
lige si otvoril v sezóne 1960/61 proti Spartaku Praha 
Stalingrad (neskorší Bohemians). Na jej konci sa stal 
najlepším strelcom mužstva a s výnimkou nasledujúceho 
ročníka pravidelne figuroval medzi najlepšími ligovými 
zakončovateľmi. 

Obávanému kanonierovi prischla v detstve prezývka 
Puskás. Súperovu obranu staval do pozoru rýchlosťou, 
chladnokrvnosťou, schopnosťou udrieť v zlomovom momente 
a všestrannosťou. Tréner Karol Borhy si vraj neraz 
povzdychol: „Keby som mal dvoch Bencov, jedného by som 
nechal v útoku a druhý by spolupracoval s Hojsíkom ako 
stopér.“ 

Bencovo meno ostane navždy späté s honorom kráľa 
strelcov najvyš-
šej českosloven-
skej súťaže. Gó-
lovo výrazne 
explodoval v se-
zóne 1964/65, 
keď skóroval 
21-krát. Viac 
presných zása-
hov dokázali 
v jednom roční-

ku v povojnovej ére streliť len Josef Bican, Ladislav 
Hlaváček, Miroslav Wiecek, Adolf Scherer, Václav Daněk, 
Milan Luhový a Peter Dubovský. 

MUDr. Jozef Piaček (vpravo) s generálom Rudolfom Tvaroškom. 
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Pavol Benc bol súčasťou športovo-poznávacích pútí 
Trenčanov po Blízkom východe, Škandinávii i Latinskej 
Amerike. V júni 1966 nastúpil v základnej jedenástke vo 
finále Stredoeurópskeho pohára proti AC Fiorentina (0:1), na 

jeseň 1967 sa 
tešil zo zisku ti-
tulu polovičné-
ho majstra. Jed-
notu opustil 
počas ročníka 
1968/69, keď 
zamieril do Ži-
liny.     
Reprezentačný 

dres A mužstva 
si obliekol raz – v Budapešti proti Maďarsku v októbri 1964. 
Začiatkom roka 1965 sa spolu s Vojtechom Masným 
predstavil na turnaji Hexagonal v Santiagu de Chile, kde si 
pripísal štyri štarty. Na záver turnaja prispel gólom k víťazstvu 
3:0 nad Racingom Buenos Aires. Sedem zápasov odohral aj za 
olympijský výber ČSSR. 

K rozvoju trenčianskeho futbalu výrazne prispel aj lekár 
Jozef Piaček (86). V roku 1953 patril k spoluzakladateľom 
Telovýchovnej jednoty Slovan OÚNZ Trenčín.  

Vyše tridsať rokov poskytoval zdravotnú starostlivosť 
hráčom Jednoty a TTS Trenčín. Do historiografie vošli jeho 
autentické spomienky na turné na Blízkom východe z januára 
1964.  

„Večer odchádzame z Bejrútu do ďalšieho úplne 
neznámeho štátu – Kuvajtu. Tu doteraz nebola od nás žiadna 
výprava. Pri výstupe z lietadla nás čakajú traja zástupcovia, 
tmaví Arabi, v kutniach dlhých až po zem, na hlave majú 
veľké biele turbany, na očiach tmavé okuliare. Privítanie bolo 

Martin Ševela pri príhovore, vpravo sedia členovia nominačnej komisie. 
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s arabskými obradmi, rukami na prsiach a úklonmi. Takto sme 
si ich predstavovali v rozprávkach, z ktorých vystúpili teraz 
v nočnej hodine, aby nám ukázali, že i v rozprávkach býva kus 
pravdy,“ priblížil cestovateľský zážitok výpravy Jednoty 
dlhoročný športový lekár. 

Prvým kolektívom inaugurovaným do Siene slávy 
trenčianskeho futbalu sa stal AS Trenčín, ktorý v sezóne 
2014/15 dosiahol historické double v podobe premiérového 
ligového majstrovského titulu i triumfu v Slovenskom pohári. 
Zverenci trénera Martina Ševelu získali v lete 2015 právo 
štartu v kvalifikačnej fáze prestížnej Ligy majstrov.  

„Ďakujem za ocenenie, ktoré sa nám podarilo získať, ako aj 
za možnosť mať podiel na týchto pohároch,“ povedal Martin 
Ševela počas slávnostného uvedenia v priestoroch historickej 
kasárne Trenčianskeho hradu. 

www.astrencin.sk 30.11.2015 
www.nas.trencin.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1938/1/2015 
 
Odmenu za celoročnú disciplínu, vytrvalosť a športové 

úspechy si v deň pred sv. Mikulášom v krajskom meste 
Trenčín zaslúžila až desiatka špičkových športovcov 
v neolympijských disciplínach.  

Bránami trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s., prešli 
v sobotu 5. decembra tucty divákov, aby svojou účasťou 
podporili 13. ročník športovo-benefičného podujatia „Večer 
hviezd 2015“. Svoje miesto v hľadisku okrem širokej 
verejnosti zaujal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Nechýbal jeden z generálnych partnerov podujatia Jozef 
Záhradník z UNIPID Trenčín, prezident konfederácie 
športových zväzov SR (KŠZ SR) Marián Kukumberg, 
viceprezident KŠZ SR Michal Čapla, či dokonca hokejová 
legenda Jozef Golonka a mnohí ďalší.  
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Na pódiu sa okrem tých najlepších športovkýň a športovcov 
vystriedali aj umelci z oblasti spoločenských tancov z TK 
Dukla Trenčín, ale aj z oblasti gymnastiky aj fitness, 
akrobatické zostavy predstavili deti z Fitness Gabrhel a svoje 

schopnosti pred-
viedli aj športov-
ci zoskupení pod 
hlavičkou Work-
out Fanatics. 
S trofejou a spo-
ločenským uzna-
ním z pódia od-
chádzalo 10 naj-
lepších športov-
cov v neolympij-

ských disciplínach: vodný lyžiar Alexander Vaško, plutvový 
plavec Ádám Bukor, bojová športovkyňa v taekwon-do 
Veronika Balážová, lukostrelec Dušan Binder, orientačný 
športovec Ján Furucz, kulturista Andrej Varga a šípkarka 
Martina Súlovská.  

V prvej trojici elitnej desiatky sa umiestnila kick-boxerka 
Veronika Petríková, bikinni fitnesska Ľubica Bérešová 
a Lucia Debnárová, ktorá na Večere hviezd 2015 obsadila 
prvé miesto za celosvetové úspechy v pretláčaní rukou. 

Odmeňovalo sa však aj na inom ako športovom poli - cenu 
za celoživotný prínos v umení a kultúre si prevzala herečka 
Zuzana Kronerová, za prínos v oblasti športu legendárny 
komentátor Karol Polák a za celoživotný prínos vo vede 
profesor Ivan Hričovský. Celým Večerom hviezd 2015 
sprevádzal moderátor Slávo Jurko, jednotlivé vstupy boli 
pretkané spevom stálice hudobnej scény Pavla Hammela 
a superstaristu Martina Haricha.  

Program podujatia spestrilo vystúpenie fitnesiek. 
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Časť výťažku zo vstupného bola venovaná domovu 
sociálnych služieb Čistá duša, ktorého krstným otcom je 
predseda TSK Jaroslav Baška. Klienti DSS Čistá Duša svojim 
vystúpením dobročinné podujatie Večer hviezd slávnostne 
uzatvorili. 

Na trenčianskom výstavisku to však športom žilo v sobotu 
5. decembra 2015 už od rána. Benefičný Večer hviezd 2015 
bol už po piatykrát spojený so športovým podujatím 
Športfestival Slovakia 2015: pohárovou súťažou vo fitness 
detí, bikiny fitness žien a men´s physique mužov.  

„Predstavili sa neolympijské športy v 32 kategóriách, 
pričom na výstavisku v Trenčíne súťažilo až 501 pretekárov,“ 
informoval o veľkej účasti na športovom podujatí Michal 
Čapla. Tromi športovými piliermi podujatia boli Vianočná 
cena v silovom trojboji, súboj najsilnejších žien Európy, veľká 
cena fitness detí, pohárová súťaž bikiny fitness, tlak na lavici 
a tlak na lavici telesne postihnutých športovcov. 

Podujatie, ktoré organizovala Slovenská asociácia silných 
mužov v spolupráci so Slovenskou asociáciou kulturistiky, 
fitness a silového trojboja za pomoci Konfederácie športových 
zväzov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj. 

www.tsk.sk 06.12.2015 
pomocná evidencia 1843/1/2015 
 
Posledné kolo jesennej časti Fortuna ligy prinieslo 

atraktívny duel, v ktorom sa stretol domáci Spartak Trnava s 
lídrom a obhajcom trofeje AS Trenčín. Zápas, ktorý bol Úniou 
ligových klubov nazvaný aj „Zápas mesiaca“, ponúkol nielen 
bojovné predstavenie, ale aj súboj dvoch fanúšikovských 
táborov, keďže hostia z Trenčína prišli do slovenského Ríma 
vo veľmi hojnom počte a dokázali po prvýkrát vypredať 
hosťujúci sektor (kapacita 1900 miest) v novej City Arene. 
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 Po prvom polčase viedla Trnava gólom z pokutového 
kopu. „V prvom polčase nám chýbalo všetko, čo nás zdobilo 
počas celej jesene. Vedeli sme, že súper bude agresívny, že 
budú dohrávať súboje a snažiť sa hrať do našej otvorenej 
obrany. Celý týždeň sme sa na to pripravovali a v prvom 
dejstve sme vyhrali možno dva súboje,“ nešetril kritikou do 
vlastných radov kapitán Trenčína Peter Kleščík.  

Po zmene strán to už bol iný Trenčín, aj keď od svojho 
optimálneho vý-
konu mal stále 
ďaleko. Hostia 
viac dominovali 
na lopte, boli kon-
centrovanejší a 
postupne prichá-
dzali aj šance. Tú 
prvú ešte nepre-

menil Ibrahim Rabiu, ale v 60. minúte využil veľkú dieru v 
trnavskej obrane útočník AS Wesley, ktorý na dvakrát 
prekonal Kamenára.  

 „Veľmi ťažký zápas, Trnava bola dnes vynikajúca, v 
prvom polčase nám to nešlo, v druhom sme už boli lepší. 
Škoda, že sme nešli do 
vedenia, sám som tam 
mal dobrú šancu, 
remíza je nakoniec 
spravodlivá,“ stručne 
opísal priebeh stretnu-
tia Matúš Bero.  „Mrzí 
ma, že sme nedokázali 
zvíťaziť v poslednom 
jesennom zápase a nepotešili sme tak našich fanúšikov, 
ktorých tu za nami prišlo veľmi veľa.“  

Sektor trenčianskych divákov na novom trnavskom štadióne. 

Trnavčan Harba premieňa jedenástku, domáci vedú 1:0. 



 

Hráči trenčianskeho AS majú po jesennej 
tabuľky 7-bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 
sa s jeseňou rozlúčil cennou 
a práve tento „mikulášsky“ zápas na
Pasienkoch uzavrel slovenskú futbalovú jese

Zverenci trénerov Martina Ševelu a
v prvej časti sezóny premožite
podľahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 
„prepadáku“ však Tren
futbal a zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 
forsírovaného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 
spomedzi tucta účastníkov najvyššej domácej sú
gólov), pričom inkasovali iba 14

www.profutbal.sk
pomocná evidencia 1844/1/2015
 
AS Trenčín pripravil pre žiakov prvého stup

škôl spod Čákovho hradu už piaty ro
futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 
stretlo osem výberov. 

Víťazstvo z tradič
víťazstvách základnej školy na Hodžovej ulici a

Mikuláš so svojimi pomocníkmi anje
Víťazný pohár získalo družstvo ZŠ na Bezru

čianskeho AS majú po jesennej č
bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 

čil cennou domácou výhrou 2:1 nad Žilinou
práve tento „mikulášsky“ zápas na opäť vyprázdnených 

Pasienkoch uzavrel slovenskú futbalovú jeseň. 
Zverenci trénerov Martina Ševelu a Ivana Vrabca

asti sezóny premožiteľa iba raz, 23. septembra 
ahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 

„prepadáku“ však Trenčania predvádzali ľúbivý ofenzívny 
zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 

aného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 
spomedzi tucta účastníkov najvyššej domácej sú

čom inkasovali iba 14-krát. 
www.profutbal.sk 06.12.2015 
pomocná evidencia 1844/1/2015 

čín pripravil pre žiakov prvého stupňa základných 
Čákovho hradu už piaty ročník mikulášskeho 

futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 
stretlo osem výberov.  

azstvo z tradičného MikulAS Cupu putovalo po troch 
azstvách základnej školy na Hodžovej ulici a

nom triumfe 
ZŠ 
kého pre
vo na Bez
čovu ulicu. 
Ma
a ich búrlivo 
povzbudzu
fankluby pri
šiel obdarova

láš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Nechýbali 
azný pohár získalo družstvo ZŠ na Bezručovej ulici v Trenčíne. 
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ianskeho AS majú po jesennej časti na čele 
bodový náskok pred bratislavským Slovanom. Ten 

domácou výhrou 2:1 nad Žilinou 
ť vyprázdnených 

Ivana Vrabca našli 
a iba raz, 23. septembra 

ahli doma Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto 
ľúbivý ofenzívny 

zdolávali jedného súpera za druhým. Dôkazom nimi 
aného štýlu je gólové konto, ktoré je najutešenejšie 

astníkov najvyššej domácej súťaže (43 

ňa základných 
čník mikulášskeho 

futbalového turnaja. V mestskej športovej hale na Sihoti sa 

ného MikulAS Cupu putovalo po troch 
azstvách základnej školy na Hodžovej ulici a minuloroč-

nom triumfe 
ZŠ Novomes-
kého premiéro-
vo na Bezru-
čovu ulicu. 
Malých hráčov 
a ich búrlivo 
povzbudzujúce 
fankluby pri-
šiel obdarovať 

čertom. Nechýbali 
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nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého mužstva AS. 
Zverenci trénerského kvarteta Ševela, Vrabec, Cifranič a 
Hodál absolvovali poriadnu zápasovú porciu. Každý tím mal 
vo svojom strede dvojicu z fortunaligovej kabíny. Premiérovo 
sa turnaja zúčastnil unifikovaný tím Spojenej školy internátnej 
a ŽS Veľkomoravská. 

„Radi navštevujeme túto akciu,“ povedal kapitán AS 
Trenčín Peter Kleščík a pokračoval: „MikulAS Cup som 
absolvoval už niekoľkokrát a môžem povedať, že patrí medzi 
jednu z našich najobľúbenejších nefutbalových aktivít.“ 

„Už tradične sme zažili skvelú atmosféru, ktorú vytvorili 
deti zo škôl. Vďaka patrí aj učiteľom. Tento turnaj je jednou z 
najdôležitejších udalostí v kalendári nášho klubu. Prináša 
mnoho radosti deťom a pozitívnu energiu do nášho klubu,“ 
povedala organizátorka turnaja Petra Drábová.  

A-skupina: Novomeského – Bezručova 2:3, Novomeského 
– Dlhé Hony 3:1, Novomeského – Na Dolinách 1:0, 
Bezručova – Dlhé Hony 3:1, Bezručova – Na Dolinách 1:2, 
Dlhé Hony – Na Dolinách 0:2. Tabuľka: 1. Bezručova 6 
bodov, 2. Novomeského 6, 3. Na Dolinách 6, 4. Dlhé Hony 0. 

B-skupina: Východná – Kubranská 1:1, Východná – 
Veľkomoravská 0:6, Východná – Hodžova 1:8, Kubranská – 
Veľkomoravská 0:7, Kubranská – Hodžova 1:3, 
Veľkomoravská – Hodžova 1:2. Tabuľka: 1. Hodžova 9 
bodov, 2. Veľkomoravská 6, 3. Kubranská 1, 4. Východná 1. 

O 3. miesto: Veľkomoravská – Novomeského 4:0. Finále: 
Bezručova – Hodžova 2:2, 2:0 na pokutové kopy. 

Najlepší strelec turnaja: Karol Blaško (Veľkomoravská) 13 
gólov, najlepší brankár: Tomáš Ciran (Na Dolinách), najlepší 
hráč: Peco Raj (Bezručova). 

www.astrencin.sk 08.12.2015 
pomocná evidencia 1860/1/2015 
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Historický bodový rekord, prvé miesto, najlepší útok aj 
obrana a dvojica strelcov medzi top kanoniermi. Taká je 
bilancia AS Trenčín po skončení jesennej časti Fortuna ligy. 
Prinášame vám pohľad na čísla po práve skončenej časti 
aktuálneho ročníka. 

Po devätnástich kolách je tím trénera Martina Ševelu na 
historickej prvej priečke, čím si oproti minulej sezóne polepšil 
o jedno miesto. Získal úctyhodných 48 bodov, čo je 
maximálny počet v histórii najvyššej slovenskej súťaže, 
odkedy sa hrá na 33 kôl. Kvalitnú jeseň napriek mnohým 
odchodom podčiarkuje vynikajúca bilancia strelených gólov 
(43) a podobne aj inkasovaných (14). 

Medzi streleckú elitu Fortúna ligy sa zaradila dvojica 
hráčov Gino Van Kessel a Matúš Bero, ktorí zaznamenali 

zhodne po desať gólov 
a iba jediný presný 
zásah ich delí od vedú-
ceho Leándreho Ta-
wambu zo Zlatých 
Moraviec. Najproduk-
tívnejším hráčom je 
Holanďan Gino Van 
Kessel, ktorý ku desia-

tim gólom pridal osem asistencií. Najtrestanejším Trenčanom 
bol Ibrahim Rabiu so šiestimi žltými kartami, jedinú červenú 
obdržal v dueli so Žilinou Milan Rundič.  

Najvyťaženejším hráčom bol s plnou minutážou brankár 
Igor Šemrinec, ktorý počas jesene nepustil vo Fortuna lige 
ani jedného z kolegov medzi tri žrde a druhého Milana 
Rundiča predčil o takmer 200 minút. 

Jesenní strelci (43): Van Kessel 10, Bero 10, Wesley 6, 
Koolwijk, Rabiu a Schet po 3, Guba a vlastný po 2, Jančo, 
Aliko, Rundič a Madu po 1. 

Matúš Bero a Gino Van Kessel v poslednom jesennom zápase v Trnave. 
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Gólové prihrávky: Van Kessel 8, Guba 7, Schet 5, Bero 4, 
Koolwijk, Madu, Rabiu a Wesley po 3, Čögley a Aliko po 2, 
Jančo, Jairo a Šulek po 1. 

Bodovanie po jeseni (góly + prihrávky): Van Kessel 18 
(10+8), Bero 14 (10+4), Wesley 9 (6+3), Guba 9 (2+7), Schet 
8 (3+5), Rabiu 6 (3+3), Koolwijk 6 (3+3), Madu 4 (1+3), 
Aliko 3 (1+2), Jančo 2 (1+1), Čögley 2 (0+2), Šulek (1 (0+1), 
Jairo (1 (0+1), Rundič 1 (0+1). 
Žlté karty počas jesene: Rabiu 6, Kleščík a Bero po 5, 

Koolwjik 3, Šemrinec, Skovajsa a Rundič po 2, Čögley, 
Madu, Wesley, Guba, Šulek a Van Kessel po 1 
Červené karty počas jesene: Rundič 1 
Vyťaženosť hráčov počas jesene: Šemrinec 1710 min, 

Rundič 1523, Koolwijk 1520, Bero 1485, Van Kessel 1460, 
Madu 1436, Wesley 1363, Kleščík 1358, Rabiu 1182, Guba 
1007, Čögley 720, Šulek 873, Skovajsa 682, Lobotka 540, 
Schet 509, Opatovský 393, Ramon 270, Jairo 264, Jančo 220, 
Aliko 174, Holúbek 102, Lawrence 7. 

www.astrencin.sk 12.12.2015 
pomocná evidencia 1873/1/2015 
 
Momentálne je Matúš Bero asi najväčšia hviezda v našej 

najvyššej futbalovej súťaži. Fanúšikov si získal nielen 
skvelými výkonmi a gólovou produktivitou, ale aj svojím 
výnimočným prístupom. Je úprimný, chytrý, ambiciózny, na 
nič sa nehrá, jeho odpovede na otázky vždy majú hlavu a pätu 
a bez výnimky prinesú zaujímavé poznatky.  

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar dosiahol v jesennej 
časti desať ligových gólov, potiahol AS Trenčín k prvému 
miestu a je aj ťahúňom slovenskej reprezentácie do 21 rokov, 
ktorá je na čele 8. skupiny v kvalifikácii o postup na ME 2017 
tejto vekovej kategórie. Právom sa o ňom hovorí ako o 
horúcom adeptovi na „postup“ do seniorskej reprezentácie. 
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O Matúšovi Berovi sa hovorí ako o súčasnom 
najväčšom talente na slovenských trávnikoch. Mladým 
hráčom takéto prirovnania často skôr škodia ako 
pomáhajú, dostávajú ich pod tlak. O vás to však neplatí, 
zdá sa, že pod tlakom médií a fanúšikov ste ešte lepší... 

„Myslím si, že dobrý futbalista musí byť pripravený najmä 
vo svojej hlave. Takéto tlaky skôr či neskôr prídu na každého 
kvalitného hráča. Mňa dobre vychovali rodičia a snažím sa 
zvládať takéto situácie. Vždy som bol pokorný a skromný. 
Tým sa budem prezentovať aj ďalej, bez tejto cesty by som 
nebol nikde. To, že sa nachádzam v športovej kariére tam, kde 
som, je zásluha dobrej výchovy.“ 

V jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže ste dosiahli 
desať gólov, ktorý z nich považujete za najkrajší? 

„Pravdepodobne to bude môj prvý gól proti Skalici, keď 
som z ťažkej pozície špičkou prehodil vybiehajúceho 
brankára.“ 

A najdôležitejší? 
„Ťažko vybrať jeden, mnoho z nich bolo dôležitých. Potešil 

ma hetrik proti Skalici.“ 
Paradoxne ste vybrali zásahy proti súperovi, ktorý 

uzatvára po jeseni poradie, znamená to, že proti tímom 
zospodu tabuľky sa vám hrá ťažšie? 

„Kvalita našej súťaže išla veľmi hore, jednotlivé mužstvá 
sú viac-menej vyrovnané. Tie, ktoré hrajú o záchranu, sa 
musia takmer u každého brániť. K nám do Trenčína príde kaž-
dý zavretý a nie s cieľom vyhrať zápas, ale neprehrať. 
Naopak, my sa vždy snažíme dať góly a zakaždým hráme na 
víťazstvo. Taká je naša mentalita.“ 

Takmer v každom stretnutí ste neprehliadnuteľný, 
šliapete naplno, prezraďte, kde beriete energiu a 
motiváciu k týmto výkonom? 
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„Asi najmä z psychickej pohody, ktorú mám. Za svoj tím 
som ochotný položiť aj život. Keď potrebujeme drieť celých 
90 minút, aby sa neprehralo, tak idem naplno a tá energia 
vychádza zo mňa. Mám rád víťazstvá a milujem, keď môžeme 

byť všetci spolu 
šťastní a záro-
veň tým tešíme 
fanúšikov. Mo-
tor, ktorý ma 
ženie vpred, sú 
víťazstvá. Vždy 
chcem podať čo 
najlepší výkon, 
aby som pomo-
hol tímu. Samo-

zrejme, motivuje ma aj osobná spokojnosť.“ 
S kým si najlepšie rozumiete z trenčianskeho kádra? 
„Najbližší sú mi domáci Trenčania, s ktorými som 

odmalička, teda Lukáš Skovajsa a Matúš Opatovský. S 
Lukášom sa poznám od mojich štyroch rokov, keď sme sa 
stretli prvýkrát v škôlke a prežívame spolu všetko dobré aj zlé. 
Všetci chalani v našom kádri sú však vynikajúci, rozumiem si 
dobre s každým z nich.“ 

Vedľa niektorého zo spomenutej dvojice sedíte aj v 
šatni? 

„Nie, ale sme len kúsok od seba. Ja mám miesto vedľa 
Tomáša Šalatu a Daniela Bednárika.“ 

Je práve dobrá partia, charakter a pohoda v šatni 
kľúčovou zbraňou AS Trenčín? 

„Určite áno. Tú pohodičku, ktorú máme medzi sebou, 
prenášame aj na ihrisko. Je to naša najväčšia sila. Keďže 
medzi sebou nemáme problémy, tak to cítiť aj na ihrisku. 
Zaskakujeme za seba navzájom. Keď treba, jeden zamaká za 

Mikulášsky zápas v Trnave, zľava Wesley, Bero, Šemrinec a kapitán Kleščík. 
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druhého. Odzrkadľuje sa to v tom, že sa nám darí a sme 
tímoví. Práve to je podľa mňa vo futbale najdôležitejšie.“ 

V súvislosti s vaším možným prestupom sa spomínala 
sedemmiestna suma a kluby ako Celtic, Arsenal, Liverpool 
či AC Miláno, nekrúti sa vám z toho hlava? 

„Cítil som, že záujem o mňa bol trochu väčší, ale snažil 
som sa nevnímať to. Sústredil som sa na to, aby som podával 
čo najlepšie výkony za Trenčín. Myslím si, že sa mi to aj 
darilo, aj keď tam boli nejaké výnimky a ešte stále mám čo 
zlepšovať. Keď sa na mňa príde pozrieť nejaký skaut, beriem 
to ako odmenu za moju tvrdú drinu. Zároveň to nemôže byť 
pre mňa uspokojenie. Ak raz chcem hrať v niektorom zo 
špičkových klubov, tak musím na sebe ešte veľmi veľa 
pracovať.“ 

Vy sám ste hovorili, že vysnívanou ligou je pre vás 
anglická Premier League, takže: Do you speak English? 

„Samozrejme, že hovorím po anglicky. Všetci futbalisti 
vedia, že angličtina je nesmierne dôležitá, bez nej sa človek 
nikde nepohne. Vždy som sa jazykovo svedomito pripravoval 
a tlačili ma do toho aj rodičia. Myslím si, že moja angličtina je 
na solídnej úrovni, ale určite je čo zlepšovať. Verím, že ak sa 
dostanem niekam do zahraničia, budem napredovať aj z tejto 
stránky.“ 

Aký je váš pohľad na fakt, že v kádri AS Trenčín je 
veľa legionárov? 

„Náš káder je na slovenské pomery netradičný, ale vôbec 
nám to nevadí. Je prirodzené, že najlepšie si navzájom 
rozumejú chalani z rovnakej krajiny, či už sme to my Slováci, 
Nigérijčania alebo Brazílčania. Nerobíme však rozdiely medzi 
jednotlivými národnosťami, u nás je vždy na prvom mieste 
tím. Keď prídu noví hráči, vždy sa ich snažíme prijať medzi 
seba. Väčšinou je to bez problémov, zapadnú do kolektívu a 
dokážu nám pomôcť aj z hernej stránky.“ 
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Aký máte vzťah so sestrou, ktorá je profesionálna 
hádzanárka? 

„Samozrejme, že so sestrou Katkou sa navzájom 
podporujeme. Ona momentálne hráva za Trenčín. Veľakrát si 
nájdem cestu na zápas jej družstva. Takisto ona chodí na moje 
zápasy. Určite sme nejako prepojení a je úsmevné, že keď sa 
darí jednému z nás, tak aj ten druhý podá dobrý výkon.“ 

Blížia sa Vianoce a Nový rok, ako plánujete prežiť 
sviatky? 

„Určite v kruhu mojej rodiny, ktorá pre mňa znamená 
veľmi veľa a už sa na to nesmierne teším. Vianoce sú o tom, 
aby rodina bola pokope a navzájom sme si užívali jeden 
druhého. Pre mňa je to najkrajšie obdobie v roku. Môžem byť 
s rodičmi dlhší čas bez tréningov, je to pre mňa uvoľňujúce a 
aj atmosféra je výnimočná. Môžem sa s nimi porozprávať o 
čomkoľvek a budem mať na to dosť času. Predsa len počas 
sezóny na to nie je toľko príležitostí. Teraz prichádza čas, 
ktorý si môžeme spolu naplno užiť.“ 

Chodia vaši rodičia pravidelne na domáce stretnutia 
Trenčína? 

„Nielen na domáce, ale cestujú aj na zápasy u súperov. 
Samozrejme len na tie, keď sa nehrá niekde ďaleko. Veľmi si 
to vážim. Oni sú pre mňa obrovská podpora, bez nich by som 
určite nebol tam, kde som teraz.“ 

Aj si doprajete vianočné špeciality, či si radšej strážite 
líniu? 

„Doprajem si ich, patrí to k sviatkom. Mamina dobre navarí 
a ja sa vždy dobre najem. Je to ten čas v roku, keď si môžu aj 
futbalisti trochu odfúknuť. Nemôžem síce pribrať tri či štyri 
kilá, ale možno nejaké to kilečko občas vyskočí. Trochu 
môžem porušiť životosprávu, ale len do takej miery, aby som 
svoju hmotnosť po sviatkoch vrátil naspäť. Koniec-koncov 
máme v klube pravidelné váženie, kde nás tréneri kontrolujú. 
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Je to však na každom jednom hráčovi, ako sa chce svedomito 
pripravovať a strava k tomu patrí. Vždy je to o nastavení v 
hlave. Každý vie, čo potrebuje k tomu, aby sa cítil dobre.“ 
Čo je pre vás najlepší relax? 
„Keď som doma s priateľkou Klaudiou a iba oddychujeme, 

rozprávame sa, počúvame hudbu, vtedy dokážem úplne 
vypnúť.“ 

Ktoré športy okrem futbalu si rád pozriete v televízii? 
„Momentálne florbal, naša ženská reprezentácia mi robí 

radosť na majstrovstvách sveta. Okrem toho aj volejbal a 
hádzanú. Volejbal hráva moja priateľka a hádzanú zase 
sestra.“ 

Ktorý je váš obľúbený futbalový klub? 
„Jednoznačne FC Liverpool. Odmalička mu držím palce, 

najradšej mám Stevena Gerrarda, ktorý je pre mňa obrovský 
vzor. Samozrejme, veľmi obdivujem Martina Škrtela, ktorému 
sa podarilo dostať do tohto klubu. Raz mu to poviem. Síce 
sme sa už párkrát stretli v Trenčíne či na reprezentačných 
akciách, no nepoznáme sa osobne.“ 

Ako každý správny fanúšik FC Liverpool, aj Matúš Bero 
pozná slová klubovej hymny naspamäť. „You’ll never walk 
alone“ si dokonca neraz aj zaspieva.  

„Počúvam ju odmalička, takže ju dobre poznám. Je to 
nádherná pieseň. Musí byť niečo neskutočné naživo vidieť, 
ako všetci fanúšikovia jednohlasne spievajú túto hymnu pred 
domácimi stretnutiami Liverpoolu. Samozrejme, že poznám 
význam tej skladby,“ povedal nám šikovný ofenzívny 
stredopoliar. 

Medzi futbalistami sú v súčasnosti veľmi populárne rôzne 
tetovania. Aj medzi našimi reprezentantmi sú mnohí, ktorí si 
nechali vryť do kože rôzne obrázky. Martin Škrtel, Vladimír 
Weiss či Marek Hamšík ich majú niekoľko.  
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„Ja nemám žiadne tetovanie. Je to každého slobodná voľba, 
ale mňa to nijako neláka. Priznám sa, že sa mi to príliš nepáči. 
Možno raz, keď sa mi podarí oženiť, by som si dal vytetovať 
dátum svadby. Nič iné u mňa nehrozí,“ priznal Matúš Bero. 

www.sportaktuality.sk 13.12.2015 
pomocná evidencia 1874/1/2015 
 
Projekt nového futbalového štadióna v Trenčíne je hotový. 

Klub musí ešte do 
konca tohto roka 
podať projektovú 
dokumentáciu šta-
dióna na územné 
rozhodnutie. V nej 
by malo byť jasné 
jeho dispozičné rie-
šenie,  pôjde na 
prvé vyjadrovania 

všetkých dotknutých orgánov. 
„Predpokladám, že celý proces sa spustí v priebehu januára. 

Trvať by mohol približne tri mesiace, možno aj kratšie, pokiaľ 
tam nebudú nejaké zásadné 
pripomienky,“ hovorí generál-
ny manažér futbalového klubu 
AS Trenčín Róbert Ryb-
níček. Klub následne pro-
jektovú dokumentáciu zosu-
marizuje a prerobí na staveb-
ný projekt. 

„Potom podáme žiadosť o stavebné povolenie,“ spresnil 
Róbert Rybníček s tým, že celý proces potrvá asi pol roka. 
„Predpokladám, že ak nebudú žiadne väčšie problémy, so 
stavbou by sme mohli začať v septembri budúceho roka. 
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Štadión musíme dokončiť do leta 2018, čo určite dodržíme,“ 
dodal. 

V rámci príprav projektovej dokumentácie nového štadióna 
sa už objavili prvé 
komplikácie. Mesto 
pri dopravnom rie-
šení v časti, kde je 
v projekte štadióna 
tribúna, ešte v mi-
nulosti navrhlo kru-
hovú križovatku. 
Tá teraz zasahuje 
do objektu štadió-

na. Na tento problém sme sa spýtali generálneho manažéra 
„My to nevieme inak nadimenzovať ani dispozične riešiť. 
K tomu sa musí vyjadriť mesto a dotknuté orgány,“ dodal 
Róbert Rybníček. 
Podľa hlavného ar-
chitekta mesta 
Martina Beďatša 
bolo dopravné rie-
šenie v územnom 
pláne spracované 
ešte v roku 2009. 

„Upozornil som 
na to projektantov štadióna, aby v dopravnom riešení túto 
križovatku vykreslili tak, aby to bolo v súlade s územným 
plánom. Ak by sa v budúcnosti išla realizovať, aby nebol 
konflikt medzi ňou a štadiónom,“ povedal Martin Beďatš. 

Mesto hľadá riešenie, aby tam kruhová križovatka 
nemusela byť. „Nie kvôli štadiónu, ale preto, že sa nám tam 
nepáči, je priestorovo náročná. Snažíme sa križovatku dostať 
pod samotnú železnicu,“ dodal Martin Beďatš. 
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Na príprave projektu s klubom spolupracoval aj Slovenský 
futbalový zväz. 

„Tak ako je projekt teraz navrhnutý, spĺňa všetky 
požiadavky príslušných smerníc. Zdržanie berieme na 
vedomie, ale dúfame, že sa to podarí čo najskôr. Termíny sú 
stanovené smernicou futbalového zväzu, je na kluboch 
a mestách, aby si nastavili harmonogram tak, aby to stihli. 

Verím, že v Tren-
číne sa to podarí,“ 
povedal projek-
tový manažér zvä-
zu Peter Dedík. 

Nový futbalo-
vý stánok bude 
stáť na mieste už 
zbúraných starých 
tribún. Kapacita 

štadióna bude po úplnom dokončení takmer 12-tisíc miest. 
Výstavbu financuje futbalový klub, časť peňazí pôjde 

z dotácie od Slovenského futbalového zväzu. V prvej fáze 
preinvestujú 7,4 milióna eur – 5 miliónov eur súkromných 
a 2,4 zo štátnych zdrojov. Do projektu sa zapojilo aj mesto, 
vložilo tam svoje pozemky. 

Trenčín sa po dokončení rekonštrukcie zaradí k mestám, 
ktoré majú futbalové štadióny na najvyššej úrovni.  

„Teší nás, že Trenčín dostane moderný futbalový stánok, je 
to veľká podmienka ďalšieho rozvoja športu,“ povedal 
hovorca SFZ Juraj Čurný. Predpokladá, že štadión nebude 
slúžiť len pre  Trenčín, ale aj pre celú oblasť Považia. „Vzniká 
sieť štadiónov, kde môžeme organizovať futbalové zápasy 
reprezentácie rôznych vekových kategórií,“ dodal Juraj Čurný. 

www.sme.sk 26.12.2015 
pomocná evidencia 1940/1/2015 
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Futbalisti majstrovského AS Trenčín odštartujú prípravu na 
jarnú časť sezóny Fortuna ligy 2015/2016 vo štvrtok 7. 
januára v domácich podmienkach na Sihoti.  

Zverenci trénera Martina Ševelu už dva dni po úvodnom 
tréningu majú na programe modelovaný zápas v rámci kabíny 
AS Trenčín. 

Počas prípravného obdobia odohrá AS jedenásť stretnutí. 
Štyri z nich sú na programe na štadióne v Trenčíne. Mužstvo 
absolvuje počas necelých dvoch mesiacov dve sústredenia. 
Najskôr vycestuje na päť dní do Nymburku, kde sa stretne s 
tretím tímom českej ligy FK Mladá Boleslav (17. januára) a 
dvojzápas odohrá proti aktuálne druhej Sparte Praha (20. 
januára). 

Na sústredení v Turecku, ktoré je o štyri dni dlhšie ako v 
predchádzajúcich rokoch, odohrá Trenčín štyri kvalitné 
zápasy. Potvrdené mená súperov by mali byť ešte pred 
vianočnými sviatkami. Všetky ostatné zápasy mimo 
spomenutých sústredení odohrá AS na domácom ihrisku na 
Sihoti. 

Hernú časť prípravy odštartuj 14. januára dvojzápasom 
proti Spartaku Myjava. Následne tím odcestuje do Nymburku. 
Po návrate privítajú Trenčania 1. FC Slovácko (sobota 23. 
januára). Nasledovať bude príprava v Turecku a po návrate už 
len generálka pred úvodným jarným kolom doma s lídrom 
druhej českej ligy 1. SC Znojmo (sobota 20. februára). 

Ligovú jar odštartuje majster o týždeň neskôr, keď doma 
privíta v šlágri po jeseni druhý Slovan Bratislava. 

www.sportaktuality.sk 18.12.2015 
pomocná evidencia 1906/1/2015 
 
Do Jedenástky jesene futbalovej Fortuna ligy sa dostalo až 

šesť hráčov majstrovského AS Trenčín. Najlepším brankárom 
sa stal Ján Mucha z bratislavského Slovana, na hrote zasa 
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nechýba najlepší kanonier súťaže Kamerunčan Tawamba 
Kana zo Zlatých Moraviec.  

Jedenástku jesene zostavila Únia ligových klubov (ÚLK) 
na základe oficiálnych štatistík súťaže. V tesnom súboji o post 
najlepšieho brankára napokon zvíťazil Ján Mucha, ktorému na 
päty šliapal brankár AS Trenčín Igor Šemrinec. Práve 
slovenský reprezentant Ján Mucha bude počas jarnej časti 
bojovať o miesto v brankárskej trojici na európskom 
šampionáte pri konkurencii Matúša Kozáčika, Dušana 
Kuciaka či Jána Novotu. 

Kým Slovan má v tíme hviezd brankára Muchu, mužstvo 
AS dodalo tri štvrtiny obrannej formácie. Na ľavej strane bol 
najlepší Nigérijčan 
Kingsley Madu, 
ktorý odohral šest-
násť z devätnástich 
zápasov a strelil 
jeden gól. Vpravo 
dostal priestor ta-
lentovaný Martin 
Šulek, ktorý dovŕši 
18 rokov až v polo-
vici januára. Do zostavy majstra sa prebojoval v 9. kole po 
odchode Petra Čögleya a okamžite sa zaradil medzi opory. 
Pomyselnú stopérsku dvojicu jesenných hviezd tvorí Srb 
Milan Rundič a jeho menovec zo Žiliny, reprezentant 
Slovenska do 21 rokov Milan Škriniar. 

Dvojicu defenzívnych stredopoliarov tvoria mimoriadne 
skúsení a ostrieľaní futbalisti - Viktor Pečovský a spolu s ním 
holandský legionár v drese Trenčína Ryan Koolwijk. Na 
krídelných postoch k nim pribudol ďalší Holanďan Gino van 
Kessel a srbský legionár zo Slovana Marko Milinkovič. Prvý 

Sedemnásťročný Šulek v súboji s Trnavčanom Halilovičom. 
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menovaný vyniká nenapodobiteľnou rýchlosťou, druhý je 
skúsený technik a strelecký ekvilibrista. 

Dvaja hráči, ktorých cena na prestupovom trhu je aj 
vzhľadom na ich post vo Fortuna lige zrejme najvyššia, sa v 
jedenástke jesene starajú o ofenzívu. Podhrotový diamant 
Trenčína Matúš Bero je už dnes v hľadáčiku európskych 
veľkoklubov a vôbec nie je vylúčené, že na jar sa dočká v 
príprave na európsky šampionát aj reprezentačnej premiéry. 
Pred ním operuje Kamerunčan Tawamba Kana zo Zlatých 
Moraviec, ktorý v pätnástich zápasoch nastrieľal 11 gólov. 

www.teraz.sk 29.12.2015 
pomocná evidencia 1943/1/2015 
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Duchovný a náboženský život 

 

Najkrajšie sviatky roka sa skončili a mesto Trenčín sa s 
nimi patrične rozlúčilo. Sériu vystúpení speváckych zborov, 
folklórnych súborov, koncertov a vianočných jarmokov 
uzavrel Trojkráľový koncert v Piaristickom kostole sv. Fran-
tiška Xaverského. 

Na sviatok Troch kráľov sa v Trenčíne každoročne koná 
Trojkráľový koncert. Výnimkou nebol ani rok 2015. Ako 
účinkujúci koncertu sa predstavili Komorný orchester ZUŠ 
Karola Pádivého v Trenčíne pod vedením dirigentky Aleny 
Piatkovej a Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia 
Jozefa Braneckého Piarissimo, ktorý pracuje pod vedením 
dirigenta Martina Holúbka. Počas Trojkráľového koncertu si 
návštevníci mohli vypočuť známu Halmovu Vianočnú omšu, 
či iné zborové a orchestrálne skladby. Komorný orchester 
ZUŠ Karola Pádivého tvoria 3 dievčatá a 3 chlapci. Školský 
zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo 
predstavuje klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje 
viachlasné svetské i duchovné skladby viacerých štýlov.  

Vianoce roku 2014 privítal Mikuláš na Mierovom Námestí. 
Ďalší vianočný program pokračoval vianočným remeselným 
jarmokom a vianočnými trhmi, kde si ľudia mohli pochutnať 
na cigánskej aj ríbezľovom víne. Pre deti aj dospelých sa 
počas trhov konalo množstvo speváckych, tanečných a iných 
sprievodných podujatí. Nakoniec sa Trenčania rozlúčili s 
rokom 2014 silvestrovským programom s ohňostrojom.  
Minuloročné vianočné oslavy v Trenčíne boli teda naozaj 
veľkolepé a my sa už nevieme dočkať, čo sa chystá v roku 
2015. 

www.nasenovinky.sk 14.01.2015 
pomocná evidencia 021/1/2015 
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Pri príležitosti terajšieho Roka zasväteného života a Dňa 

zasväteného života (2. februára) sa aj v Bratislavskej 
gréckokatolíckej eparchii 
uskutoční stretnutie epar-
chu Petra Rusnáka s 
rehoľníkmi, ktorí pôsobia 
na území eparchie. Bude 
sa konať v stredu 4. 
februára 2015 na Epar-
chiálnom úrade v Bra-
tislave. Duchovné pred-
nášky bude viesť Dr. Martin Pavúk. Stretnutie uzavrie 
slávenie eucharistie v katedrálnom Chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Bratislave. Na území Bratislavskej gréckokatolíckej 
eparchie pôsobia dve ženské a jedna mužská rehoľa. Rehoľné 
sestry z Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky), ktoré sú v 
Eparchiálnom úrade v Bratislave od roku 2009, vykonávajú 
rozličné služby v kancelárii, v kuchyni, v starostlivosti o 
katedrálny chrám, o bohoslužobné rúcha a pod. Podľa potreby 
vypomáhajú v bratislavskej farnosti pri katechéze a 
kantorovaní.  

Od augusta 2014 začali v eparchii pôsobiť rehoľné sestry z 
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 
(služobnice), a to vo farnosti Trenčín. Misionári Najsvä-
tejšieho srdca Ježišovho pôsobia v Nitre.  

V minulosti, ale i v súčasnosti do bratislavskej Katedrály 
Povýšenia sv. Kríža prichádzajú rehoľníci, ktorí sú pôvodom 
gréckokatolíci a pôsobia v reholiach západného obradu 
(rímskokatolíckej cirkvi). Sú to napríklad jezuiti, saleziáni či 
redemptoristi. Osobitne treba spomenúť Spoločnosť Ježišovu 
(jezuitov), ktorá má svoju vetvu byzantského obradu. Z ich 

Eparcha Peter Rusnák. 
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radov je s pôsobením v Bratislave spojený, okrem iných, 
súčasný prešovský pomocný biskup Milan Lach, ktorý tu 
pôsobil istý čas v rámci rehole jezuitov ako prodekan 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. 

www.teraz.sk 03.02.2015 
pomocná evidencia 131/1/2015 
 
Pár schodov do podzemia človeka prenesie o storočia 

dozadu, do spoločnosti najvýznamnejších občanov mesta, 
ktorých tu od 17. do 19. storočia pochovávali. Za spletitými 
stenami podzemných chodieb pod piaristickým kostolom v 
Trenčíne sú zamurované rakvy s nebožtíkmi, ktoré tu ukladali 
jednu na druhú. Katakomby v utorok 3. februára 2015  
prvýkrát sprístupnili verejnosti.  

Kostol bol postavený v roku 1657. Najskôr patril jezuitom, 
po zrušení ich rehole ho v roku 1776 prevzali piaristi. 

Ministerstvo kultúry 
udelilo vlani za kom-
plexnú obnovu a reš-
taurovanie jeho interié-
ru reholi piaristov 
ocenenie Kultúrna pa-
miatka roka. 

Vchod do podzemia 
sa nachádza v bočnej 
časti kostola, mnohí 

návštevníci o ňom ani nevedia. Teraz, keď cirkev dala opraviť 
vstup, ohradiť ho zábradlím a namontovať elektrické 
osvetlenie v katakombách, môžu ich záujemcovia aspoň občas 
navštíviť. „Katakomby nie sú prístupné verejnosti nepretržite, 
ale ak sa ohlásia nejaké exkurzie alebo študenti, tak ich 
sprístupníme. Pre deti aj dospelých sú takéto priestory vždy 
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zaujímavé, aj preto, lebo sa spájajú s rôznymi legendami,“ 
hovorí Peter Franek, správca piaristického kostola. 

Podľa povesti, ktorá sa v meste traduje a ktorú zaznamenal 
aj historik Jozef Branecký vo svojom trojzväzkovom diele Zo 
starého Trenčína, v týchto miestach pochovali zaživa dcéru 
mešťanostu. Nechcela sa 
vydať za zemana, ktorého 
jej vybral otec, a v roz-
rušení odpadla. Považova-
li ju za mŕtvu a odniesli 
do krypty pod kostolom. 
Kostolník neskôr tvrdil, 
že počul jej výkriky, ako 
sa chcela dostať z rak-
vy von. 

Podzemie kostola tvorí spleť chodieb a malých miestností. 
Tlmené osvetlenie znásobuje tajomnú atmosféru. Na stenách 
vidno latinské nápisy namaľované archaickým písmom. 
Označujú miesto posledného odpočinku významných 
cirkevných aj svetských osobností Trenčína. V malej 
miestnosti na konci jednej chodby cez malé okienko možno 
rozoznať ľudské lebky a kosti uložené na zemi. Ide 
pravdepodobne o karner, čiže kostnicu, kde sa uchovávali 
pozostatky nebožtíkov z dávnejších dôb. „V tejto krypte sa 
nikdy neuskutočnil žiadny historický výskum. Truhly sa tu 
ukladali na seba, sú tu desiatky a desiatky mŕtvych v cínových 
aj drevených truhlách,“ vraví historička Jana Karlíková. 

Starobylé Mierové námestie, kde sa kostol nachádza, je 
najstaršou časťou mesta a vo svojom podzemí pravdepodobne 
ukrýva celú spleť tajných chodieb a tunelov, na ktoré sa 
stáročiami už zabudlo. Doteraz ich sieť nie je zmapovaná. 
Vždy, keď sa tu niečo buduje, odkryje sa časť histórie. 

Historička Jana Karlíková v podzemnej chodbe. 
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Na jednu z chodieb narazili robotníci pred dvanástimi 
rokmi, keď pri dolnej mestskej bráne začali budovať 
v podzemí verejné toalety. Nález dočasne zastavil stavbu, 
pôvodný projekt museli prerobiť, aby sa vzácna pamiatka 
zachovala. Dnes je možné podzemnú chodbu vidieť cez sklenú 
stenu z priestorov toaliet a čiastočne aj zhora z ulice. Verejné 
WC s tajnou chodbou sa tak stalo jednou z atrakcií Trenčína. 

O nálezoch v podzemí Trenčania radi diskutujú. Hádajú, či 
je pravdivá aj ďalšia legenda, ktorá hovorí o tajnej chodbe, 
ktorá viedla z hradu a ktorou mohli jeho obyvatelia ujsť pred 
nebezpečenstvom. Romantické predstavy o tajnej chodbe 
vysekanej do hradnej skaly odborníci odmietajú. Nielen pre 
namáhavú prácu, ktorú by jej vysekanie stálo. Myslia si, že 
takýto tunel by asi nezostal po stáročia tajný, keďže sa na 
hrade majitelia striedali každú chvíľu. 

„Historka o tajnej chodbe z hradu vznikla niekedy 
začiatkom 17. storočia, keď sa dostal vlastník hradu Štefan 
Ilešházi do sporu s cisárom Rudolfom II. Keď cisár upozornil 
predstaviteľov mesta Trenčín, aby nepúšťali Ilešháziho na svoj 
majetok, tak tí sa vyhovárali, že Ilešházi má tajný vstup na 
hrad.  

Zrejme to bola snaha Trenčanov vyvliecť sa z tejto 
nepríjemnej situácie, nechceli si to rozhádzať ani s jedným, 
ani s druhým. Odvtedy sa stále objavujú správy o tajných 
chodbách,“ dodal Vlastimil Hábl, odborný pracovník 
Trenčianskeho múzea. 

www.pravda.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 137/1/2015 
 
S podporou biskupského úradu v Nitre a v spolupráci s 

laikmi zakladáme v Trenčíne Centrum pre rodinu. Hlavnou 
úlohou centra bude poskytovať pomoc rodinám v kríze 
(psychologické, právne, lekárske poradenstvo,..) a podporovať 
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prorodinné aktivity napomáhajúce zdravému vývoju človeka v 
rodinnom prostredí a výchovu vedúcu k úcte a láske 
(prednášky, kurzy, workshopy…). 

V Trenčíne sa mnohé z týchto, ale aj ďalších aktivít pomoci 
rodinám, už dlhodobo realizujú. Aby činnosť centra pre rodinu 
bola čo najúčinnejšia pre tých, ktorí to potrebujú, radi by sme 
získali čo najširšiu komunitu dobrovoľníkov pre rôzne 
aktivity. V tejto súvislosti si dovoľujem pozvať všetkých, ktorí 
chcú pracovať ako dobrovoľníci pre toto centrum, aby vypísali 
dotazník. Taktiež uvítame názor každého, kto má záujem, 
nápady, prípadne nejaké skúsenosti v tejto oblasti. 

Všetkým vopred ďakujeme a prosíme aj o vaše modlitby za 
toto dielo. 

www.trencin.fara.sk 17.04.2015 
pomocná evidencia 627/1/2015 
 
Do celoeurópskeho podujatia Noc kostolov, ktoré sa 

uskutočnilo 29. mája 2015, sa tento rok zapojilo aj najstaršie 
pútnické miesto na Slovensku, Skalka.  

Pri tejto príležitosti si návštevníci mohli  prezrieť areál 
kláštora na Veľkej Skalke v čase, kedy bežne nie je prístupný. 

Kláštor bol k dispozícii na 
večernú prehliadku v čase 
od 18:00 do 22:00 hod.  

Podujatie Noc kostolov 
ponúklo okrem možnosti 
navštíviť kláštor v netra-
dičnom čase aj zaujímavý 
program. O 20.00 a o 21.00 

hod. si návštevníci vypočuli celé znenie Maurovej legendy, 
životopisu svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta.  

www.klastorskalka.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 936/1/2015 
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V piatok 29. mája si mohli návštevníci v rámci podujatia 

Noc kostolov historicky prvýkrát vychutnať v nezvyčajných 
večerných hodinách aj najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku, Skalku pri Trenčíne. 

Noc kostolov je podujatie, ktoré sa na Slovensku 
organizuje už niekoľko rokov. Je adresované nielen veriacim, 
ale aj laikom.  

Cieľom tohto podujatia bolo pozvať všetkých ľudí dobrej 
vôle k spoločnému stretnutiu a k objavovaniu krásy 
kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. 
Rovnako aj prejaviť kreativitu a dôveru v život u ľudí, ktorí 
chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes navštevujú 
a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život a svoje osobné 
obdarovanie a zručnosti. 

Návštevníci na podujatí mohli zažiť skúsenosť kresťanskej 
spirituality, modlitby a služby, ako aj prejav živej spolupráce 
kresťanských cirkví. Tohtoročným mottom Noci kostolov bol 
Žalm 139, 12: „Nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako 
deň, tma ti je sťa svetlo.“ 

Sprístupnený bol kláštor na Veľkej Skalke. Súčasťou tohto 
večera boli nielen prehliadky kláštora, ale aj čítanie 
pôvodného znenia textu 
legendy – Život svätých 
pustovníkov Svorada, 
vyznávača a Benedikta, 
mučeníka, napísaný od 
Maura, päťkostolského 
biskupa, ktorá hovorí 
o živote týchto dvoch 
pustovníkov žijúcich na Skalke v 11. storočí. 

Návštevníci si túto legendu vypočuli v atmosfére sviečkami 
osvetlenej kaplnky. V kaplnke odzneli piesne chvál, ku 
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ktorým sa mohli všetci pridať. Večer ukončilo prekvapenie 
v podobe spustenia nového nočného osvetlenia Skalky, ktoré 
videlo asi dvesto návštevníkov. Prvá Noc kostolov bola nielen 
kultúrnym, ale aj duchovným zážitkom pre návštevníkov 
z blízkeho i spoza hraníc. 

www.nasenovinky.sk 07.06.2015 
pomocná evidencia 1048/1/2015 
 
Na Skalke pri Trenčíne sa bude tento víkend (18.-19. júla) 

konať púť k svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorí 
sú patrónmi nitrianskeho biskupstva. Púť sa začne už v piatok 
17. júla, na sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, o 10.00  
h na Novej Skalke svätou omšou, po ktorej bude nasledovať 
procesia ku kláštoru. 

V sobotu sa môžu pútnici zúčastniť na svätej omši, ktorú 
bude slúžiť nitriansky biskup Viliam Judák. Popoludní sa 
začne v kláštore vernisáž diel z Medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia ORA et ARS. O 21.00 h bude krížová 
cesta a gréckokatolícka svätá liturgia, ktorú povedie 
trenčiansky farár Igor Cingel. Hodinu pred polnocou budú 
novokňazi nitrianskej diecézy celebrovať svätú omšu, na záver 
ktorej veriacim udelia svoje novokňazské požehnanie. Po ňom 
- o polnoci - sa začína celonočná adorácia v duchu modlitieb a 
spevov z Taize. 

Nedeľný program 20. júla sa začne na Skalke o 6.00 h 
svätou omšou, ktorú bude celebrovať miestny farár Peter 
Beňo. Nasleduje gréckokatolícka svätá liturgia s Vladimírom 
Skybom, vikárom Gréckokatolíckej bratislavskej eparchie. 
Slávnostnú svätú omšu o 10.30 h bude celebrovať opäť Viliam 
Judák. Popoludní bude pre veriacich až do 20.00 h opätovne 
otvorený kláštor na Starej Skalke. 

Skalka neďaleko Trenčína je spätá so životom sv. Svorada-
Andreja a Beňadika. Správy o svätých pustovníkoch 
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pochádzajú z legendy, ktorú napísal ich súčasník, 
blahoslavený Maurus v rokoch 1064-1070.  

Svorad bol pôvodom Poliak. Neďaleko slovenskej hranice 
pri Dunajci žil ako mních. Približne v roku 1020 Svorad 
prišiel na Slovensko. Vstúpil do benediktínskeho kláštora 
svätého Hipolyta na Zobore, kde dostal rehoľné meno Andrej.  

Svätý Andrej-Svorad žil veľmi prísnym asketickým 
životom. Tri dni v týždni nejedol celkom nič. Na Skalku sa 
uchýlil na konci života. Zomrel okolo roku 1030. Pozostatky 
sú uložené v Nitrianskej katedrále sv. Emeráma. 

Svätý Beňadik bol žiakom sv. Andreja-Svorada. Po smrti 
svojho učiteľa sa rozhodol bývať na tom istom mieste. Tri 
roky podľa jeho príkladu viedol veľmi prísny život. Tu ho 
prepadli zbojníci, zviazali ho a hodili do rieky Váh. Ľudia 
dlho hľadali jeho telo, ale bez výsledku. Zbadali však, že orol 
celý rok sedával na brehu Váhu, akoby niečo pozoroval.  

Následne našli telo, ktoré bolo po roku neporušené. 
Pochovali ho tiež v Katedrálnom chráme sv. Emeráma v Nitre. 
Miesto jeho hodenia do Váhu vyjadruje dvojvežový kostolík 
na Malej Skalke zasvätený obidvom svätcom pustovníkom. 

www.sme.sk 15.07.2015 
pomocná evidencia 1226/1/2015 
 
 
 
V Skalke pri Trenčíne - najstaršom pútnickom mieste na 

Slovensku - sa v uplynulých dňoch konal tretí verejný ročník 
konferencie „Nové svitanie“. Zúčastnilo sa na nej viac než 600 
veriacich zo Slovenska i Čiech. Aj tentokrát ponúkla bohatý 
program pre starších i mladších, jednotlivcov i rodiny s deťmi. 

Prednášky inšpiratívnych hostí, vrátane írskeho vincentiána 
otca Pata Collinsa, denné sväté omše vo veľkom stane na 
lúke blízko jaskyne, v ktorej sv. Andrej Svorad a Beňadik 
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vymodlievali spásu pre budúce pokolenia, modlitby za fyzické 
i vnútorné uzdravenie, ranné chvály a nočné adorácie i 
dobrodružný program pre mladých i pre deti, to všetko mali 
účastníci možnosť zažiť v plnosti darov Katolíckej cirkvi. 
Témou tohtoročnej konferencie bol citát z Jánovho evanjelia: 
„...ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 
1, 12). 

www.tkksb.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1251/1/2015 
 
     Jednou zo zastávok cyklopúte „Na bicykli za život“, 

ktorá je prípravou na septembrový Národný pochod za život 
v Bratislave, bol v nedeľu 26. júla aj Trenčín.  

Pútnici na bicykloch, ktorých vedie kňaz a spoluorganizátor 
Pochodu za život Dušan Škurla, sa najskôr zastavili v areáli 
trenčianskej nemocnice, kde sa spoločne s veriacimi pomodlili 
za duše počatých a usmrtených detí modlitbu posvätného 
ruženca a krížovej cesty. Neskôr sa presunuli do Farnosti 
Svätej rodiny na sídlisko Juh. Tu s obyvateľmi sídliska slávili 
svätú omšu, ktorú celebroval správca farnosti Jozef Varhaník 
spoločne s otcom Dušanom Škurlom. V homílii Dušan Škurla 
zdôraznil aktuálnu potrebu boja kresťanov za život od jeho 
počatia až po prirodzenú smrť, ale aj za manželstvá muža 
a ženy, za práva detí byť vychovávaní rodičmi a za solidaritu 
medzi ľuďmi. 

Na konci sv. omše sa cyklopútnikom poďakoval najskôr 
miestny farár Jozef Varhaník. Po ňom sa im v mene farníkov a 
veriacich laikov prihovoril aj MUDr. Juraj Lexmann, ktorý 
im vyjadril vďaku za zastavenie a modlitby v Trenčíne a 
vyslovil v mene trenčianskych farníkov i lazariánov ocenenie 
poslaniu ich cyklopúte, ktorá zapaľuje srdcia slovenských 
katolíkov pre podporu života. Spoločne s miestnym farárom 
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odovzdali pútnikom symbolický šek s finančným darom na 
podporu ich snaženia.  

Stretnutie po sv. omši pokračovalo neformálnou debatou 
pri agapé. 

www.tkkbs.sk 27.07.2015 
pomocná evidencia 1257/1/2015 
 
V priestoroch kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne našli 

archeológovia jedinečne zachovaný systém vykurovania. „Je 
to systém podlahového kúrenia - hypokausta z 15. storočia, 
teda z obdobia, kedy kláštor patril benediktínom. Je jedným z 
najlepšie zachovalým nálezov tohto druhu na Slovensku,“ 
hovorí hlavný archeológ zo spoločnosti Via Magna Milan 
Horňák. 

Nález hypokausta zistili už minulý rok, ale keďže bola 
zachytená len minimálna časť, archeológovia nevedeli, o aký 
objekt ide. „Vedeli sme ale, že ide o stredovekú štruktúru, tak 
sme sa rozhodli ju skúmať komplexne,“ upresnil. 

Miestnosť, kde sa hypokaustum nachádzalo a 
zabezpečovalo pohodlie a teplo, sa nazývala refektár, teda 
jedáleň. „Fungovalo tak, že sa v ňom kúrilo a teplý vzduch 
zohrieval jeho klenbu, ktorá bola postavená z okrúhlych 
riečnych kameňov z Váhu. Teplé kamene vykurovali refektár. 
Ide o rovnaký princíp, ako sa používa aj v súčasnosti,“ dodal 
Milan Horňák. 

Výskum v kláštore na Veľkej Skalke prebieha už štvrtú 
sezónu, tento rok začali archeológovia kopať koncom júna. 
Ukončiť by ho chceli v septembri. 

Skalka pri Trenčíne je najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku. V posledných rokoch t u rozbehli aktivity ľudia 
združení okolo Neinvestičného fondu Beňadik. Zveľadili 
priestor pri kostole, opravili susedný pútnický domček a tiež 
vybudovali novú krížovú cestu. 
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„Snažíme sa tu spojiť viacero aktivít - najmä duchovno a 
históriu, chceme sem prinášať kultúru a nakoniec aj 
prímestskú turistiku a šport,“ hovorí aktivista z fondu Beňadik 
Pavol Plško. Výsledkom je rastúca návštevnosť, minulý rok 
tu bolo viac ako tridsaťtisíc turistov. 

Nový pohľad na Skalku priniesli študenti architektúry zo 
Slovenskej technickej 
univerzity. „V rámci roč-
níkových a diplomových 
prác ponúkli komplexný 
pohľad na využitie tohto 
priestoru po stránke 
krajinárskej a architekto-
nickej s prihliadnutím na 
využitie troch nosných 
prvkov - duchovná, kul-
túry a športu,“ hovorí 
Pavol Plško. 

V návrhoch riešili 
interiér a exteriér kostola, 
prístup, dopravnú infra-
štruktúru a okolie. Pod 
kostolom je cvičná le-
zecká stena s 80 výstupmi 
rôznej náročnosti. 

„Mladí ľudia sú krea-
tívni, nemajú klapky n a 
očiach ako niektorí starší 
architekti. Navrhli úžasné 

veci, ako meditačné stredisko, priestor pre kempovanie, máme 
z čoho vyberať,“ dodal. Na september plánujú spoločné 
stretnutie s pamiatkármi a architektmi, kde posúdia jednotlivé 
projekty z hľadiska ich možného využitia. „Z tohto stretnutia 
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by mohla vyjsť dlhodobá koncepcia, čo by sa tu mohlo 
vybudovať, aby Skalka dosiahla vyšší stupeň kvality,“ dodal 
Pavol Plško. 

Pamiatkari tieto študentské práce nepovažujú za 
realizovateľné, študentom odporučili pracovať s koncepciami, 
ktoré prezentujú pamiatku ako ruinu s minimálnymi 
dostavbami. 

„Ešte nie sú ukončené výskumy ani spracovaný komplexný 
návrh obnovy kláštora. Ten bude pre plánovanie ďalších prác 
smerodajný. Určujúcim zostáva konzervačný prístup k obnove 
a prezentácii tejto kultúrnej pamiatky,“ hovorí Mária 
Vdovičíková z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. 

Niektoré objekty sú podľa nej veľmi narušené a vyžadujú si 
obnovu, najmä statické zabezpečenie a konzerváciu. „Stav 
tejto pamiatky môžeme označiť za vyhovujúci," dodala. 

Práve spôsob, a kým sa pamiatky zakonzervujú, bude pre 
budúcnosť kláštora dôležitý. Podľa Pavla Plška by bolo 
najlepšie, aby sa vykopávky prekryli sklom a návštevníci ich 
tak mohli vidieť. 

„Pamiatkari majú predstavu, že to zdokumentujú a následne 
prekryjú hlinou. Sklo nechcú, pre nich je to novotvar, ktorý sa 
sem nehodí“ dodal Pavol Plško. 

Prilákať turistov môže aj zrekonštruovaná kláštorná 
zvonica. Fráter František Homola z Rajhradic pri Brne 
daroval Skalke už dva zvony, ktoré by v nej mohli osadiť. V 
budúcnosti by vo zvonici v kláštore mohla byť muzeálna 
expozícia a ukážka mníšskej cely. 

„Fráter nám naposledy naznačil, že k tým dvom ešte 
pribudne tretí. Zvažujeme, či tie zvony nedáme do kostola na 
Malej Skalke. Zvony, ktoré tam sú teraz, nie sú kvalitné, 
nemajú dobrý zvuk,“ dodal Pavol Plško. 

www.sme.sk 07.08.2015 
pomocná evidencia 1337/1/2015 
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Farský kostol na Mariánskom vŕšku priamo pod 

Trenčianskym hradom má v panoráme, ako aj v histórii mesta 
svoje nezastupiteľné miesto. Hoci v minulosti bola jednou 
z jeho funkcií ochrana prístupovej cesty na hrad, dnes láka 
Trenčanov aj turistov najmä svojou kultúrnou hodnotou 
a výnimočnou atmosférou.  

Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1550 eur 
k obnove a zreštaurovaniu takého hodnotného dedičstva 
našich predkov, akým je obraz Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie vo farskom kostole.  

Stáročná kontinuita je istotou v týchto rýchlo meniacich sa 
časoch a uchovanie krásneho umeleckého diela nám 
pripomína tak potrebné kultúrne a duchovné hodnoty.  

www.trencin.fara.sk 26.09.2015 
pomocná evidencia 1530/1/2015 
 
Farnosť Trenčín, Rehoľa dominikánov a dominikánski 

priatelia usporiadali v sobotu 17. októbra v Trenčíne 
spomienkovú slávnosť na 
počesť pôsobenia rehole 
dominikánov v tomto 
meste v rokoch 1939-
1949. 

Slávnosť sa začala o 
14.00 hod. svätou omšou 
v Kostolíku sv. Anny, 
ktorú celebroval nitrian-
sky generálny vikár Mons. Peter Brodek spolu provinciálom 
dominikánov Reginaldom Slavkovským a trenčianskym 
dekanom Mons. Milanom Kupčíkom.  

Po svätej omši nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, 
ktorá je nainštalovaná na rehoľnom dome Kongregácie 
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Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na 
Námestí Sv. Anny.  

S príhovormi vystúpili provinciál dominikánov páter 
Reginald, za priateľov dominikánov a rodiny nebohých 
rehoľníkov pôsobiacich v Trenčíne Juraj Lexmann. Pamätnú 
tabuľu, už požehnanú 17. 1. 2015 kardinálom Dominikom 
Dukom OP na oslavách storočnice „otca“ slovenských 
dominikánov P. Akvinasa Gaburu, potom slávnostne odhalili 
generálny vikár Mons. Peter Brodek, trenčiansky dekan Mons. 
Milan Kupčík a provinciál Reginald Slavkovský. 

V kine Hviezda nasledovalo agapé s programom, počas 
ktorého vystúpil s prezentáciou o pôsobení dominikánov v 
Trenčíne v rokoch 1939-1949 páter Melichar Matis. 

Prítomným boli 
premietnuté videá z 
vystúpení pátra 
Akvinasa Gaburu a tiež 
časť svätej omše zo 
Zvolena (homília 
kardinála Duku a 
požehnanie pamätnej 
tabule).  

Počas agapé prebiehala diskusia, počas ktorej sa prítomní 
zaujímali o minulosť aj súčasné pôsobenia Rehole kazateľov – 
dominikánov na Slovensku. 

V závere moderátor agapé Juraj Lexmann poďakoval 
dominikánom za ich účasť a poprial im v nadchádzajúcom 
jubilejnom roku (800. rokov od schválenia rehole pápežom) 
všetko najlepšie. Slávnosť sa skončila o 18.30 hod. za zvukov 
hymny Jubilejného dominikánskeho roka 2016, ktorý sa začne 
7. novembra 2015. 

www.tkbs.sk 18.10.2015 
pomocná evidencia 1607/1/2015 

Nitriansky generálny vikár Mons. Peter Brodek. 
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Práce na stavbe gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne stále 

pokračujú, hoci podľa pôvodných plánov už mal byť chrám 
dva mesiace dokončený. 

„Septembrový termín dokončenia chrámu si stanovil 
dodávateľ, z objek-
tívnych príčin ale 
tento termín nedo-
kázal dodržať,“ ho-
vorí gréckokatolícky 
farár Igor Cingeľ. 
Jednou z príčin je 
netypická a kompli-
kovaná strecha, kto-
rú tvoria viaceré 
klenby a kupola. 

„Hľadali sa optimálne technické riešenia, preto sa to celé 
natiahlo. Momentálne sú na streche zabetónované štyri klenby, 
armuje sa centrálna kupola. Odhadujem, že potrvá asi ešte rok, 
kým sa to celé dokončí,“ upresnil Igor Cingeľ. 

Súčasťou chrámu je aj farský dom pre kňaza s rodinou. Tu 
už zostali len dokončovacie stavebné práce, Igor Cingeľ pred-
pokladá, že skolaudovať by ho mohli už onedlho. 

„Tento rok budú vianočné bohoslužby ešte v chráme na 
Námestí sv. Anny, ale veríme, že budúcoročné Vianoce už 
budeme v novom,“ dodal. Náklady na výstavbu cirkev 
vyčíslila približne na 600 tisíc eur. Peniaze získali z vlastných 
zdrojov, rôznych zahraničných fondov a nadácií, ale aj 
zo zbierok od farníkov a veriacich zo Slovenska. 

Komunita gréckokatolíkov sa tu podľa farára Igora Cingeľa 
stále rozrastá, prichádzajú mladé rodinky, väčšinou prisťa-
hovalci s východného Slovenska. Väčší chrám spolu s mies-
tom na stretávanie komunity preto víta. 
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„Je nás stále viac, za desať rokov komunita narástla 
trojnásobne. Chýbali nám priestory, kde by sme sa mohli 

stretávať, ktoré budú 
pod chrámom v suteré-
ne, vznikne tu veľká 
pastoračná miestnosť, 
knižnica.“  

Gréckokatolícku 
farnosť zriadili v Tren-
číne ešte v roku 2004. 
Zaberá okresy Považ-

ská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Celkový počet ľudí, ktorí sa ku gréckokatolíkom 
hlásia, je asi 800. „Samozrejme, nie všetci chodia na 
bohoslužby. V nedeľu tu býva okolo 70 ľudí,“ dodal Igor 
Cingeľ. 

Nový chrám bude jediný gréckokatolícky v Trenčianskom 
kraji, mal by mať kapacitu 140 miest. 

www.sme.sk 25.11.2015 
pomocná evidencia 1775/1/2015 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

Farár Igor Cingeľ. 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

Rezort zdravotníctva pokračuje v personálnom čistení 
nemocníc, ktoré avizoval minister Viliam Čislák. Vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne vlani v lete skončil vo funkcii 
Ján Dubovský, teraz jeho nástupkyňa Danka Kaššovicová. 

Ministerstvo najnovšie oznámilo odvolanie Danky 
Kaššovicovej z funkcie zastupujúcej riaditeľky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne kvôli tendru na upratovanie. 
Nemocnica v Trenčíne mala porušiť zákon pri uzatváraní 
zmlúv na servisné 
upratovanie a pranie 
bielizne. „Fakultná 
nemocnica Trenčín 
ako verejný obstará-
vateľ pri uzatváraní 
týchto zmlúv obišla 
ustanovenia zákona 
o verejnom obstará-
vaní, čím došlo k je-
ho hrubému poruše-
niu. Po tomto zistení minister zdravotníctva Viliam Čislák 
ihneď konal a zastupujúcu riaditeľku odvolal,“ povedala 
Martina Šoltésová, hovorkyňa ministerstva. Ako ďalej 
dodala, nemocnica uzatvorila zmluvy bez toho, aby vypísala 
verejnú súťaž. 

„Myslím si, že rozhodnutie ministra bolo veľmi unáhlené, 
bez overenia skutočností,“ reagovala odvolaná riaditeľka 
Kaššovicová. Upozornila, že vo funkcii je len päť mesiacov a 
minister ju odvolal na základe predstavy, že sa zákazky dajú 
stihnúť za tri mesiace. Keďže hrozilo, že by nemocnica 
nemala zabezpečené upratovanie a pranie, tak uzatvorila 
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zmluvy na pol roka, aby získala čas na kvalitnú prípravu 
súťaže. Je presvedčená, že sa správala hospodárne. 

Podľa riaditeľa Health Policy Institute Petra Pažitného by 
bolo dobré, ak by sa naštartoval proces väčšej kontroly členov 
dozorných a správnych rád v nemocniciach. „Tak to malo byť 
už dávno, lebo tam majú byť ľudia profesionálni a erudovaní,“ 
uviedol Peter Pažitný. O personálnych zmenách vo vedení 
nemocníc sa začalo hovoriť po kauze CT prístroja pre 
nemocnicu v Piešťanoch, ktorá stála Zuzanu Zvolenskú 
miesto ministerky zdravotníctva. 

www.pravda.sk 18.01.2015 
pomocná evidencia 029/1/2015 
 
V okresoch Trenčianskeho kraja sa počet nezaočkovaných 

detí takmer zdvojnásobil. Lekári upozorňujú na zvyšujúce sa 
riziká pre jednotlivcov s oslabenou imunitou, odporcovia 
hovoria o možných rizikách.  

V minulom roku vykonal trenčiansky regionálny úrad 
verejného zdravotníctva kontrolu očkovania. V okresoch 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a 
Myjava sa percento zaočkovaných detí v kontrolovaných 
ročníkoch pohybovalo od 91,1 – 99,3 percenta, v závislosti od 
konkrétneho druhu očkovania a ročníku narodenia detí. 

„Zvyšné percentá tvorili deti, ktoré neboli očkované z 
dôvodu kontraindikácie - ich zdravotný stav nedovoľoval 
vykonanie očkovania, ale aj z dôvodu odmietnutia očkovania 
zákonnými zástupcami detí alebo dlhodobého pobytu v 
zahraničí. Najnižšiu zaočkovanosť sme zaznamenali pri 
základnom očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke,“ 
hovorí vedúca odboru epidemiológie z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová.  

Počet nezaočkovaných detí posledné roky rastie. V roku 
2013 evidovali na úrade verejného zdravotníctva 68 hlásených 
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odmietnutí. V minulom roku sa počet nezaočkovaných detí 
takmer zdvojnásobil - bez očkovania zostalo už 111 detí. 

„V každej ambulancii vykonávame každoročne kontrolu 
zaočkovanosti detí, na základe ktorého máme túto informáciu. 
Povinnosť hlásiť odmietnutie očkovania majú aj lekári,“ 
dodala Mária Štefkovičová. 

Rodičov, ktorí odmietnu nechať zaočkovať dieťa, čaká 
pozvanie na prerokovanie odmietnutia od úradu verejného 
zdravotníctva. 

„Vysvetlíme im legislatívny rámec problému, ale hlavne s 
nimi hovoríme o samot-
nom očkovaní, o rizi-
kách pre nezaočkované 
dieťa a aj pre kolektív 
detí, kde výrazne po-
klesla zaočkovanosť. 
Tiež hovoríme o riziku, 
ktoré vzniká v takejto 

situácii pre deti vážne choré s oslabenou imunitou, ktoré si 
samy nedokážu tvoriť protilátky a sú odkázané na to, aby boli 
chránené tým, že žijú v populáciu očkovanej, kde sa príslušná 
baktéria alebo vírus nemôžu množiť. Snažíme sa im vysvetliť, 
že očkovanie chráni samotné očkované dieťa, ale aj ostatné 
deti v okolí, zvlášť imunodeficitné, ktorých imunitný systém 
to nedokáže,“ povedala Mária Štefkovičová.  

Kto odmietne dať zaočkovať svoje dieťa, môže dostať 
pokutu až 331 eur. Podľa údajov, ktoré Úrad verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) poskytol denníku SME, udelili v roku 
2012 regionálne úrady hygienikov celkovo 140 pokút, vlani 
ich bolo až 369. 

Celková suma pred tromi rokmi presiahla 14-tisíc eur, v 
roku 2014 už bola vyššia ako 28 tisíc eur. Hygienici ani 
ministerstvo nechcú pokuty znížiť.  „V súčasnosti sa v tejto 



758 
 

oblasti zmeny neplánujú,“ vraví hovorkyňa ÚVZ Lenka 
Skalická.  

Riziká, pre ktoré rodičia odmietajú zaočkovať svoje deti, 
vymenúva Iva Vranská Rojková z občianskeho združenia 
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania: „Najväčším 
rizikom je trvalé poškodenie zdravia dieťaťa. Sú to imunitné a 
autoimunitné choroby, poškodenia nervovej sústavy, 
onkologické ochorenia aj úmrtia. Kompletný zoznam 
postihnutí by bol veľmi dlhý.“ Rastúci počet rodičov, ktorí 
odmietajú očkovanie, považuje za prirodzený proces. 

ÚVZ reaguje na obavy odporcov očkovania v informáciách 
uvedených na svojich internetových stránkach. 

„Odporcovia očkovania neuvádzajú, aký ťažký môže byť 
priebeh infekčného ochorenia alebo jeho komplikácie. 
Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti 
možnosť chrániť deti očkovaním, zabili vo svete viac detí ako 
všetky vojny,“ uvádza sa v stanovisku. 

Tvrdenia, že očkovanie môže spôsobiť poruchu imunitného 
systému, sú podľa ÚVZ neprijateľné: 

„I keď je imunitný systém dieťaťa relatívne ´naivný´, je 
schopný okamžite zareagovať a vytvoriť imunitnú odpoveď. 
Odhaduje sa, že detský imunitný systém má schopnosť a 
kapacitu odpovedať až na tisíce antigénov aplikovaných 
súčasne.“ 

Podľa ÚVZ môže spochybňovanie očkovania neuváženými 
prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky, závažným 
spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie a priniesť návrat 
takých infekčných ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu 
dlhodobo nevyskytujú. 

www.sme.sk  07.02.2015 
pomocná evidencia 153/1/2015 
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Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 
nahlásili uplynulý šiesty kalendárny týždeň (2. – 8. februára 
2015) dovedna 13 006 akútnych respiračných ochorení 
(ARO). V porovnaní s piatym kalendárnym týždňom je to 
nárast o 16,84 percenta. Najvyššia špecifická chorobnosť na 
ARO bola u vekovej skupiny nula až päťročných. Informoval 
o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v 
Trenčíne.  

Z celkového počtu nahlásených ochorení bolo 1963 
ochorení na chrípku, z toho najviac u šesť- až 14-ročných detí. 
Oproti piatemu kalendárnemu týždňu došlo k poklesu 
chorobnosti na chrípku o 3,16 percenta.  

Pre ARO a chrípku zatvorili v TSK uplynulý týždeň 
celkom 13 materských, deväť základných a jednu strednú 
školu. Od 5. februára tiež platí zákaz návštev v zdravotníckych 
zariadeniach v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Bánovce nad Bebravou, Myjava, Prievidza (nemocnice v 
Bojniciach a Handlovej) a Partizánske.  

www.teraz.sk 11.02.2015 
pomocná evidencia 181/1/2015 
 
 
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Občianskym združením 
Dar života zorganizo-
vali v stredu 11. feb-
ruára 2015 v Posád-
kovom klube v Tren-
číne odborný seminár 
na podporu transplan-
tačného programu 
a darcovstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou 
fotografickej výstavy s názvom Krása okamihu.  
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Na podujatí sa zúčastnili primátor Trenčína Mgr. Richard 
Rybníček, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., dekan fakulty zdravotníctva 
trenčianskej univerzity doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. a ďalší 
hostia. S odbornými 
prednáškami na se-
minári vystúpili ve-
dúci pracoviska 
Slovenského centra 
orgánových trans-
plantácií MUDr. 
Daniel Kuba, pri-
márka oddelenia 
Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb doc. MUDr. Eva Goncal-
vesová, CSc. a regionálny koordinátor Slovenského centra 
orgánových transplantácií MUDr. Martin Chrastina, PhD. 

Seminár v jednoduchosti ozrejmil poslucháčom legislatívny 
rámec transplantačného programu a príčiny poklesu 
darcovskej a odberovej aktivity. Účastníci seminára tiež 
dostali odpoveď na otázku, prečo sa Slovensko radí na 
posledné priečky v počtoch vykonaných orgánových 
transplantácií, aj napriek tomu, že počty chorých ľudí so 
zlyhávajúcimi orgánmi neustále rastie  a zdravotnícke 
zariadenia sú na výkony transplantácií pripravené na vysokej 
profesionálnej úrovni.  

V roku 2013 bolo na Slovensku vykonaných celkovo 14 
transplantácií srdca, 119 transplantácií obličiek a 22 
transplantácií pečene. Napriek tomu, že sa takto podarilo 
zachrániť alebo zásadne zvýšiť kvalitu života 155 ľuďom, 
počet zákrokov oproti roku 2012 klesol. Vyplýva to zo Správy 
o plnení Národného transplantačného programu za rok 2013. 
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Dôvodom je nedostatočný počet darcov a ich náročná 
identifikácia v zdravotníckych zariadeniach.  

Základom každého transplantačného programu je  dobre 
fungujúci darcovský program. V Slovenskej republike platí, 
rovnako ako napríklad v susednom Rakúsku, ČR alebo 
Španielsku, princíp tzv. predpokladaného súhlasu. To 
znamená, že potenciálnym darcom je každý z nás, kto počas 
života zákonným spôsobom nevyjadrí nesúhlas. Darcami 
orgánov sa môžeme stať aj za života. Po darovaní orgánu 
alebo jeho časti vieme naďalej viesť prakticky normálny život. 
V tomto prípade ide o darcovstvo obličky, časti pečene či 
pľúcneho laloka.   

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska 
prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym 
zlyhaním orgánov. Je to prejav mimoriadnej ľudskosti a 
bezhraničnej lásky k blížnemu.  Odber a transplantácia 
orgánov sú mimoriadne citlivou oblasťou, ktorá je prísne 
legislatívne upravená. Zabezpečuje ochranu, bezpečnosť a 
práva darcov ale aj príjemcov orgánov v zmysle zákona 
576/2004 Z.z..  

„Vyrovnať sa s myšlienkou darovania orgánov je pre 
rodinu po smrti blízkeho extrémne ťažká úloha. Napriek tomu 
je potrebné si uvedomiť, že je to reálna šanca zachrániť život 
ďalším - až deviatim pacientom čakajúcim na transplantáciu,“ 
uvádza MUDr. Martin Chrastina, PhD.  Jeden darca môže 
totiž v konečnom dôsledku zachrániť alebo významne zlepšiť 
kvalitu života až deviatim pacientom (2 obličky, 1 srdce, 1 
pankreas, 2 pľúcne laloky, 2  pečeňové laloky, 1 tenké črevo). 

„Nevyliečiteľne chorí pacienti bojujú nielen s ochorením, 
ale častokrát aj s názormi okolia. Názory na darovanie 
orgánov sa rôznia a sú stále citlivou témou. Možno preto, lebo 
darcovstvo súvisí so smrťou. Chorí, ktorí  čakajú na darovaný 
orgán od mŕtveho človeka, si určite neprajú smrť iného. Veria 
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však, že tí, ktorí opúšťajú tento svet a mohli by pomôcť 
darovaním svojich orgánov po smrti,  pomôžu a nechajú  tu na 
záchranu života svoje orgány,“ povedala Mgr. 
Vlasta Pagáčová, predsedníčka Občianskeho združenia DAR 
ŽIVOTA. 

Nevyliečiteľne chorí pacienti neustále pribúdajú. Vhodných 
darcov je, v porovnaní s počtom chorých, málo. Mnohí akútni 
pacienti sa nedočkajú transplantácie a zomierajú práve z 
dôvodu nedostatku darovaných orgánov. Aj v tomto môže 
pomôcť informovanosť.  Úspešný príbeh v tomto smere píše 
Španielsko. Je vzorom a inšpiráciou pre ďalšie európske 
krajiny. Dr. Rafael Matesanz, riaditeľ Národnej 
transplantačnej organizácie v Španielsku (ONT),  pre tlačové 
médiá povedal, že za kľúčovú považuje práve aktívnu 
komunikáciu s médiami, zavedenie 24-hodinovej 
transplantačnej informačnej linky a posilnenie komunikácie s 
rodinami a príbuznými donorov i príjemcov orgánov.  

Prvá transplantácia srdca na Slovensku sa uskutočnila už  9. 
júla  1968 na Lekárskej fakulte UK v  Bratislave. Išlo o prvú 
transplantáciu srdca nielen v Československu, ale aj v strednej 
a východnej Európe. V súčasnosti sa na Slovensku úspešne 
vykonávajú transplantácie srdca v Národnom ústave 
srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Pre transplantácie 
obličiek sú k dispozícií štyri transplantačné centrá nemocníc v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. 
Transplantácie pečene sa vykonávajú v Transplantačnom 
centre Dérerovej fakultnej nemocnice v Bratislave a vo 
fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, 
ktorá  - ako jediná v SR - opätovne vykonáva transplantáciu 
pankreasu. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov 
zo Slovenska vykonávajú v zahraničných nemocniciach, 
najčastejšie vo Viedni a v Prahe. 
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Údaje za posledných piatich rokov s počtom vykonaných 
transplantácii obličiek, srdca a pečene ukazujú pokles počtu 
transplantácií: 

Rok   2009   2010 2011 2012 2013  
Obličky          174        169   129  133  119    
Srdce  23          20 19 20 14     
Pečeň  24          33 25 29 22     
Po odbornej prednáške sa uskutočnila vernisáž výstavy pod 

názvom Krása okamihu. Ide o jedinečný projekt, ktorý vyšiel 
z radov  pacientov pred a po orgánových  transplantáciách. Tí 
sú aj autormi fotografií rovnomennej výstavy, ktorá putuje  po 
Slovensku od 4. marca 2014.  

Fotografická výstava vznikla na základe súťaže pacientov 
v rámci projektu na podporu transplantačného programu 
a darcovstva orgánov na Slovensku. Úlohou prihlásených bolo 
zachytiť emócie z prežitého okamihu, radosť zo života, 
zážitok z prežité-
ho dňa, z očaká-
vania, či zo spl-
nenia snov a tú-
žob.  Výstava po-
núka nenáročné  
obrázky z dielne 
fotografov z ra-
dov amatérov. Jej 
skutočný význam  
je však skrytý 
v myšlienke, v odkaze, ktorí autori  zanechali vo svojich 
dielkach: „ Transplantácie orgánov zachraňujú životy“. 

Hlavným organizátorom tohto projektu je Občianske 
združenie DAR ŽIVOTA. Na projekte úzko participujú aj 
ďalšie pacientske organizácie – OZ Transplantovaná pečeň, 
OZ Šanca pre pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hyperten-
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ziou,  Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, združu-
júca osoby po orgánovej transplantácii alebo osoby žijúce 
s ochorením, ktoré si v dôsledku výraznej progresie ochorenia 
v budúcnosti vyžadujú transplantáciu orgánu. 

Výstava Krása okamihu je putovná a bola sprístupnená 
širokej verejnosti v dvanástich  mestách Slovenska. Myšlienky 
projektu a súvisiaca problematika darcovstva bola  tak 
pozitívne šírená v Bratislave,   Trnave, Nitre, Lučenci, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Prešove, Košiciach, Martine, 
Nimnici,  Púchove a v súčasnosti v Trenčíne. Výstavy boli  
doplnené sprievodnými, prevažne edukačnými aktivitami.    

Cieľ aktivít bol jednotný - podporiť transplantačný program 
a darcovstvo orgánov na Slovensku , šíriť pozitívnu mienku 
o transplantáciách a   šíriť povedomie o život ohrozujúcich 
ochoreniach – o spôsobe ich liečby, starostlivosti o takýchto 
pacientov, o spôsobe života pred a po transplantácii. 

www.darzivota.sk 12.02.2015 
www.tnuni.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 185/1/2015 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 13 533 akútnych respiračných ochorení. 
Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla 
o 2,57 percenta. Informoval Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 2000 na chrípku. 
Chrípková chorobnosť zostala na úrovni minulého týždňa. 
Chrípka najviac trápila deti od šesť do 14 rokov. Pre chrípku 
prerušili tento týždeň vyučovanie v 26 základných 
a materských školách v TSK.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, najnižšia 
v okrese Myjava. 
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www.teraz.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 196/1/2015 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška, trenčianski krajskí poslanci Milan Panáček, 
Dušan Bublavý spolu s predsedom Žilinského 
samosprávneho kraja Jurajom Blanárom a žilinským 
krajským poslancom Jánom Podmanickým prispeli 
 k poriadku v poplatkoch v zdravotníctve a podali 
pozmeňujúce návrhy k novele zákona o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti.  

Poznajú priamo z praxe témy, ktoré riešia odbory 
zdravotníctva a humánnej farmácie na župách. Opakovane sa 
na stôl župám dostávala otázka poplatkov a prejavy 
nespokojnosti pacientov.  

Vyberanie poplatkov v ambulanciách lekárov je vážnym 
problémom, ktorý trápi najmä pacientov. Pacient nevedel, za 
čo má platiť a za čo nie. Napríklad za vypísanie receptu 
návrhu na kúpeľnú liečbu lekári často požadovali úhradu 
poplatku, resp. podmieňovali vypísanie tlačiva úhradou 
poplatku. Župy nemali zákonnú oporu skonštatovať, že ide 
o neoprávnený výber poplatku ani možnosť udeliť sankciu. 

Podľa slov Jaroslava Bašku: „Lekári už nebudú môcť 
požadovať od pacientov poplatky za objednanie poistenca na 
vyšetrenie, vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie 
lekárskeho poukazu, vypísanie odporučenia k špecialistovi, 
alebo do ústavnej zdravotnej starostlivosti, vypísanie návrhu 
na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo 
potvrdenie o návšteve zdravotníckeho pracovníka. Dobrou 
správou pre pacientov je, že sa rušia poplatky za prednostné 
poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, to znamená, 
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že lekári už nebudú mať vyčlenené ordinačné hodiny, 
vyhradené na prednostné poskytovanie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti za poplatok, ale musia pacientov 
vybavovať priebežne. Tento typ poplatkov nemal oporu 
v žiadnom zdravotnom systéme a spôsoboval pacientom 
mnohé problémy.“ 

Podľa schválenej novely zákona poskytovateľ  nesmie 
požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, 
ktorá je plne uhrádzaná na základe zdravotného poistenia, ani 
podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou 
nad určenú spoluúčasť. 

Schválená novela posilňuje kontrolnú činnosť 
samosprávnych krajov, ktoré majú právo ukladať sankcie. 
Novinkou je, že príjmy z pokút sú príjmom rozpočtu 
samosprávneho kraja.  

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú mať novú 
povinnosť, a to zasielať cenníky na vedomie príslušnému 
samosprávnemu kraju podľa miesta prevádzkovania 
zdravotníckeho zariadenia. 

Novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v platnom znení bola schválená vo 
štvrtok 12. februára 2015 a po podpise prezidentom 
nadobudne účinnosť 1. apríla 2015. 

www.tsk.sk 13.02.2015 
pomocná evidencia 198/1/2015 
 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne spustila v októbri minulého 

roka testovaciu prevádzku elektronického objednávania 
pacientov na vyšetrenie. Súčasťou je možnosť objednať sa na 
prednostné vyšetrenie. Pre zmeny v zákone systém upravia.  
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Elektronické objednávanie pacientov vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne je už štvrtý mesiac v testovacej 
prevádzke. Objednať sa dá prostredníctvom web stránky 
nemocnice zatiaľ len na vyšetrenia v anestéziologickej 

ambulancii. Podľa uvedených 
informácií je zámerom ne-
mocnice zjednodušiť pacien-
tovi život, a preto elek-
tronické objednávanie plánujú 
v najbližšom čase zaviesť aj 
pre ďalšie ambulancie.  

„Pacient si môže vybrať 
najbližší voľný termín a aj presný čas vyšetrenia, čo by malo 
znamenať výrazne pohodlnejšiu návštevu tejto ambulancie bez 
zbytočných prieťahov a dlhého čakania v čakárni,“ uvádza sa 
na stránke nemocnice.  

Možnosť objednať sa cez internet doteraz využilo takmer 
160 ľudí. „Z pohľadu manažmentu pacienta pri poskytovaní 
ambulantnej starostlivosti a zvýšení jeho komfortu pri 
objednávaní hodnotíme systém pozitívne. Po zanalyzovaní 
tohto procesu budeme zvažovať rozšírenie možností 
elektronického objednávania,“ povedala asistentka riaditeľa 
nemocnice Petra Gembešová. Podľa jej slov obsluhou 
systému nevznikajú nemocnici žiadne náklady.  

Po kliknutí na odkaz priamo na stránke fakultnej 
nemocnice sa otvorí nové okno, v ktorom si pacient môže 
zvoliť oddelenie a konkrétnu ambulanciu - zatiaľ len 
anestéziologickú, a tiež typ vyšetrenia - tu je možnosť bežného 
alebo prednostného vyšetrenia. Poplatok za prednostné 
vyšetrenie je 5 eur.  

Ako systém v testovacej prevádzke funguje, sme vyskúšali 
vo štvrtok 19. februára podvečer. Najskôr sme hľadali 
najbližší voľný termín pre pacienta, ktorý si pokojne priplatí, 
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ale potrebuje sa dostať na vyšetrenie čím skôr.  Prvý voľný 
termín, ktorý nám systém ponúka, je streda 25. február o 14. 
hodine. V ďalšom kroku vyplníme meno, priezvisko a email, 
na ktorý nám po chvíli príde z nemocnice správa s 
poďakovaním za rezerváciu vyšetrenia, objednaný dátum a 
čas, a tiež rezervačný link, ktorý je potrebné potvrdiť. 
Uvedená je aj suma 5 eur za prednostné vyšetrenie.  

www.sme.sk 25.02.2015 
pomocná evidencia 251/1/2015 
 
Pacienti v trenčianskej nemocnici iba krútia hlavou. 

Nemocnica, ktorá prijíma najťažšie stavy v kraji, nemá 
röntgen. K dispozícii síce má dva takéto prístroje, oba sú však 
pokazené. Stačilo by vymeniť jednu súčiastku, náhradná však 
nie je. 

Vyšetrenia pacientov preto lekári odkladajú na neskorší 
termín, prípadne ich posielajú do iného zdravotníckeho 
zariadenia. Za röntgenom tak chodia kilometer peši. 
Najakútnejšie prípady vyšetrujú v nemocnici núdzovým 
pojazdným röntgenom. 

Táto situácia trvá od štvrtka 26. februára. Podľa MUDr. 
Stanislava Pastvu, riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne, 
celé sa to začalo neohláseným výpadkom elektrickej energie. 
Vtedy sa poškodila dôležitá súčiastka, riadiaca doska, ktorá 
riadi pohyby detektora. Röntgen v chirurgickom pavilóne 
zostal nefunkčný. Pritom nie je veľmi starý, nemocnica ho 
kúpila pred štyrmi rokmi. Všetkých pacientov röntgenovali na 
druhom prístroji, vzápätí sa však pokazil aj ten. 

„Tým, že sa tento prístroj používal pre väčší počet 
pacientov, odišlo na ňom čítacie zariadenie. Nezvládlo taký 
veľký nápor. Poškodenú centrálnu jednotku musíme objednať 
u talianskeho výrobcu, tam sa musí uskutočniť aj jej 
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konfigurácia, takže v súčasnosti neviem povedať, kedy budú 
prístroje opäť funkčné,“ dodal MUDr. Stanislav Pastva.  

Nefunkčné prístroje si všimlo ministerstvo zdravotníctva. 
Podľa jeho hovorkyne Martiny Šoltésovej ihneď preverilo 
vzniknutú situáciu. „Podľa našich informácií vedenie 

nemocnice rieši výpa-
dok röntgenologických 
prístrojov v spolupráci 
s odbornými servisný-
mi technikmi tak, aby 
k náprave došlo čím 
skôr. Diagnostické 
RTG vyšetrenia ne-
mocnica supluje mo-
bilnými prístrojmi a 
využíva na diagnostiku 

pacientov aj CT prístroj,“ povedala hovorkyňa ministerstva 
zdravotníctva. 

Oslovení pacienti nad touto situáciou len krútia hlavou, 
s takýmto niečím sa ešte nestretli. Majú ísť na röntgen do 
polikliniky, ktorá je asi kilometer od nemocnice. Na kontrolu 
po určenom čase prídu opäť do nemocnice. ,,Je to chyba, že vo 
fakultnej nemocnici nefunguje röntgen, čo majú robiť pacienti, 
ktorí nemajú auto? Prídu sem autobusom, a potom musia ísť 
napríklad s boľavou nohou ďaleko do polikliniky," povedala 
dôchodkyňa Katarína Kičková. 

„Na všetko možné sú peniaze, len tam, kde ich najviac 
treba, tam nie sú. Bohužiaľ, zdravotníctvo je u nás na veľmi 
nízkej úrovni. My starší sa len čudujeme, čoho sme sa to 
dožili. Nadávame na minulosť, ale ani prítomnosť si 
nemôžeme chváliť,“ dodal jej manžel Ernest Kička. 

Poruchám techniky nedokážeme zabrániť, oponuje 
viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Peter Bizovský. 

Chybná súčiastka. 
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„Ak mala nemocnica dva röntgeny, chceme od nej, aby mala 
tri? A keby mala päť a všetky sa pokazia, chceme od nej 
šiesty? Je to technika, môže sa pokaziť,“ prízvukuje Peter 
Bizovský. Vtedy je rad na nemocnici, aby röntgen zabezpečila 
aspoň pre akútnych pacientov. Ľahšie stavy však musia ísť do 
okolitých polikliník. „Je to rovnaké, ako keď sa pokazí 
napríklad CT. Pacienti musia počkať alebo ísť do inej 
nemocnice. Nie sú to lacné prístroje, preto ich nemôže mať 
každé stredisko,“ pokračuje Peter Bizovský. 

Podľa Tomáša Szalaya zo Stredoeurópskeho inštitútu pre 
zdravotnú politiku HPI každá nemocnica musí mať pripravený 
plán B. „K poruchám dochádza, tomu nezabránime. Otázne 
však je, ako sa s tým manažment vyrovná. Na takéto prípady 
musí mať dobre zabezpečenú servisnú zmluvu, aby sa chyba 
okamžite začala riešiť,“ hovorí. Kým nedôjde k oprave, 
nemocnica by podľa neho mala hospitalizovaných pacientov 
odvážať na miesto, kde im röntgen urobia. Ambulantní 
pacienti sa k náhradnému röntgenu väčšinou musia 
dopraviť sami. 

www.pravda.sk 03.03.2015 
pomocná evidencia 309/1/2015 
 
„Letnou kvapkou krvi“ Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK) založil minulý rok tradíciu bezplatného darcovstva 
krvi. Aj tento rok pokračuje TSK v úspešnej spolupráci 
s Národnou transfúznou službou Trenčín (NTS Trenčín). 
Pridali sa aj považskobystrická, bojnická a myjavská 
nemocnica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    

V piatok 6. marca 2015 mohli v rámci „Jarnej kvapky krvi“ 
zamestnanci Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, darovať krv hneď na štyroch 
miestach v Trenčianskom kraji. Na Úrade TSK bola zriadená 
mobilná transfúzna jednotka, kde v piatok medzi 8:00 h 
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a 10:00 h darovalo krv celkovo 26 darcov, z ktorých 12 
darovalo krv po prvýkrát. Darcami boli zamestnanci Úradu 
TSK, Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne a Centra 
sociálnych služieb Lipovec. Jarnú kvapku krvi si nenechal ujsť 
ani trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

 „Som veľmi rád, že tento rok sa okrem zamestnancov 
Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti, zapojili  do Jarnej kvapky krvi aj ďalšie štátne 
inštitúcie, napríklad Okresný úrad v Trenčíne, Sociálna 
poisťovňa a Daňový úrad v Trenčíne. Veľmi ma teší, že sa 
prihlásili aj niektorí žiaci zo stredných škôl a že táto výzva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nevzišla nazmar ,“ 
povedal Ing. Jaroslav Baška.   

Zamestnanci Úradu TSK a organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, mohli v ten istý deň aj čas 
darovať krv okrem Úradu TSK ešte v myjavskej, považsko-

bystrickej a bojnickej 
nemocnici. V Nemoc-
nici s poliklinikou My-
java darovalo krv až 34 
darcov.   

Do považskobys-
trickej nemocnice pri-
šlo na Jarnú kvapku 
krvi 6 darcov a do 
bojnickej 13 darcov. 
Celkovo sa do „Jarnej 

kvapky krvi“ zapojilo úctyhodných 79 darcov, ktorí darovali 
viac ako 31 litrov vzácnej červenej tekutiny, čo je 4-násobne 
viac ako minulý rok počas „Letnej kvapky krvi“. 

Už teraz Úrad TSK plánuje, tak ako minulý rok, „Letnú 
kvapku krvi“, nakoľko práve v lete je tejto tekutiny najväčší 
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nedostatok. Odber sa bude konať na prelome augusta 
a septembra, presný dátum bude včas oznámený. 

„Jarnej kvapky krvi“ sa zúčastnil aj zástupca Slovenského 
Červeného kríža, nakoľko ten v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi 
oddeleniami nemocníc organizuje 20. ročník Valentínskej 
kvapky krvi, do ktorej sa môžu darcovia zapojiť do 13. marca 
2015.   

www.tsk.sk 06.03.2015 
pomocná evidencia 329/1/2015 
 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 9678 akútnych respiračných ochorení 
(ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak 
chorobnosť klesla o 28,78 percenta. 

Ako informovala vedúca odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Mária Štefkovičová, z celkového počtu ochorení bolo 1349 
na chrípku. Tá najviac trápila deti od šiestich do 14 rokov. V 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla chrípková 
chorobnosť o 38,11 percenta. 

Najvyššiu chorobnosť v rámci TSK zaznamenali 
epidemiológovia tento týždeň v okrese Bánovce nad 
Bebravou, najnižšiu v okrese Považská Bystrica. 

Pre chrípku a ARO zostali tento týždeň v TSK zatvorené 
dve základné, štyri materské a jedna stredná škola. Z dôvodu 
zníženia chorobnosti v okresoch Trenčín, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou trenčiansky 
RÚVZ ruší odporúčaný zákaz návštev v zdravotníckych 
zariadeniach v týchto okresoch, naopak zákaz naďalej platí v 
zariadeniach v okresoch Prievidza (mestá Bojnice, Handlová) 
a Partizánske. 
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www.sme.sk 07.03.2015 
pomocná evidencia 333/1/2015 
 
Upozorniť na dôležitosť stomatologickej prevencie a 

dentálnej hygieny bolo hlavným cieľom podujatia, ktoré 
v piatok 20. marca  na Mierovom námestí v Trenčíne 
organizovala Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci 
so Strednou zdravotníckou školou v Trenčíne. 

Ako informovala organizátorka podujatia Marta 
Murgašová, už počas prvých hodín navštívili špeciálny stan 
desiatky žiakov materských, základných i stredných škôl. 
Dentálne hygieničky im ukazujú, ako sa o zuby starať, v 
priestoroch Piaristického gymnázia robia štvrťhodinové 
prednášky o ústnej hygiene, najmenším deťom premietajú 

rozprávky. „Trenčín 
je mesto dentálnej 
hygieny, tu vznikla 
ambulancia dentálnej 
hygieny, a preto sme 
to urobili popri 
Prešove a Košiciach 
aj tu,“ priblížila Mar-
ta Murgašová. 

Záujem Trenča-
nov podľa nej prekonal očakávania organizátorov, počas prvej 
hodiny sa nezastavili a záujemcovia stále prichádzali. „Máme 
tu dentálne hygieničky, ktoré nám pomohli aj s organizáciou, 
študentky dentálnej hygieny z Prešova a najmä 29 študentov 
odboru zubný asistent zo Strednej zdravotníckej školy v 
Trenčíne, ktorí robia ankety,“ doplnila Marta Murgašová, 
ktorá je aj odborným garantom podujatia, ktoré sa konalo pri 
príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia.  
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Deti z materských a základných škôl hravou formou učilo 
základným hygienickým návykom, pravidlám zdravej výživy 
a správnej technike čistenia zubov. Na otázky dospelých 
návštevníkov odpovedal odborný personál. Súčasťou akcií 
bolo aj vypĺňanie dotazníka, vďaka ktorému chceli 
organizátori zistiť mieru vedomostí a návykov o ústnom 
zdraví Slovákov. 

www.sme.sk 21.03.2015 
pomocná evidencia 409/1/2015 
 
Na tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja (TSK) vyčlenila vláda na 
dnešnom výjazdovom zasadnutí v Trenčíne z 2,2-miliónovej 
dotácie určenej pre kraj 200 tisíc eur.  

Na doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia 
a zriadenie novej očnej ambulancie v Nemocnici s 
poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pôjde 100 
tisíc eur, suma 30 tisíc eur je určená na zakúpenie EEG 
prístroja pre považskobystrickú nemocnicu a 70 tisíc pôjde na 
doplnenie prístrojového vybavenia gynekologicko-pôrod-
níckeho a novorodeneckého oddelenia v NsP Myjava.  

„Po určitej diskusii sme sa vrátili aj k Fakultnej nemocnici 
Trenčín, pretože sme chceli pomôcť s prístrojovým vybavením 
rádiodiagnostického oddelenia a súčasne aj so zateplením 
fakultnej nemocnice. Preto sme sa rozhodli vyčleniť na tento 
účel 1,168 milióna eur, z nich asi polovica pôjde na 
prístrojové vybavenie, druhá polovica pôjde na výmenu okien, 
čím zároveň dôjde k šetreniu finančných prostriedkov,“ 
priblížil premiér Robert Fico.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 444/1/2015 
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S oteplením začali byť v prírode aktívne aj kliešte. Úrad 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil, že na ne možno 
natrafiť už v marci, hoci je ich výskyt typický najmä pre 
obdobie od apríla do októbra. 

„Kliešte začínajú byť aktívne pri teplote od ôsmich do 
desiatich stupňov,“ povedala pre TASR hovorkyňa úradu 
Lenka Skalická. Nachádza-
jú sa na celom Slovensku, 
nie všetky sú však nosičom 
vírusu. „Nakazené kliešte sú 
predovšetkým pozdĺž brehov 
rieky Váh,“ spresnila. V tejto 
oblasti zaznamenávajú hy-
gienici najvyššiu chorobnosť 
na kliešťovú encefalitídu, 
maximum výskytu má najmä 
v lete. 

Za endemické územie možno okrem okolia Váhu 
považovať aj juhozápadnú časť Slovenska, informovala 
hovorkyňa. Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik, Nitriansku a 
Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát, okresy 
Trenčín, Nové Zámky, Nitra a Levice. 

Vlani hlásili lekári 117 ochorení na kliešťovú encefalitídu, 
predvlani šlo o 163 prípadov, čo bol najvyšší počet ochorení 
za posledných 20 rokov. Na toto ochorenie vlani nezomrel nik. 

„Najviac chorých, teda 35, bolo v Žilinskom kraji,“ 
povedala Skalická. Nasledoval Trenčiansky (33), Nitriansky 
(14), Banskobystrický (13), Prešovský (10), Bratislavský (5), 
Trnavský (4) a Košický kraj (3). Na žiadosť rodičov bolo proti 
kliešťovej encefalitíde zaočkovaných viac než 5500 detí do 15 
rokov. 

Kliešťová encefalitída je zápalové ochorenie mozgu a 
mozgových blán, spôsobené vírusom. K prenosu infekcie 
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dochádza cez prisatého kliešťa alebo konzumáciou tepelne 
neupraveného mlieka a mliečnych výrobkov od nakazených 
zvierat. 

Ochorenie má dvojfázový priebeh, prvá fáza pripomína 
skôr chrípku a po nej sa dostaví relatívne bezpríznakové 
obdobie. Druhú fázu sprevádzajú vysoké horúčky, silné bolesti 
hlavy, závraty, nevoľnosť, svetloplachosť, poruchy 
koncentrácie, poruchy reči, poruchy pamäti, poruchy 
rovnováhy, paralýza, môže nastať aj smrť. 

Pred kliešťovou encefalitídou sa možno najlepšie chrániť 
očkovaním, pomôže aj správny odev a použitie repelentov. 
Pozor si treba dať aj na neprevarené kozie, kravské či ovčie 
mlieko. 

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 449/1/2015 
 
Za údržbu a pozáručný servis CT prístroja na 

rádiodiagnostickom oddelení zaplatí Fakultná nemocnica (FN) 
v Trenčíne počas najbližších dvoch rokov vyše 168 tisíc eur 

bez DPH. Vyplýva to z in-
formácií o podpísaní zmluvy na 
podlimitnú zákazku vo Vest-
níku Úradu pre verejné obsta-
rávanie.  

Víťazom verejného obstará-
vania sa stala spoločnosť 

Siemens z Bratislavy. Bola jediným uchádzačom, ktorý 
predložil ponuku. Predmetom zákazky sú preventívna údržba 
prístroja 12-krát ročne, bežné opravy porúch vrátane dodávky 
náhradných dielov, testy kvality zobrazovania, softvérové 
aktualizácie, kontrola parametrov žiariča a dodávka RTG 
žiariča.  
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Siemens bude zabezpečovať tiež diaľkovú diagnostiku a 
monitoring chybových hlásení, kontrolu mechanických častí 
rotačných komponentov, kontroly konzistencie lokálnej 
databázy akvizičnej konzoly a kontroly bezpečnosti a 
prevedenie elektrickej revízie raz ročne. V cene zákazky sú 
zahrnuté aj náklady na dopravu.  

www.teraz.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 487/1/2015 
 
Nadácia Križovatka darovala 11. marca 2015 Oddeleniu 

neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne dva monitory dychu BabySense I.  

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom ohrozeným 
„Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“ a spolupracuje 
s Oddelením neonaotológie  už od roku 2007, kedy prvýkrát 
darovala monitory dychu Babysense II.  Monitor dychu slúži 
ako prevencia syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). 
Neonatologické oddelenie a jeho kolektív nezištne pomáha pri 
realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na 
domáce použitie. 

Nadácii Križovatka trenčianska nemocnica ďakuje za 
poskytnutie dvoch monitorov dychu, ktoré pomôžu skvalitniť 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti tým najmenším 
pacientom vo FN Trenčín. 

www.fntn.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 490/1/2015 
 
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) hľadá riaditeľov pre štyri 

nemocnice, v ktorých predchádzajúci šéfovia skončili pre 
tendre na stravovanie či upratovacie služby. Druhý aprílový 
týždeň zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o 
výberovom konaní.  
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Obsadzovať bude kreslo riaditeľa vo fakultných 
nemocniciach v Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne a v 
univerzitnej nemocnici v Košiciach, ktoré nateraz vedú 
poverení riaditelia Miriam Lapuníková, Martin Neštický, 
Stanislav Pastva a Milan Maďar. 

Od záujemcov sa vyžaduje okrem iného odborná prax päť 
rokov, ako aj projekt stratégie rozvoja organizácie. Termín na 
prihlásenie sa do súťaže končí 28. apríla 2015. 

www.webnoviny.sk 07.04.2015 
pomocná evidencia 573/1/2015 
 
Trenčiansky Posádkový klub v dňoch 13. a 14. apríla 

poskytuje svoje priestory takmer štyrom stovkám 
zdravotníckych pracovníkov. Tí sa na 14. ročníku tradičnej 
Celoštátnej odbornej kon-
ferencie zišli s cieľom vý-
meny vzájomných skúse-
ností a vedomostí. Konfe-
renciu na tému Zdravie 
jedinca a spoločnosti or-
ganizuje Slovenská ko-
mora medicínsko-technic-
kých pracovníkov (SK 
MTP) v spolupráci s Re-
gionálnou komorou MTP Trenčín. 

Účastníci konferencie si vypočujú 32 prednášok na rozličné 
témy, týkajúce sa otázok zdravia či zdravotníctva. 
Slávnostného otvorenia konferencie sa zúčastnil aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, 
riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Trenčín Eva 
Červeňanová, prodekanka pre vedu, výskum a medzinárodné 
vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne Zdenka Krajčovičová a Anna Kmeťová z časopisu 
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Teória a prax I Farmaceutický laborant a tiež prezidentka 
Slovenskej komory fyzioterapeutov Eva Solčániová. 

Jaroslav Baška v úvodnom príhovore vyzdvihol prácu 
organizátorov konferencie, ktorá v Trenčíne píše už viac ako 
desaťročnú históriu. Tému konferencie – „Zdravie jedinca 
a spoločnosti“ - označil ako veľmi aktuálnu. Zároveň upriamil 
pozornosť na zástupcov a tiež prítomných absolventov 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, ktorá v meste 
a v kraji vychováva zdravotnícku verejnosť.  

Eva Solčániová poukázala na stúpajúcu úroveň prezentácií, 
ktoré majú široký záber a ich kvalita z roka na rok narastá.  
V priebehoch týchto dvoch dní ich je na programe konferencie 
viac ako tridsať. Jednou z úloh SK MTP ako profesijnej 
organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou je totiž aj 
prispievať k  odbornému rastu pracovníkov a 
sprostredkovávať im všetky potrebné informácie. 

www.tsk.sk 13.04.2015 
pomocná evidencia 607/1/2015 
 
V trenčianskej Fakultnej nemocnici dokončili rekon-

štrukciu kuchyne. Urobila ju firma Hospital Catering 
Solutions, s ktorou uzavrela nemocnica zmluvu o dodávke 
stravy pre pacientov a zamestnancov na desať rokov. 

Rekonštrukcia kuchyne sa začala ešte na jeseň minulý rok. 
„Kompletne sme zrekonštruovali sklady, kuchyňu aj jedáleň. 
Nový je tiež systém distribúcie jedál, objednávanie aj výdaj 
riadi počítač. Kuchyňa aj celý systém spĺňajú najprísnejšie 
hygienické normy,“ povedal Peter Mydla z Hospital Catering 
Solutions. 

Hodnota investície je 2,7 milióna eur bez DPH. „Po 
desiatich rokoch partnerstva získa nemocnica celý nový 
systém za jedno euro do svojho majetku,“ dodal Peter Mydla. 
Ďalšie práce už robiť neplánujú. 
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Najväčšou zmenou pre pacienta je, že jedlo dostane 
v uzavretých tabletoch. Tento systém spustili minulý mesiac. 
„Predtým museli sestričky pre pacientov jedlo porciovať, teraz 
ide priamo z kuchyne tablet, kde je jedlo uzavreté a zostáva 
teplé. Sestrička ho iba vezme a prinesie pacientovi,“ povedala 
hovorkyňa nemocnice Petra Gombošová. 

Pacienti aj zamestnanci si na nový systém zvykajú, zásadnú 
zmenu kvality stravy ale 
nepocítili. „V nemocnici som 
bol len krátko ako sprievod 
s malým synom. Mal som 
raňajky, obed aj večeru. 
Samozrejme, človek nemôže 
očakávať, že jedlo bude ako 
z reštaurácie, ale hladný som 
určite nezostal,“ povedal Miro z Trenčína. Dominika bola 
v pôrodnici viac dní. Kvalitu stravy označila za priemernú. 
„Raňajky boli dobré, zvyčajne vianočka, jogurt, dojčenská 
výživa alebo rožok s maslom. Uvítala by som ale skôr 
celozrnné ako biele pečivo,“ povedala. 

Tabletový systém sa jej nepáčil. „Jedlo podávané 
v plastových boxoch nám odnášali už po polhodine. Ak v tom 
čase mamička práve dojčí, absolvuje nejaké vyšetrenia alebo 
ma návštevu, má smolu a o jedlo príde,“ dodala. 

Oslovení zamestnanci kritizovali veľkosť porcií. „Na obed 
sa dostanem len zriedka, ale čo som počula od ostatných 
sestričiek, zdajú sa im porcie menšie ako predtým. Čo sa týka 
kvality, je to ako všade – koľko ľudí, toľko chutí,“ povedala 
sestrička. 

Nemocnica platí za stravu v zmysle koncesnej zmluvy. 
Celodenná strava pre pacientov zahŕňa tri jedlá denne a stojí 
8,39 eura, zamestnanci majú obed za 3,96 eura. 
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Podľa informácií denníka SME, ktorý má k dispozícii 
interný dokument nemocnice, náklady na potraviny a stravu 
výrazne narástli. Za január až september 2013, keď nemocnica 
varila vo vlastnom režime, minuli 522-tisíc eur. Od januára až 
do septembra 2014, odkedy v nej varí externá firma, stúpli 
náklady na 980-tisíc eur. 

V zmluve s firmou Hospital Catering Solutions je 
stanovený minimálny počet jedál, ktoré nemocnica musí 
odoberať. 

„Tento počet si stanovila v súťaži samotná nemocnica, my 
sme do toho nemali ako vstupovať,“ reaguje Peter Mydla 
z HSC. Pokiaľ nemocnica odoberie menej jedál, ako je 
stanovené v zmluve, rozdiel medzi garantovaným odberom 
a skutočným odberom sa raz ročne zúčtuje a doplatí. 

Podľa neho ale nemocnica neplatí za neodobrané jedlá ani 
cent. „Sumu, ktorú nemocnica dopláca, tvoria iba fixné 
náklady na kuchyňu, ktorá je nastavená na určitý garantovaný 
počet jedál. Inak povedané – v kuchyni pracuje rovnaký počet 
kuchárok a je tam rovnaký počet techniky v prípade, že varí 
denne 300 alebo 250 jedál. Čiže nemocnica platí chod 
kuchyne, ktorý by platila tak či tak. Informácia o tom, že 
nemocnica platí za neodobraté jedlá, je nepravdivá,“ dodal 
Peter Mydla. 

Podľa slov hovorkyne nemocnice sú na doteraz 
vystavených faktúrach sumy len za odobraté jedlá. „V 
súčasnosti analyzujeme dosah neodobraných jedál 
z finančného hľadiska a so spoločnosťou Hospital Caterting 
Solutions prebiehajú rokovania,“ povedala Petra Gombošová. 

Desaťročné „koncesné“ zmluvy na nemocničné vývarovne 
v štyroch štátnych nemocniciach už vyšetrujú. Do súťaže sa 
zapojili firmy, ktoré mali byť personálne prepojené. Okrem 
policajtov a Najvyššieho kontrolného úradu sa nimi zaoberá aj 
Protimonopolný úrad. 
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„Úrady vyšetrujú, či bolo správne nastavené výberové 
konanie, Protimonopolný úrad musí povedať, či tam nebol 
dohodnutý kartel, rozhoduje aj národná kriminálna jednotka. 
Vo veci v tejto chvíli nie je žiadny aktualizačný moment, 
musíme počkať na výsledky. Tie budeme rešpektovať,“ 
povedala Zuzana Čižmáriková z ministerstva zdravotníctva. 

www.sme.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 781/1/2015 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili tento týždeň 4119 akútnych respiračných ochorení, 
chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o 11,19 
percenta. Informovala vedúca odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Mária Štefkovičová. 

Z celkového počtu ochorení bolo 260 na chrípku, 
v porovnaní s minulým týždňom stúpla chorobnosť o 37 
percent. Chrípka tento týždeň v TSK trápila najmä mládež od 
15 do 19 rokov.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 1603 
ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšiu chorobnosť mali 
v okrese Púchov (892 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). Pre 
chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť vyučovanie v žiadnej 
škole a školskom zariadení v TSK.  

www.teraz.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 837/1/2015 
 
Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská 

komora sestier a pôrodných asistentiek odovzdáva ocenenia. 
Cena „Biele srdce“ je ocenením vyjadrujúcim charakter 
starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a 
ducha ošetrovateľstva.  
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Cenu udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek SR v troch kategóriách (sestra/pôrodná asistentka – 

pedagóg, sestra/pôrodná asistentka – 
manažér a sestra/pôrodná asistentka 
v praxi), a to na dvoch úrovniach – 
republikovej a regionálnej.  

Na regionálnej úrovni dňa 14. mája 
od Regionálnej komory sestier 
a pôrodných asistentiek v Trenčíne 
prestížne ocenenie „Biele srdce“ v ka-
tegórii sestra  – pedagóg prevzala 
PhDr. Darina Šimovcová, PhD., 
odborná asistentka z Katedry ošetro-
vateľstva Fakulty zdravotníctva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  
V minulosti boli na regionálnej úrovni ocenené aj PhDr. 

Kamila Jurdíková, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 
a PhDr. Anna Litvínová, PhD. z Fakulty zdravotníctva 
TnUAD a na republikovej úrovni PhDr. Eva Červeňanová, 
PhD.  

www.tnuni.sk 18.05.2015 
pomocná evidencia 848/1/2015 
 
„Je symbolické, že sme sa stretli v predvečer Svetového 

dňa darcov krvi, ktorým je 14. jún. Pripomíname si osudy 
tých, ktorým ste pomohli zachrániť zdravie a častokrát aj 
život,“ prihovorila sa k najaktívnejším darcom krvi z nášho 
kraja vedúca lekárka trenčianskeho pracoviska Národnej 
transfúznej služby SR MUDr. Nataša Chovancová na úvod 
prijatia darcov primátorom mesta Richardom Rybníčkom. 

Ocenená Darina Šimovcová. 
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Sme radi, že nachádzate cestu na naše pracovisko a výrazne 
sa podieľate na tom, že sme 
vlani mohli urobiť vyše 14 tisíc 
odberov. Tie nám pomohli za-
bezpečiť v dostatočnom množst-
ve transfúzne prípravky pre 
všetky nemocnice v Trenčian-
skom kraji,“ zdôraznila MUDr. 
Nataša Chovancová. 

Primátor Richard Rybníček 
účastníkom poďakoval za ich 

šľachetné konanie. Ocenil, že aj v dnešnej dobe žijú ľudia, 
ktorí sú ochotní nezištne pomáhať. „Dobrovoľník robí niečo 
zadarmo, lebo to tak cíti, lebo to chce, lebo to vychádza z jeho 
vnútra. Už ste toľkokrát darovali krv, že to považujete za 
úplne samozrejmé, ale verte, že je to niečo výnimočné 
a úžasné. Nepotrebujete k tomu fanfáry. Dobrovoľníctvo je 
síce nezištné, ale hľadáme a v dohľadnej dobe nájdeme 
spôsob, ako darcov krvi z nášho mesta odmeniť,“ dodal 
Richard Rybníček. Na záver odovzdali darcom ocenenia. Bolo 
medzi nimi aj trinásť Trenčanov. Medailu profesora MUDr. 
Jána Kňazo-
vického (muži 
za 100 odbe-
rov) prevzal 
Ján Porub-
ský, Diaman-
tovú plaketu 
profesora Jana 
Janského (mu-
ži za 80 odberov) Miroslav Antl a MUDr. Pavol Kulich 
a Zlatú Janského plaketu (ženy za 30 a muži za 40 odberov) 
Peter Batka, Ing. Ivana Dunčková, Andrea Faltýnková, 

Ocenený Pavol Kulich po boku Richarda Rybníčka. 
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Zdeňka Gunišová, Miloš Hosťovecký, MUDr. Jozef 
Marčok, Ing. Dušan Orgoň, Ing. Pavol Vlna, Peter Vojtech 
a Ing. Roman Žitňan. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1049/1/2015 
 
Nemocnica v Trenčíne sa pridala k ostatným fakultným a 

univerzitným nemocniciam na Slovensku. Na podnet 
ministerstva zdravotníctva zriadila emailovú adresu, ktorá má 
pomôcť v odhaľovaní úplatných lekárov. „Aj naďalej je 
možné podnety nahlasovať osobne, telefonicky alebo listom,“ 
povedala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

„Zavedenie e-mailového konta vnímame pozitívne ako 
ďalší prístupný spôsob, ktorý môže pomôcť pri odhaľovaní 
korupčného správania. V súčasnosti je elektronický spôsob 
komunikácie uprednostňovaný," dodala Petra Gembešová. 

Vyhodnotené podnety plánuje nemocnica postupovať 
polícii, doteraz ale v nemocnici neevidujú žiadny podnet na 
korupčné správanie lekára. 

Protikorupčný mail má od roku 2011 aj ministerstvo 
zdravotníctva. Odvtedy 
evidovalo 18 oznáme-
ní, z toho 9 bolo opod-
statnených a postúpe-
ných polícii. „Niekomu 
sa môže zdať, že je to 
nízky počet, ale som 
presvedčený, že každý 
pacient, ktorý sa pre 
podnet rozhodol, posu-
nul tému korupcie v 

zdravotníctve o výrazný krok vpred,“ myslí si minister 
zdravotníctva Viliam Čislák. Na jeseň 2013 prišla 

 Kardiochirurg Viliam Fischer skončil pre úplatok na súde. 
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mimovládna organizácia Transparency International Slo-
vensko s projektom internetovej stránky stop úplatkom pre 
nahlasovanie uplácania v zdravotníctve. Po niekoľkých 
mesiacoch prevádzku stránky ukončili pre nízky počet 
podnetov a nedostatok informácií poskytnutých od ľudí. 

Zuzana Dančíková z Transparency International o pro-
jekte rezortu povedala, že ak zriadenie liniek nie je podporené 
ďalšími krokmi, pôsobí to skôr ako marketing než skutočné 
opatrenie. Ministerstvo a nemocnice by mali podľa nej nielen 
zbierať podnety, ale aj informovať o ich vyriešení. 

„Mali by tiež komunikovať, že pacientom, ktorí nahlásia 
korupciu, pomôžu zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 
O takýchto prípadoch by mali informovať verejnosť,“ dodala. 

Ochota hlásiť korupciu je na Slovensku veľmi nízka. Z 
Európskej únie sú na tom horšie len Maďari a Lotyši. 

„Každý piaty človek by u nás nenahlásil korupciu, pretože 
sa bojí následkov, približne rovnaký počet si myslí, že by to 
nemalo zmysel, lebo by sa aj tak nič nezmenilo. Ľudia zrejme 
zle vnímajú, že aj keď pacient nahlási korupciu, ak sa lekár 
prizná, môže uzavrieť dohodu o vine a treste a vyviazne 
s podmienkou,“ povedala Zuzana Dančíková. 

Dvojročnú podmienku dostal kardiochirurg Viliam Fischer 
za úplatok, ktorý zobral od dcéry pacientky, ktorú operoval a 
neskôr zomrela. Súd mu po dohode udelil aj peňažný trest 15 
tisíc eur. 

www.sme.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1050/1/2015 
 
Prví návštevníci a darcovia krvi prišli na dnešný deň 

otvorených dverí do trenčianskeho pracoviska Národnej 
transfúznej služby (NTS) SR už krátko po deviatej 
hodine. Podobne ako v ostatných desiatich pracoviskách NTS 
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na Slovensku, aj v Trenčíne dnes môžu darcovia poskytnúť 
svoju krv až do 13.00 hodiny. 

Ako informovala lekárka NTS Trenčín Nikola Baffy, deň 
otvorených dverí robia pri príležitosti dnešného Svetového dňa 
darcov krvi. Od 9.00 do 13.00 hodiny môžu prísť nielen 
darcovia krvi, ale každý, kto chce vidieť, ako je možné 
darovať a čo všetko s tým súvisí. 

Krv môže darovať každý, kto má minimálne 50 
kilogramov, aspoň 18 rokov a 
musí byť v dobrom 
zdravotnom stave, či už po 
fyzickej, ale aj po psychickej 
stránke, skonštatovala Nikola 
Baffy s tým, že len malé 
percento záujemcov o 
darcovstvo musia počas roka 

zo zdravotných dôvodov odmietnuť. 
Ako dodala, krvi je momentálne dostatok aj vďaka rôznym 

propagačným podujatiam, ktoré NTS počas roka organizuje. 
„Našou najväčšou akciou je Báthoryčkina kvapka krvi, 

ktorá sa odohráva v Čachticiach, kde počas jedného dňa daruje 
krv vyše 100 darcov. Podobne významná je aj Valentínska 
kvapka krvi, tú robíme v jednom veľkom nákupnom centre v 
Trenčíne. Darcovia chodievajú aj k nám na oddelenie a v 
priemere každý druhý deň máme aj mobilné výjazdy na 
odbery v dedinách, kultúrnych strediskách, stredných školách, 
vysokých školách a vo firmách,“ doplnila lekárka. 

Darcovstvo je bezplatné, darcovia už nedostávajú, ako 
kedysi, ani obligátne dva deci červeného vína. NTS im po-
skytne občerstvenie a gastrolístok. Záujem však stále je. V mi-
nulom roku urobila NTS Trenčín okolo 14 400 odberov krvi. 

www.sme.sk 14.06.2015 
pomocná evidencia 1059/1/2015 
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Zástupcovia Fakultnej nemocnice Trenčín prevzali vo 

štvrtok 16. júla  od spoločnosti Lidl dva inkubátory a výhrevné 
lôžko. Lidl venoval nemocnici  život zachraňujúce prístroje 
v rámci projektu „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“. 

S podporou zákazníkov spomenutého reťazca sa takýmto 
spôsobom podarilo 
podporiť štrnásť 
detských nemocníc 
z desiatich sloven-
ských miest. Celko-
vo získali pracovis-
ká, ktoré poskytujú 
starostlivosť naj-
menším pacientom, 
34 inkubátorov za 
600 tisíc eur. Spolu 

s prístrojmi získajú detské nemocnice aj servisné prehliadky 
na obdobie desiatich rokov. 

„Starostlivosť o kriticky chorých novorodencov aj pri 
najlepších lekároch a sestričkách sa nedá zabezpečiť bez 
technického vybavenia. Doteraz som sa na našom pracovisku 
nestretol s darom takého rozsahu, ako sme získali z projektu, 
ktorý organizovala spoločnosť Lidl Slovenská republika. Tieto 
inkubátory a lôžko prispejú ku kvalitnejšej starostlivosti o 
novorodencov, hlavne predčasne narodených. Zásluhou 
využitia kvalitnejšieho prístrojového vybavenia bude u 
viacerých chorých novorodencov výsledkom uzdravenie alebo 
neskôr lepšia kvalita života. Je to pomoc erudovanému 
personálu špecialistov neonatologických sestier a lekárok, je 
to pomoc rodičom hospitalizovaných detí, ale v prvom rade je 
uvedený dar pomocou pre novorodencov, ktorí potrebujú 
intenzívnu starostlivosť. Oni si túto pomoc zaslúžia a ďakujú,“ 
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povedal MUDr. Pavol Šimurka, PhD., prednosta kliniky 
pediatrie a neonatológie vo Fakultnej nemocnici Trenčín. 

Od 11. mája mohli zákazníci spoločnosti Lidl za každých 
20 eur nákupu získať jednu z troch audiorozprávok - Soľ nad 
zlato, Tri prasiatka, Janko Hraško - za symbolické jedno euro. 
Obchodný reťazec sa zaviazal zakúpiť inkubátory vo výške 
celého výnosu z projektu.  

„S podporou našich zákazníkov sa nám spoločne podarila 
veľká vec. Veríme, že tieto prístroje pomôžu zachrániť 
a skvalitniť životy tisícok detí, ktoré musia o to najdôležitejšie 
- zdravie - tvrdo bojovať od svojich prvých chvíľ,“ uviedol 
Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. 
„Ďakujeme našim zákazníkom, odbornému garantovi projektu 
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a  
spoločnosti Dräger, partnerovi projektu,“ dodal. 

Prínos projektu zhodnotil aj minister zdravotníctva Viliam 
Čislák: „Tento projekt  vnímam pozitívne nielen ako minister 
zdravotníctva, ale aj ako lekár a rodič. Navyše, skĺbenie 
hodnotného posolstva najznámejších rozprávok s pomocou 
detským pacientov je zmysluplné a má aj ďalší, pre deti 
obohacujúci rozmer. Podpora kvalitnejšieho poskytovania 
zdravotnej starostlivosti našim najmenším pacientom je vždy 
vítaná. Na Slovensku máme špecializované pracoviská, kde sú 
skúsení lekári, sestry aj zdravotnícky personál. Moderná 
medicínska technika je veľkým benefitom, pretože dnes je 
rekonštrukcia nemocníc a zabezpečenie technickým 
vybavením takpovediac úlohou dňa.“    

www.fntn.sk 16.07.2015 
pomocná evidencia 1229/1/2015 
 
Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva 

odvolal v pondelok 20. Júla z funkcie primára gynekologicko 
– pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka. Dôvodom je natáčanie 
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hudobného klipu skupiny Karpatské Chrbáty v priestoroch 
pôrodnice. Podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Peter Kaščák 
zásadne porušil pra-
covnú disciplínu, keď 
bez súhlasu vedenia 
nemocnice povolil 
cudzím osobám v ci-
vile vstup na funkčnú 
operačnú sálu, čím 
mohol vystaviť pa-
cientky zvýšenému riziku infekčných komplikácií. 

„Došlo k vážnemu porušeniu hygienického a 
epidemiologického režimu pracoviska. Vedeniu nemocnice 
neumožnil vopred zaujať k svojmu počinu stanovisko. 
Riaditeľ nemocnice vyhodnotil toto pochybenie za natoľko 
závažné, že primára odvolal z funkcie,“ uviedla hovorkyňa 
nemocnice Petra Gembešová. 

Peter Kaščák hovorí, že oficiálny dôvod odvolania nevie, 
určite to nebolo pre medicínsku alebo manažérsku chybu. 
Vníma to ako neférovú hru. „Myslím, že za šesť a pol roka 
som kliniku zviditeľnil pozitívnym spôsobom v rámci 
Slovenska, stala sa rešpektovaným pracoviskom. Neoficiálny 
dôvod, ktorý viem kuloárne, považujem za účelové zneužitie 
mojej chyby k odvolaniu,“  povedal Peter Kaščák. 

K žiadnemu ohrozeniu  zdravia alebo starostlivosti na 
klinike podľa neho nedošlo. „Reálny dôvod je ten, že nie 
každému vyhovuje spôsob vedenia, moje vysoké nároky voči 
kolektívu aj sebe. Niektorí konkrétni  ľudia to využili ako 
zámienku,“ dodal. V nemocnici zatiaľ zostáva. 

Branislav Jobus zo skupiny Karpatské chrbáty hovorí, že 
ho to mrzí. S Kaščákom sa pozná vyše 30 rokov, odvolaný 
primár hral v trenčianskej kapele Bez ladu a skladu.  „Ani vo 
sne by mi nenapadlo, že sa niečo také môže stať v našej 

Peter Kaščák 
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krajine,“ hovorí Branislav Jobus. Videoklip s názvom 
„Žlčníkový záchvat“ je podľa neho hlavne o humore a radosti. 
„Keby som tušil, že mu niekto kvôli tomuto ublíži, určite nič 
také nerobíme,“ povedal. 

„Dať dolu takého odborníka, akým je Peter Kaščák, pre 
takúto hlúposť, to nie je v poriadku,“ dodal. Všetky operačné 
sály boli podľa neho po celý čas voľné. „Boli sme tam pol 
hodiny, pod dozorom primára, preto je to neuveriteľné,“ dodal 
Branislav Jobus. 

Hovorca ministerstva zdravotníctva Peter Bubla hovorí, že 
ministerstvo nezasahuje do personálnych rozhodnutí 
nemocnice. „Súhlasíme s postupom vedenia nemocnice. Nie je 
prípustné, aby sa bez vedomia vedenia nemocnice na 
funkčných operačných sálach natáčali videoklipy, alebo tam 
stupovali cudzí ľudia,“ dodal.  

Ako absolútne neprimeraný trest označil odvolanie 
Kaščáka šéf Lekárskeho odborového združenia Peter 
Visolajský. Lekárske odborové združenie by podľa neho 
vedelo uviesť množstvo ďalších príkladov, kde Ministerstvo 
zdravotníctva SR či jednotliví riaditelia nekonali ani zďaleka 
tak promptne a razantne, ako sa to stalo v prípade Kaščáka. 
Jeho odvolanie vyvoláva otázniky, či povolenie natáčania 
videoklipu v priestoroch jeho pracoviska ako dôvod odvolania 
nebolo iba zámienkou a existujú iné motívy na jeho odvolanie. 

Riaditeľ trenčianskej nemocnice má veľký výber 
miernejších postihov, ako je odvolanie z funkcie. „Lekárske 
odborové združenie sa napriek tomu, že bývalý pán primár nie 
je členom LOZ, jednoznačne stavia na stranu tohto čestného a 
profesionálne zdatného lekára a vyzýva riaditeľa trenčianskej 
nemocnice Stanislava Pastvu, aby prehodnotil svoj postoj,“ 
uzavrel šéf lekárskych odborárov. 

www.sme.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1245/1/2015 
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Odvolanie primára trenčianskej Gynekologicko-

pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka je hroznou politickou 
hrou, ktorá ohrozuje medicínsku kvalitu pôrodnice v Trenčíne, 
vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček. Podľa jeho slov 
nešlo o rozhodnutie riaditeľa nemocnice, ale samotného 
ministra zdravotníctva Viliama Čisláka (Smer-SD). “Títo 
politickí nominanti ho dnes ponížili a ponížili tým aj Trenčín,” 
uviedol Richard Rybníček. 

Podľa trenčianskeho primátora je Peter Kaščák v oblasti 
gynekológie jeden z najšpičkovejších lekárov, o čom svedčí aj 
dvojnásobný honor najlepšej pôrodnice na Slovensku.  

„Peter za šesť a pol roka svojej skvelej práce dal pôrodnici 
prestíž, tvár a úctu. V tejto krajine sa priemernosť 
uprednostňuje pred kvalitou. Ale aj to bude mať raz svoj 
koniec,“ doplnil Richard Rybníček. 

Trenčiansky primátor sa s Kaščákom pozná od detstva, 
zakladali spolu kapelu Bez ladu a skladu. Riaditeľ nemocnice 
Stanislav Pastva by podľa jeho slov Kaščáka nikdy 
neodvolal, pokiaľ by nedostal príkaz od ministra. „Sú to 
kamaráti, veď mu odrodil deti. Bolo ublížené mestu Trenčín a 
ako primátor nemôžem mlčať, pokiaľ mi tu nekompetentné 
politické rozhodnutia ničia charakter mesta, ktorý tvoria 
špičkoví odborníci ako Peter Kaščák“. Richard Rybníček 
zároveň dúfa, že Peter Kaščák z trenčianskej nemocnice 
neodíde. 

www.hnonline.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1246/1/2015 
 
 
Pred Fakultnou nemocnicou (FN) v Trenčíne odštartovala 

petičná akcia na podporu zrušenia odvolania Petra Kaščáka 
z funkcie primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN 



793 
 

Trenčín.  Podporu Kaščákovi písomne vyjadrilo aj 62 zamest-
nancov kliniky.  

„Vyjadrujeme podporu doktorovi Kaščákovi, ktorého 
poznáme ako odborníka, profesionála s ľudským prístupom. 

Práve vďaka týmto 
vlastnostiam má 
najväčšiu zásluhu 
na získaní dvojná-
sobného ocenenia 
najlepšia klinika na 
Slovensku. Nesú-
hlasíme s jeho od-
volaním, chceme 
mať späť v bezpečí 

svoje zdravie, životy nenarodených detí a dôveru v Gy-
nekologicko-pôrodnícku kliniku v Trenčíne,“ informovala 
predsedníčka petičného výboru Monika Faltínková s tým, že 
podpisy na petíciu budú zbierať po celom Trenčíne dva 
týždne, následne ju odovzdajú na ministerstvo zdravotníctva.  

Zamestnanci kliniky vo svojom stanovisku oceňujú 
výsledky, ktoré klinika dosiahla pod Kaščákovým vedením. 
„Opakovane sú dosahované výborné výsledky perinato-
logickej starostlivosti, ako perinatálna úmrtnosť, percento 
cisárskych rezov je hlboko pod celoslovenským priemerom, 
rastie počet pôrodov, dobre funguje centrum poskytujúce 
starostlivosť v spolupráci s neonatologickým pracoviskom o 
predčasne narodené deti. K výraznému pokroku došlo 
v oblasti gynekologickej starostlivosti, rozvoju onkologického 
programu – diagnostike a liečbe zhubných nádorov prsníka, 
zhubných nádorov rodidiel, kde sú výsledky porovnateľné 
s onkologickými centrami nielen slovenskými, ale aj v rámci 
Európy,“ uvádza sa v podpornom stanovisku Kaščákových 
kolegov z kliniky. 

Členky petičného výboru. 
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Z 82 zamestnancov ho podpísalo 62, 19 je momentálne na 
dovolenke. Petra Kaščáka petičná akcia prekvapila a váži si 
podporu každého človeka. 

 „Vážim si najmä podporu kolegov lekárov, ktorí vedia, že 
naozaj až k takému vážnemu prečinu nedošlo, aby bolo 
ohrozené zdravie a zdravotná starostlivosť. Bol som odvolaný 
z funkcie primára, ale môžem garantovať, že nie funkciou 
primára sa tu robí kvalitná medicína, ale celým kolektívom. 
Som presvedčený, že tá sa tu bude robiť, či už primárom 
budem alebo nie. Spätne chápem aj pohľad druhej strany, že 
som prekročil svoje právomoci. Za chybu to považujem, 
vážim si podporu, ale úprimne povedané, bol by som radšej, 
kedy sa to vôbec nemuselo diať a mohli by sme v pokoji robiť 
tak ako ešte pred týždňom,“ skonštatoval Peter Kaščák s tým, 
že chce zostať pracovať v trenčianskej nemocnici.  

„Neviem, či za tejto situácie by dokonca bolo vhodné, aby 
som sa do funkcie vrátil,“ uzavrel bývalý primár. 

www.cas.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1250/1/2015 
 
Podpisy pod petíciu proti odvolaniu Petra Kaščáka 

z funkcie primára gynekologicko–pôrodníckej kliniky 
v Trenčíne budú organizátori zbierať dlhšie o jeden týždeň. Po 
novom sa petícia bude dať podpísať až do 10. augusta. 
„Zmenu sme urobili na základe mnohých požiadaviek. Ľudia 
sami vyvíjajú aktivity ohľadom petície a zriaďujú podpisové 
miesta,“ povedala predsedníčka petičného výboru Monika 
Faltinková. 

Doteraz sa pripojilo už viac ako šesťtisíc občanov nielen 
z Trenčína, ale aj z celého Slovenska. „V týchto dňoch 
evidujeme už 43 zberných a podpisových miest a ľudia 
posielajú naďalej nové adresy miest, ktoré vytvorili z vlastnej 
iniciatívy.“ 
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V Trenčíne zbierajú podpisy na 23 miestach. Okrem toho je 
petícia dostupná v okolitých mestách, ale aj v Bratislave, 
Trnave, Hlohovci, Nových Zámkoch alebo Piešťanoch. Petícia 
beží aj na internete. „Táto vec sa týka každého z nás, máme 
možnosť nebyť ticho a prejaviť svoj názor,“ dodala Monika 
Faltinková. 

Odvolaný primár Peter Kaščák hovorí, že výrazná podpora 
na sociálnych sieťach a tiež organizácia petície ho veľmi 
prekvapila. 

„Priazeň, ktorú cítim po mojom odvolaní z postu primára 
od primátora, kolegov, od pacientok a rodičiek, od mnohých 

známych i neznámych ľu-
dí, je pre mňa silným po-
vzbudením a súčasne je 
zaväzujúca pri mojej ďal-
šej práci lekára,“ povedal. 

Túto medializáciu si 
ale podľa vlastných slov 
určite neželal a jeho od-
volanie výrazne ovplyvni-

lo aj atmosféru na klinike. „Nielen ja, ale celý kolektív vníma 
moje odvolanie ako nekorektný a neférový zásah do chodu 
kliniky.“ 

Nemocnica musí vyhlásiť výberové konanie na post 
primára. „To, či sa ho zúčastním, bude závisieť od mnohých 
okolností. K súčasnému vedeniu nemocnice už nemám žiadnu 
dôveru,“ uzavrel Peter Kaščák. 

Fakultná nemocnica v Trenčíne občiansku petíciu eviduje. 
„Vedenie nemocnie sa bude petícou zaoberať,“ uviedla 
hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Podobne sa vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva. 
„Zaoberáme sa každou petíciou, ktorá príde. Personálne 
otázky primárov ale rieši vždy riaditeľ nemocnice, nie 
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ministerstvo,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana 
Čižmáriková. 

www.sme.sk 05.07.2015 
pomocná evidencia 1329/1/2015 
 
 
Členovia petičného výboru, ktorý požaduje zrušenie 

odvolania Petra Kaščáka z postu primára gynekologicko–
pôrodníckeho oddelenia, sa koncom augusta stretli s riadi-
teľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislavom Past-
vom. 

„Upozornili sme ho, že s jeho rozhodnutím odvolať Petra 
Kaščáka nesúhlasí okrem širokej verejnosti, ktorá podporovala 
petíciu, tiež kolektív gynekologicko–pôrodníckej kliniky 
v Trenčíne, lekárske odborové združenie, ale aj primári 
nemocnice,“ hovorí členka petičného výboru Naďa 
Lorencová. Na stretnutí podali riaditeľovi nemocnice žiadosť 
o zrušenie odvolania Petra Kaščáka z funkcie primára. 

Petíciu s viac ako sedemtisíc podpismi riaditeľovi 
nemocnice neodovzdali, pretože nemocnica podľa petičného 
zákona nie je povinným subjektom na jej prijatie. Tým je 
ministerstvo zdravotníctva. 

„Naším cieľom je návrat Petra Kaščáka do funkcie primára, 
v čom nás podporili tisíce občanov nielen z Trenčianskeho 
kraja. Keďže sa petícia týka nielen funkcie, ale aj osobne 
doktora Kaščáka, zvolili sme najskôr cestu, ktorá pri 
uváženom a manažérsky profesionálnom prístupe riaditeľa 
môže mať efektívnejší a promptnejší výsledok. Postup 
výlučne v súlade s petičným zákonom však nevylučujeme,“ 
dodala Naďa Lorenzová. 

Riaditeľ fakultnej nemocnice Stanislav Pastva vydal po 
stretnutí s petičným výborom vyhlásenie. O rozhodnutí odvo-
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lať Petra Kaščáka z funkcie primára hovorí ako o výhradne 
svojom vlastnom. 

„Oceňujem jeho lekárske schopnosti a vedomosti a som si 
veľmi dobre vedomý jeho prínosu nielen pre gynekologicko-
pôrodnícku kliniku, ale i pre fakultnú nemocnicu ako celok,“ 
uvádza vo svojom stanovisku. 

Podľa neho je používanie majetku nemocnice na účely, 
ktoré nesúvisia s plnením pracovných povinností, hodnotené 

ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. Výsledkom takéhoto 
konania je ukončenie pracov-
ného pomeru. 

„Po zverejnení môjho roz-
hodnutia sa objavilo mnoho 
názorov na to, že môj postup bol 
neprimerane prísny voči lekáro-
vi, ktorý sa nemalou mierou 
podieľal na skvalitnení práce 

a výsledkov gynekologicko–pôrodníckej kliniky. S týmto 
nesúhlasím. Hlavnou otázkou pri mojom rozhodovaní nebolo 
to, či odvolám Petra Kaščáka z funkcie primára, ale to, či 
s ním skončím pracovný pomer z dôvodu závažného porušenia 
pracovnej disciplíny. Práve tu som prihliadol na výsledky 
a profesijnú erudovanosť Petra Kaščáka a rozhodol som sa 
nepostupovať tak prísne, hoci som presvedčený, že pre 
skončenie pracovného pomeru by boli splnené všetky 
podmienky,“ dodal vo svojom vyhlásení riaditeľ nemocnice. 

Stanovisko riaditeľa nemocnice považuje odvolaný primár 
Peter Kaščák za nekorektné a zavádzajúce. „Je pre mňa 
nemilým prekvapením, že sa riaditeľ nemocnice pod toto 
stanovisko podpísal. Tvrdí úplný opak toho, čo mi 
niekoľkokrát hovoril pri osobných stretnutiach,“ povedal Peter 

Peter Kaščák je aj členom skupiny Bez ladu a skladu. 
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Kaščák. O tom, či zostane aj naďalej pracovať vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne, sa ešte nerozhodol. 

„Nikto nemôže vedieť, aká bude moja profesionálna 
budúcnosť v trenčianskej nemocnici. Veď ešte nedávno by mi 
ani nenapadlo, že sa môžem stať súčasťou intríg 
a mocenských hier,“ dodal Peter Kaščák. 

Podľa informácií z internetovej stránky nemocnice 
výberové konanie na post primára vyhlásili v pondelok. 
Výberové konanie bude pozostávať z dvoch etáp - pohovorom 
so psychológom a pohovorom pred výberovou komisiou. 
Prihlásiť sa do výberového konania môžu záujemcovia do 
konca septembra. 

www.sme.sk 10.09.2015 
pomocná evidencia 1475/1/2015 
 
 
 
Na očnej klinike Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne 

urobia ročne asi 5000 operačných zákrokov, čo je po dvoch 
bratislavských nemocniciach tretí najväčší počet na 

Slovensku. Dominujú 
im operácie sivého 
zákalu, ktoré tvoria 
asi tretinu všetkých 
výkonov kliniky 
a v minulom roku ich 
v Trenčíne uskutočnili 
asi 1700.  

Podľa prednostu 
kliniky Mareka 

Káčeríka sa však čoraz menej lekárov venuje operáciám 
zadného segmentu oka a náročným operáciám po úrazoch oka. 
Na Slovensku sa podľa neho zvýšil počet očných centier, ktoré 
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sa venujú predovšetkým finančne zaujímavým operáciám 
sivého zákalu, prípadne refrakčným operáciám.  

„Sú to vcelku jednoduché operácie, na Slovensku je možno 
sto chirurgov, ktorí dokážu podobné operácie robiť. Veľké 
množstvo ostatných pacientov, to sú predovšetkým pacienti 
s chorobami zadného segmentu oka, predovšetkým sietnice 
a pacienti po úraze oka. Tí vyžadujú zložitejšie operácie, ktoré 
nie sú také ziskové pre nemocnicu. A je čoraz menej chirurgov 
na Slovensku, ktorí sa operáciami takýchto veľmi ťažkých 
stavov zaoberajú,“ konštatoval Marek Káčerík.  

Ako dodal, aj na očnej klinike FN Trenčín prevažujú 
operácie sivého zákalu, no špecifikom kliniky sú 
predovšetkým operácie sietnice, operácie ťažkých foriem 
zeleného zákalu, tzv. sekundárnych glaukómov, často aj 
implantácia glaukómových implantátov.  

„Zaoberáme sa aj operatívou a rekonštrukciou dúhovky, 
taktiež našívaním aneridických šošoviek, čo robia na 
Slovensku len asi tri kliniky. Ľudí, ktorí potrebujú tento 
výkon, nie je veľa, ale sú. Často za mnou chodia pacienti, 
ktorí sú aj 15 rokov bez dúhovky, šošovky, vidia veľmi zle, 
nikto ich nerieši. A pritom je to stav, ktorý je riešiteľný,“ 
zdôraznil očný chirurg.  

Jedným z najunikátnejších očných chirurgických zákrokov 
očnej kliniky FN Trenčín sú poľa prednostu rekonštrukčné 
operácie zrenice, tzv. serkláž zrenice.  

„Ide o operáciu, keď je zrenica napríklad po úraze 
ochrnutá, permanentne rozšírená. Nefunguje, nereaguje na 
osvetlenie. Na to sa používa špeciálny a dosť náročný 
operačný výkon, keď sa pomocou jedného stehu akoby obšije 
zrenička a stiahne sa. V podstate zašívate oko vnútri cez jeden 
dvojmilimetrový a dva milimetrové vpichy. Je tam veľmi veľa 
rizík, podľa mňa je to jedna z troch najťažších operácií, ktoré 
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som robil,“ priblížil Marek Káčerík s tým, že doteraz ich 
urobili asi desať, ich počet však neustále stúpa.  

„Často ani lekári nevedia, že je podobné stavy možné riešiť 
operačne,“ uzavrel prednosta očnej kliniky.  

www.teraz.sk 10.10.2015 
pomocná evidencia 1587/1/2015 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 

nahlásili v 41. kalendárnom týždni 5059 akútnych 
respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom stúpla chorobnosť o 3,81 percenta. Informoval 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 401 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o 35,5 percenta. Chrípka v minulom týždni najviac 
trápila deti od šesť do 14 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
v minulom týždni v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou, 
najnižšia v okrese Považská Bystrica.  

www.teraz.sk 12.10.2015 
pomocná evidencia 1598/1/2015 
 
Odvolaný primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Peter Kaščák je opäť vo 
funkcii. Ako jediný uchádzač o pozíciu primára vyhral 
výberové konanie.  

„Výberové konanie na obsadenie miesta primára 
gynekologicko–pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín sa 
uskutočnilo 13. a 14. októbra 2015. Prihlásil sa jediný 
uchádzač. MUDr. Peter Kaščák splnil predpoklady a 
požiadavky vyhlasovateľa výberového konania. Uchádzač 
vyhovel stanoveným podmienkam, výberová komisia ho 
odporučila a následne ho riaditeľ FN Trenčín menoval na 
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pozíciu primára gynekologicko–pôrodníckej kliniky,” uviedla 
pre TASR hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne odvolal Petra 
Kaščáka z funkcie pri-
mára gynekologicko-pô-
rodníckej kliniky 20. 
júla. Dôvodom bolo na-
táčanie hudobného klipu 
skupiny Karpatské chr-
báty v priestoroch pô-
rodnice, čo vedenie kla-
sifikovalo ako hrubé 
porušenie pracovnej disciplíny.  

V Trenčíne zorganizovali petíciu proti jeho odvolaniu, 
podporné stanovisko vyjadrilo Kaščákovi aj 62 zamestnancov 
kliniky, ktorí vo svojom stanovisku ocenili výsledky 
dosiahnuté pod Kaščákovým vedením. 

www.teraz.sk 23.10.2015 
pomocná evidencia 1631/1/2015 
 
Veľká výmena všetkých starých okien v trenčianskej 

nemocnici sa začala ešte v auguste. V týchto týždňoch ju 
pomaly dokončujú. Okná na viacerých budovách nemocnice 
boli pôvodné, niektoré majú viac ako sto rokov.  

„Naša budova je jedna z najstarších v nemocnici, má viac 
ako sto rokov, a okná tu boli pôvodné. V mnohých izbách boli 
nevhodné, museli byť doslova zaklincované, aby nepadali a 
neotvárali sa, napriek tomu cez ne fúkalo,“ hovorí primárka 
oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých Terézia Drobná.  

Podľa nej sú práve pacienti na geriatrii veľmi teplomilní, 
takže výmenu ocenili. V zime dokonca na tomto oddelení 
niektoré izby nevyužívali, pretože v nich bolo chladno.  
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„Teraz je to fantastický komfort, na izbách je teplejšie aj o 
tri stupne. Okná sa dajú ľahko otvárať, vetrať, ďalšia výhoda 
sú žalúzie, viete, keď pražilo slnko, dávali sme na okná 
plachty, závesy,“ dodala primárka.  

Samotná výmena bola organizačne náročná, okná totiž 
menili za plnej prevádzky oddelenia. „Organizačne to bolo 
náročné, museli sme to zvládnuť za pochodu. Mierne sme 

zredukovali počet pacientov, 
presúvali sme sa z jednej 
strany oddelenia na druhú, 
ale nikomu to nevadilo,“ 
skonštatovala Terézia Drob-
ná.  

Rekonštrukcia v takomto 
rozsahu ešte v trenčianskej 
nemocnici doposiaľ nepre-

behla. Celkovo tu vymenia 1310 okien a balkónových zostáv a 
21 vchodových dverí.  

„Pre výmenu okien sme sa rozhodli najmä pre ich 
nevyhovujúci technický stav, veľkú mieru opotrebovanosti a v 
zimnom období výraznému úniku tepla. Výmena je rozvrhnutá 
do viacerých etáp, s prácami sa začalo v druhej polovici 
augusta a predpokladané ukončenie je koncom októbra,“ 
povedala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová.  Peniaze 
na nové okná dostala nemocnica ako dotáciu od Úradu vlády.  

„Nemocnici tento rok pridelili účelovo viazané finančné 
prostriedky v celkovej sume 1 168 560 eur na výmenu okien v 
celom areáli a tiež na nákup RTG prístroja a mamografického 
prístroja,“ dodala Petra Gembešová.  
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Dodávku a montáž plastových okien, balkónových a 
vchodových dverí obstarala nemocnica prostredníctvom 
elektronického trhoviska, po dokončení prác zaplatí viac ako 
604 tisíc eur. „Zákazka 
zahŕňa demontáž, dodáv-
ku a montáž okien, bal-
kónových a vchodových 
dverí a montáž vnútor-
ných a vonkajších para-
petov, dodávku a montáž 
vnútorných horizontál-
nych žalúzií na okná 
a balkónové dvere a sieť-
ky, murárske a maliarske práce vnútorných a vonkajších ostení 
na jednotlivých budovách,“ uviedla Petra  Gembešová.  

Súčasťou ceny je aj doprava materiálu, odvoz a likvidácia 
starých okien, vnútorných a vonkajších parapetov, 
balkónových a vchodových dverí, vzniknutého odpadu a jeho 
uskladnenie na regulovanú skládku.  

Výmenu okien oceňujú aj pacienti nemocnice. „Čo som 
ležal naposledy v nemocnici, tak je to veľký rozdiel. Je to 
dobrá vec,“ hovorí Dušan z Ilavy. „Tá výmena je potrebná, 
cez staré okná fúkalo, bolo chladno. V nemocnici mi ale chýba 
lepší prístup personálu, najmä sestričiek, lebo tie robia 
nemocnicu, nie lekári alebo vybavenie,“ dodala Anna z 
Trenčína.  

Okrem okien tento rok v nemocnici opravili sociálne 
zariadenia na infekčnom oddelení, oddelení tuberkulózy a 
pľúcnych chorôb a geriatrickom oddelení. Na týchto 
oddeleniach tiež vymaľovali chodby a izby pre pacientov a 
vymenili podlahovú krytinu.  

www.sme.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1648/1/2015 
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Zdravotné sestry v Trenčíne podávajú výpovede. Pripojili sa 
tak k zdravotným pracovníkom zo Žiliny, Prešova, Košíc, 
Trnavy alebo Bojníc. V pondelok mali zozbieraných už okolo 
sto výpovedí, tento počet ale ešte nie je konečný. Plánujú ich 
zbierať aj počas decembra.  

Malo by ísť o sestry z prevažne kľúčových oddelení 
nemocnice ako ARO, 
traumatológia, chirur-
gia, alebo z gynekolo-
gicko-pôrodníckeho od-
delenia. Výpovede pre-
to môžu paralyzovať 
chod nemocnice. 

Zdravotné sestry nie 
sú spokojné so záko-
nom, ktorý im upravuje 

mzdy. Svoje požiadavky zhrnuli do troch bodov - zákon o 
odmeňovaní musí platiť pre všetkých zdravotníkov rovnako, 
chcú zvýšiť koeficienty pre výpočet mzdy a tiež zvyšovať 
základný plat každé tri roky praxe. „Tieto požiadavky všetci 
poznajú už roky – minister, riaditelia nemocníc, poslanci. Toto 
nie je len o našich platoch,“ povedala na pondelňajšom 
stretnutí so zdravotnými sestrami z trenčianskej fakultnej 
nemocnice prezidentka Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. 

 „Žiadame tiež, aby sa naplnil stav pracovníkov na taký, aký 
má v nemocniciach byť. Je nás málo. Ak má sestra na starosti 
dvakrát viac pacientov, ako by mala mať, tí potom 
nedostávajú kvalitnú starostlivosť,“ uviedla.   

Sestry podľa nej pochopili, že ak sa teraz nezmobilizujú 
a nezatlačia na zodpovedných, tak takáto príležitosť nebude 
veľmi dlho. „Chceme aby sa prestalo kradnúť, aby sa peniaze 
využívali efektívne,“ dodala  Iveta Lazorová. 
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Jedným z oddelení, ktorého chod môžu výpovede úplne 
ochromiť je aj Gynekologicko-pôrodnícke. Výpoveď podala aj 
vrchná sestra Adriana Hertlová.  

„Som hrdá na moje oddelenie, výpovede podali všetky 
sestry okrem troch, teda štyridsať. V nemocnici pracujem 28 
rokov, v čistom zarobím okolo 800 eur spolu s nadčasmi 
vrátane všetkého,“ dodala Adriana Hertlová. 

Napätá situácia je podľa Zuzany Krajčiovej aj na 
Psychiatrickej klinike. 
„Každý sa bojí, každý má 
deti, úver. Musíme to ale 
skúsiť, nič iné nám ne-
zostáva. Ak by som nemala 
manžela, tak je ťažké vyžiť 
z takého platu, a to robím 
sestru 25 rokov,“ povedala 
Zuzana Krajčiová. Z postu-
pu ministra je rozčarovaná. 
„Nerozumiem, neviem o čo mu ide - samé špekulovanie, 
naťahovanie,“ dodala Zuzana Krajčiová. Jej kolegyňa Jana 
Stančeková z rovnakej kliniky považuje jednanie zo strany 
ministerstva za nehoráznosť. „Ak vám pri takejto ťažkej 
a zodpovednej práci ešte niekto hádže balvany pod nohy...“. 

V trenčianskej Fakultnej nemocnici pracuje 690 sestier 
a pôrodných asistentiek. „Priemerný mesačný hrubý príjem 
bez nadčasových príplatkov je 1 027 eur,“ povedala 
hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 

Oficiálne informácie o zámere sestier podávať výpovede 
zatiaľ nemocnica nemá,  neevidujú ani žiadnu výpoveď z 
dôvodov nespokojnosti. 

Minulú stredu dalo v Žiline výpovede dvesto sestier, 
v piatok podalo výpoveď 382 sestier a pôrodných asistentiek 
v Prešove a 76 ich podalo výpoveď v  bojnickej nemocnici. 
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V pondelok  padli hromadné výpovede v Košiciach – tu 
podalo výpoveď 64 sestier a  v Trnave 106. 

Ministerstvo zdravotníctva podľa jeho hovorcu Petra Bublu 
situáciu sleduje.  

„Počkáme si na záver tohto dňa, a potom to vyhodnotíme,“ 
povedal. Minister je v kontakte s riaditeľmi dotknutých 
nemocníc.  

„Stále platí, že v nemocniciach majú postupovať tak, aby 
nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ 
podotkol Peter Bubla. 

www.sme.sk 30.11.2015 
pomocná evidencia 1813/1/2015 
 
Riaditelia nemocníc s poliklinikami v Bojniciach, Myjave a 

Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja garantujú, že nedôjde k zníženiu 
miezd zdravotníckych pracovníkov. Dohodli sa na tom na 
mimoriadnej pracovnej porade v utorok 1. decembra, ktorú 
zvolal predseda kraja Jaroslav Baška v súvislosti s výpove-
ďami sestier a pôrodných asistentiek v bojnickej nemocnici. 
Informovala o tom vedúca Oddelenia komunikácie a 
medzinárodných vzťahov Úradu kraja Jana Paulínyová. 

„Trenčiansky samosprávny kraj spolu s vedením nemoc-
nice hľadajú také riešenia, aby pacient nepocítil obmedzenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila. 

Ako ďalej konštatovala Jana Paulínyová, k dnešnému dňu 
podalo výpoveď v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 92 
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek z celkového počtu 
356.  

„Paradoxne je to v nemocnici, kde zdravotné sestry 
zarábajú najviac zo všetkých nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti kraja,“ poznamenala. V NsP Myjava a NsP 
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Považská Bystrica sestry a pôrodné asistentky žiadne 
výpovede k dnešnému dňu nepodali. 

Pracovný pomer chcú ukončiť okrem tých bojnických aj 
sestry a pôrodné asistentky z nemocníc v Žiline, Košiciach, 
Prešove a Trnave. 

Minister zdravotníctva Viliam Čislák podľa šéfky 
sesterských odborov Moniky Kaveckej podcenil situáciu a 

sestry nedôverujú jeho 
deklarovaným garanciám. 
Nie sú spokojné so záko-
nom, ktorý zdravotníkom 
upravuje mzdy. Sestry trvajú 
na troch požiadavkách. 
Zákon o odmeňovaní musí 
platiť pre všetkých zdravot-
níkov, chcú tiež zvýšiť koe-

ficienty pre výpočet základnej zložky mzdy. Ministerstvo 
zdravotníctva podľa jeho hovorcu Petra Bublu situáciu 
sleduje. „Počkáme si na záver tohto dňa, a potom to 
vyhodnotíme,“ povedal. Minister je v kontakte s riaditeľmi 
dotknutých nemocníc. „Stále platí, že v nemocniciach majú 
postupovať tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti,“ podotkol Peter Bubla. 

Výpovede začnú platiť vo februári tohto roka. Viliam 
Čislák chce dovtedy pracovať na tom, aby ich sestry stiahli. V 
extrémnych prípadoch môže podľa neho dôjsť k spájaniu 
oddelení či presunu personálu.  

„Ak majú sestry pochybnosti o výške mzdy, mali by sa 
riaditeľov spýtať na svoje nové platobné dekréty,“ povedal v 
piatok 27. novembra na tlačovej konferencii. Viliam Čislák 
označil akciu hromadných výpovedí za politicky motivovanú.  

www.sme.sk 01.12.2015 
pomocná evidencia 1824/1/2015 

Minister zdravotníctva Viliam Čislák. 
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V Trenčianskom kraji nahlásili v tomto týždni 5864 
akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s minulým 
týždňom sa chorobnosť zvýšila o 1,15 percenta. Informoval o 
tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. 

Z celkového počtu ochorení bolo 497 ochorení na chrípku. 
Chrípková chorobnosť vzrástla v porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom o 26 percent. Chrípka najviac trápila mládež od 15 
do 19 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Bánovce nad 
Bebravou (1894 ochorení na 100 tisíc obyvateľov), najnižšia v 
okrese Ilava (1290 ochorení na 100 tisíc obyvateľov). Pre 
chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku v 
žiadnej škole ani školskom zariadení v kraji. 

www.sme.sk 04.12.2015 
pomocná evidencia 1839/1/2015 
 
Vo Fakultnej nemocnici (FN) v Trenčíne v pondelok 7. de-

cembra prostredníctvom právneho zástupcu Slovenskej komo-
ry sestier a pôrod-
ných asistentiek 
Slavomíra Slávika 
podalo výpovede 
189 zdravotných 
sestier.  

„Výpovede ana-
lyzujeme z pohľa-
du dopadu na od-
delenia, najmä to, 

v akej prevádzke sú jednotlivé sestry zaradené a ich 
kvalifikáciu. V prípade dvojmesačnej výpovednej lehoty ich 
pracovný pomer by končil 29. februára 2016. Taktiež 
analyzujeme, aké žiadosti evidujeme na personálnom oddele-



809 
 

ní, aké možnosti ponúka trh práce a budeme hľadať vhodných 
uchádzačov na voľné pracovné pozície. Vynaložíme 
maximálne úsilie, aby bola pacientom poskytnutá nepretržitá 
zdravotná starostlivosť a naďalej budú prebiehať diskusie so 
sestrami, nakoľko prijatím novely zákona nedôjde k poklesu 
celkovej mzdy,“ uviedla hovorkyňa FN Trenčín Petra 
Gembešová. 

Sestry pristupujú k hromadným výpovediam, pretože sú 
nespokojné so zákonom, ktorý zdravotníkom upravuje mzdy. 
Parlament ho schválil koncom novembra, účinnosť má od 
budúceho roka. Sestry tvrdia, že nezohľadňuje ich požiadavky. 
Trvajú na tom, aby zákon platil nielen pre sestry v 
nemocniciach, ale aj pre tie v ambulanciách, zariadeniach 
sociálnych služieb či kúpeľoch. Chcú zvýšiť koeficienty pre 
výpočet základnej zložky mzdy a zvyšovať tiež základnú 
zložku mzdy každé tri roky praxe. Tie, ktoré podali výpovede 
do konca novembra, ich budú mať platné vo februári 
budúceho roka. 

Výpovede sestry zatiaľ podali v Univerzitnej nemocnici L. 
Pasteura v Košiciach, Fakultnej nemocnici v Trnave, v 
popradskej, bojnickej, žilinskej a prešovskej nemocnici. Podľa 
ministerstva zdravotníctva je ich 960. 

www.hnonline.sk 07.12.2015 
pomocná evidencia 1845/1/2015 
 
Týždňovú pauzu v podávaní hromadných výpovedí 

prerušili zdravotné sestry v Trenčíne. V pondelok prišiel 
právny zástupca Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek Slavomír Slávik a balík so 189 výpoveďami 
odovzdal v podateľni fakultnej nemocnice.  

 „Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je to stále živá téma, 
ak bude o to záujem, odovzdáme aj ďalšie výpovede. Podľa 
mojich informácií rokujú aj v ďalších nemocniciach, či sa 
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pripoja k tejto akcii, ale počty zatiaľ nepoznáme,“ povedal 
advokát Slavomír Slávik. 

Niektoré trenčianske sestry sa spoliehajú na to, že ak sa 
situácia vyostrí, prácu si nájdu v susednom Česku. Zlatuše 
Mihálová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť 
Krajskej nemocnice Tomáša Baťu v Zlíne potvrdila, že súrne 
potrebujú zdravotné sestry. 

„Potrebujeme sestry na štandardné oddelenia aj na 
oddelenie intenzívnej starostlivosti. Môžeme zamestnať 
minimálne 12 sestier, ktoré nutne potrebujeme. Nie sme 
v kontakte so Slovenskou komorou sestier, túto situáciu 
začíname riešiť mimo Českej republiky až teraz,“ dodala 
námestníčka zlínskej nemocnice. 

Trenčianska nemocnica sa ocitla v nepríjemnej situácii. 
S výpoveďami sa vedenie bude môcť oboznámiť až teraz, aby 
zistilo, ako by sa ich odchod prejavil na jednotlivých 
oddeleniach, akú majú sestry kvalifikáciu a v akej prevádzke 
boli zaradené. V prípade dvojmesačnej výpovednej lehoty by 
sa ich pracovný pomer skončil 29. februára. Celkovo tam 
pracuje 679 sestier. 

„Taktiež analyzujeme, aké žiadosti sú na personálnom 
oddelení, aké možnosti ponúka trh práce a budeme hľadať 
vhodných uchádzačov na voľné pracovné pozície. 
V súčasnosti evidujeme vyše 50 žiadostí o prijatie do 
zamestnania na pozíciu zdravotnej sestry. Vynaložíme 
maximálne úsilie, aby bola pacientom poskytnutá nepretržitá 
zdravotná starostlivosť,“ zdôraznila Petra Gembešová, 
hovorkyňa fakultnej nemocnice. 

Peter Bubla, hovorca ministerstva zdravotníctva, 
informoval, že v štátnych nemocniciach začalo pracovať 
34 nových sestier, ktoré nastúpili do zamestnania po tom, čo 
niektorým začala plynúť výpovedná lehota. Výpoveď podľa 
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Bublu do včerajška stiahlo 70 zdravotníčok a ďalších 20 o tom 
rokuje. 

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a 
pôrodných asistentiek pre Pravdu povedala, že nemá žiadne 
informácie o stiahnutých výpovediach. Na celom Slovensku 
ich doteraz podľa nej podalo 1 183 sestier. 

 „U sestier nejde ani tak o počet, ale o percentuálne 
zastúpenie. Sestry musia byť 24 hodín denne pri lôžku 
pacienta. Ak nemocnice nemôžu zabezpečiť 24-hodinové 
služby, už je problém. Sú niektoré nemocnice, kde majú málo 
sestier, a už dve-tri chýbajúce sestry dokážu nabúrať chod 
oddelenia,“ pripomenula Iveta Lazorová. 

www.pravda.sk 08.12.2015 
pomocná evidencia 1858/1/2015 
 
Oblasť od Kysúc až po Bratislavu môže čoskoro zostať bez 

fungujúcej koncovej pôrodnice. Vedenie trenčianskej fakultnej 
nemocnice totiž 
zvažuje, že v prí-
pade, ak by pôrod-
né asistentky ne-
stiahli výpovede, 
tak pôrodnicu spo-
lu s neonatologic-
kým centrom od 
marca 2016 zavrú.  

Tento scenár o-
hlásilo vedenie trenčianskej nemocnice na stretnutí s primármi 
jednotlivých oddelení. Agentúre SITA to potvrdil aj jeden z 
lekárov, ktorý si však neželal byť menovaný. 

O pláne zavrieť štvrtú najväčšiu pôrodnicu na Slovensku 
informovala zdravotné sestry aj námestníčka riaditeľa pre 
ošetrovateľstvo Eva Petrová. Zhruba štyridsať zdravotných 
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sestier a pôrodných asistentiek z pôrodnice na protest proti 
pomerom v zdravotníctve a prístupe ministerstva k nim podalo 
výpoveď v decembri s tým, že ak výpovede nestiahnu, tak 
skončia ku koncu februára. Podľa hovorkyne nemocnice Petry 
Gembešovej je ale predčasné šíriť správy o zatvorení 
pôrodnice. „Vedenie nemocnice vyvíja maximálne úsilie, aby 
v prípade nestiahnutia výpovedí sestier nebola ohrozená 
prevádzka  žiadneho oddelenie,“ informovala Petra 
Gembešová. 

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek Iveta Lazorová je presvedčená, že predstavené 
plány na zrušenie pôrodnice sú iba ďalším zastrašovaním 
sestier.  

„Náš právnik riešil prípady, keď si nadriadený cieľavedome 
vyberal sestry, ktoré sú živiteľkami rodín a doslova ich 
vydieral, aby stiahli výpoveď s tým, že ak ostanú bez práce, 
tak sa nepostarajú o svoje deti,“ tvrdí Iveta Lazorová s tým, že 
po týchto cynických praktikách už neveria ministrovi 
zdravotníctva a žiadajú premiéra Roberta Fica, aby konal a 
prehodnotil priority rozpočtu, keďže v tomto minister zlyhal. 

„Zaujímavé, že na 2500 nových policajtov sa sto miliónov 
eur našlo zo dňa na deň, ale pre sestry oveľa menšie peniaze 
nie sú už tri roky. Čo sú teda priority? Navyše, teraz 
ministerstvo zdravotníctva hazarduje so zdravím mamičiek a 
ešte nenarodených detí v ekonomicky najvýkonnejšom 
regióne Slovenska,“ uzavrela Iveta Lazorová. 

www.sme.sk 21.12.2015 
pomocná evidencia 1908/1/2015 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne uhradí na konci roka 

poslednú splátku zo sumy 243-tisíc eur pre spoločnosť 
Hospital Catering Solutions, ktorá nemocnici dodáva stravu. 
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Takmer štvrť milióna eur je nemocnica povinná zaplatiť za 
to, že v minulom roku odobrala o päť percent menej stravných 
dávok, ako sa zaviazala v koncesnej zmluve, ktorú podpísal 
predchádzajúci riaditeľ nemocnice Ján Dubovský. 

Nemocnica podľa 
zmluvy neplatí za ne-
odobratú stravu, ale za 
mzdy, energie, odvoz 
odpadu, upratovanie. 
Variabilné náklady, 
ktoré sa do sumy 
nepočítajú, sú potravi-
ny. 

Prvú splátku vo vý-
ške 43 tisíc eur za-

platila na konci mája tohto roka, poslednú, vo výške 24 tisíc 
eur uhradí 31. decembra 2015. 

„V prípade, ak celkový počet odobraných denných 
stravných dávok v príslušnom období klesne o viac ako päť 
percent pod minimálny odber, platí nemocnica odplatu 
zníženú o potraviny. Za prvý rok prevádzky išlo o sumu 243 
tisíc eur,“ informovala hovorkyňa nemocnice Petra 
Gembešová. 

Nemocnica sa v zmluve zaviazala odoberať denne 
minimálne 630 denných stravných dávok pre pacientov, 
minimálne 410 obedov pre zamestnancov počas pracovných 
dní, minimálne 120 obedov cez soboty, nedele a sviatky. 
Menej stravy odobrala trenčianska nemocnica najmä pre 
pokles počtu hospitalizovaných pacientov. 

„Ten nastal z dôvodu rekonštrukcií oddelení, ktoré majú 
v tomto čase znížený výkon,“ spresnila Petra Gembešová. 
V dodatku zmluvy, ktorý uzavrela nemocnica s dodávateľom 
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stravy v lete minulého roka, je minimálny odber nižší o 5 
percent v zmysle dohodnutých podmienok. 

Firma Hospital Catering Solutions o prehodnotení 
podmienok stanovených v koncesnej zmluve neuvažuje. 

„Garantovaný odber bol neoddeliteľnou súčasťou 
súťažných podmienok k verejnej zákazke. Odbery boli určené 
zo strany verejného obstarávateľa a pre všetkých účastníkov 
výberového konania sú rovnaké,“ informovala asistentka 
manažmentu Martina Janečková. 

Zmluvu na dodávku stravy podpísala trenčianska 
nemocnica s firmou Hospital Catering Solutions na desať 
rokov. Celodenná strava pre pacientov zahŕňa tri jedlá denne 
a stojí 8,39 eura, zamestnanci majú obed za 3,96 eura. 

V celkovej cene jedál sú zahrnuté aj náklady na komplexnú 
rekonštrukciu kuchyne a jedálne, náklady na energie, 
triedenie, odvoz a likvidácia odpadu, upratovanie, mzdové 
náklady alebo náklady na distribúciu stravy. 

www.sme.sk 21,12.2015 
pomocná evidencia 1909/1/2015 
 
Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa v utorok 22. 

decembra  dištancovalo od informácií, podľa ktorých hrozí, že 
ak zdravotné sestry nestiahnu výpovede, pôrodnicu spolu s 
neonatologickým centrom od marca 2016 zavrú. 

„Od nepravdivých a poplašných informácií o zatvorení 
pôrodnice sa dištancujeme a považuje ich za zbytočné 
zastrašovanie verejnosti. Vedenie nemocnice v žiadnom 
prípade neuvažuje o zatvorení akéhokoľvek oddelenia, ani 
pôrodnice, práve naopak, robí všetko preto, aby  zabezpečilo 
plynulú prevádzku bez obmedzení a bez dopadu na 
pacientov,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra 
Gembešová. 
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Trenčianska nemocnica eviduje k dnešnému dňu 35 
stiahnutých výpovedí zdravotných sestier. „Prebiehajú 
pohovory a v prvých mesiacoch nového roka by malo nastúpiť 
20 nových sestier do pracovného pomeru,“ dodala Petra 
Gembešová. 

Podľa včerajších informácií agentúry SITA malo vedenie 
trenčianskej Fakultnej 
nemocnice zvažovať, že 
v prípade, ak by pôrod-
né asistentky nestiahli 
výpovede,  tak pôrod-
nicu spolu s neo-
natologickým centrom 
od marca 2016 zavrú. 

Oddelenia, ktorých 
chod môžu výpovede 
úplne ochromiť, je aj 
gynekologicko-pôrodnícke alebo ORL klinika.  Výpoveď 
podala aj vrchná sestra z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
Adriana Hertlová.  

„Som hrdá na moje oddelenie, výpovede podali všetky 
sestry okrem troch, teda štyridsať. V nemocnici pracujem 28 
rokov, v čistom zarobím okolo 800 eur spolu s nadčasmi 
vrátane všetkého,“ dodala Adriana Hertlová. 

Fungovanie klinky bez sestier je podľa primára oddelenia 
Petra Kaščáka nemožné. 

„Verím, že k tomu nepríde. Výpovede vnímam ako silný 
apel na zodpovedných, aby riešili postavenie, kompetencie 
a odmeňovanie zdravotných sestier a pôrodných asistentiek,“ 
povedal Peter Kaščák. 

www.sme.sk 22.12.2015 
pomocná evidencia 1930/1/2015 
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Stovky úspešne liečených pacientov, niekedy aj zachránené 
životy. Také sú výsledky prevádzky hyperbarickej komory v 
Trenčíne ako vedecko-výskumného pracoviska. Ide o 
spoločný projekt tamojšej univerzity a nemocnice. Na 
Slovensku je unikátom. 

Ôsmak Jakub žije v Topoľčanoch. Pred tromi rokmi 
doslova bojoval o život po vážnom poškodení mozgu. Podľa 

mamy Miroslavy 
Vizičkaničovej mal 
prognózu, že už nik-
dy nebude môcť 

samostatne 
fungovať. Rodičia 
sa s tým nezmierili. 
Okrem iného sa 
rozhodli navšte-
vovať aj 

hyperbarickú komoru v Trenčíne. „Výsledok je úžasný - chodí 
do školy na celé vyučovanie s minimálnou asistenciou. 
Samostatne sa učí, dosahuje výborné známky,“ vraví Jakubova 
mama. 

V komore už Jakub absolvoval desiatky sedení, vďaka 
ktorým podľa mamy aj samostatne chodí, no znova sa naučil 
aj plávať či bicyklovať. 

Trenčiansku hyperbarickú komoru vybudovali vďaka 
europrojektu za asi tri miliónu eur. Pacienti v nej inhalujú 
stopercentný medicínsky kyslík pri vyššom ako normálnom 
tlaku, teda nad jednu atmosféru, a to podľa prodekanky 
Fakulty zdravotníctva Zdenky Krajčovičovej jednak zabíja 
baktérie, no zároveň aj regeneruje bunky, čo sa dá rôzne 
využiť. 

 „Od napríklad náhlych strát sluchu cez cievne mozgové 
príhody, prevencie voči amputáciám,“ vysvetľuje Zdenka 
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Krajčovičová. „Pri niektorých diagnózach je to život 
zachraňujúca liečba. Ten účinok je veľmi, veľmi široký.“ 

Navyše ľudí podľa nej liečia ako jediní u nás zadarmo. 
Týždenne berie procedúry v komore vyše 150 pacientov a 
zároveň sa tu podľa univerzity naďalej rozvíja vedecký 
výskum. 

Rádio Slovensko 23.12.2015 
pomocná evidencia 1936/1/2015 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

Čerešňový sad neďaleko opevnenia Trenčianskeho hradu 
plánuje centrum environmentálnych aktivít spolu s 
dobrovoľníkmi revitalizovať. Trenčania toto miesto v 
lesoparku Brezina dobre poznajú a chcú mu vdýchnuť 
pôvodnú podobu spred niekoľkých dekád.  

 „Čerešňový sad potrebuje zmenu vzhľadom na to, že les tu 
jednoznačne už víťazí. 
Čerešní tam zostalo len 
pár a sú už veľmi sta-
ré,“ povedal Richard 
Medal z Centra envi-
ronmentálnych aktivít. 
Centrum sa rozhodlo aj 
v spolupráci s niekto-
rými dlhoročnými oby-
vateľmi Trenčína ob-
noviť stromy a zlik-

vidovať zarastenú plochu okolo nich.  
„Musíme ešte uskutočniť plán projektu a 

nákres. Komunikovali sme o tom už s pracovníkmi mestského 
hospodárstva a správy lesov, ktorí nám poskytli mapy a 
zisťujú, aký je v súčasnosti právny stav čerešňového sadu,“ 
povedal Richard Medal.  

Projektu pomáha aj trenčiansky architekt Július Bruna. 
„Ide nám o to, aby čerešňový sad bol znovu hodný svojho 
mena a stal sa súčasťou nástupného priestoru cez južné 
opevnenie na hrad,“ povedal Július Bruna. Podľa jeho slov je 
preto nutné na tomto mieste urobiť niekoľko zásahov.  

 „Musíme vytvoriť hlavnú prístupovú os až k hradu, a to 
trvale nielen v zime, ale i počas leta. Urobiť na čerešňovom 
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sade niekoľko miest, kde bude výsostne prevládať čerešňa a 
bude aj chránená. Zabezpečíme aj dendrologické výskumy, 
prípadne i odštiepenia tých starých druhov, ktoré tam 
dožívajú,“ dodal Július Bruna. Čerešňový sad má aj po úprave 
umožniť návštevníkom výhľad na hrad. 

Celý projekt by sa mal uskutočniť v priebehu tohto roka. 
Mesto Trenčín sa o čerešňový sad priebežne stará a v 
minulosti rôzne inštitúcie vypracovali projekty na jeho 
revitalizáciu. 

„Technická univerzita vo Zvolene ešte v minulosti 
vypracovala projekt revitalizácie čerešňového sadu 
zalesnením. Na časť čerešňového sadu vypracoval štúdiu aj 
Lesoprojekt Zvolen v roku 2004, ktorá sa týkala okrajového 
plášťa lesa,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. Už 
projekt zvolenskej univerzity z roku 1997 čerešňový sad 
označil ako prestarnutý a staré čerešne určil na výrub.  

„Výrub postupne zabezpečujeme. Počítame v súčasnosti s 
presvetlením vegetácie prehustených miest a s vytvorením 
oddychovej plochy, kde už sú k dispozícii tri ohniská. Mesto 
dvakrát ročne čerešňový sad kosí,“ dodala Erika Ságová.  

Lesopark Brezina zaberá plochu vyše 212 hektárov a 
nachádza sa vlastne uprostred mesta. Nazýva sa Brezina, ale 
pritom tu takmer žiadne brezy nerastú. Svoj názov si zachoval 
z čias rakúsko-uhorskej monarchie. Býval to oddávna holý 
kopec, aby obyvatelia hradu videli, ak by sa blížil nepriateľ. 
Až koncom 19. storočia začali kopec zalesňovať a prvými 
stromami, ktoré sa tu uchytili, boli brezy. Na Brezinu je 
prístup z viacerých strán, z centra mesta okolo hradu, ale aj 
z najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh, kde žije asi tretina 
obyvateľov mesta. 

www.sme.sk 12.02.2015 
pomocná evidencia 186/1/2015 
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Smetné nádoby na trenčianskych sídliskách sú často 
zdrojom neporiadku. Odpadky nájdete v týchto mesiacoch aj v 
blízkosti Váhu. Kartóny pri smetných košoch, odhodené 
plastové fľaše a rôzne iné odpadky. To je obraz v niektorých 
sídliskách v Trenčíne. 

Výnimkou nie je ani Bazovského ulica v mestskej časti Juh. 
„Nezodpovední obyvatelia tejto ulice a okolia svojou 

ľahostajnosťou pravidelne vytvárajú skládku okolo košov. 
Smeti sa potom váľajú 
aj na chodníku pod 
nimi. Toto sa tu opa-
kuje pravidelne,“ sťa-
žuje sa Tomáš na 
portáli Odkaz pre sta-
rostu. Podľa jeho slov 
by riešením bolo zväč-
šiť múrik a priestor na 
smetné nádoby. 

Mesto však upo-
zorňuje, že ľahostajnosť ľudí sa nedá napraviť podobnými 
úpravami. „Tieto problémy môže vyriešiť zástupca vlastníkov 
bytov. Môže na domovej výveske umiestniť informáciu o tom, 
kedy je možné vyložiť nadrozmerný odpad. Všetky informácie 
o nakladaní s odpadom na území mesta upravuje všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch. Uverejňujeme ho aj na 
webstránke mesta,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Neporiadok v meste ľudia nevytvárajú len pri sídliskách. 
Odhodené fľaše a rôzne predmety nájdete aj pri bežnej 
prechádzke po brehu Váhu. Jednu skládku neďaleko čističky 
odpadových vôd už v minulom mesiaci mesto odstránilo na 
vlastné náklady, keďže pôvodcu skládky nenašli. Neporiadok 
neďaleko Váhu potvrdila aj dobrovoľníčka z Trenčína Jana 
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Gáborová. Zúčastňuje sa počas roka množstva brigád, kde s 
týmto nepríjemným trendom pomáha bojovať. 

„Priestor pri Váhu znečisťujú bezohľadní ľudia, tvoriaci 
rôzne čierne skládky, ktoré sme aj s ostatnými dobrovoľníkmi 
viackrát objavili a následne odstraňovali počas čistiacich 
brigád v okolí Zátoky pokoja pri cestnom moste,“ povedala 
Jana Gáborová. 

Podľa jej slov aj napriek snahe dobrovoľníkov 
odhadzovanie odpadkov neprestáva a skládky zvyčajne 
pribúdajú na miestach, kde ich už niekoľkokrát odstránili. 

www.sme.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 201/1/2015 
 
Mesto Trenčín sa po šiestich rokoch začalo starať o verejnú 

zeleň vlastnými silami. Zároveň pristúpilo ku koncu marca k 
výpovedi zmluvy 
na zabezpečovanie 
prevádzky verejné-
ho osvetlenia so 
spoločnosťou Sie-
mens.  

Vedúci Útvaru 
interných služieb 
mesta Benjamín 
Lisáček uviedol, že 

za vrátením správy zelene a osvetlenia pod mesto je šetrenie 
nákladov. Úsporu vyčíslil na vyše 400 tisíc eur pre tento rok. 
Mesto podobne v minulosti vypovedalo zmluvu na správu 
tepla, kde výška ušetrených nákladov podľa jeho slov 
presiahla 200 tisíc eur ročne.   

O kosenie, hrabanie, čistenie zelene, výruby, orezy, 
výsadbu kvetín a drevín sa starala od roku 2009 spoločnosť 
Marius Pedersen. Vyhrala súťaž, ktorú vyhlásilo mesto. Už 
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vtedy ju však niektorí podnikatelia spochybňovali. 
Poukazovali, že bola ušitá na mieru práve pre neskoršieho 
víťaza. Výpoveď spoločnosti síce uplynie 31. januára 2016. 

Spoločnosti Marius Pedersen mesto mohlo dať výpoveď až 
po tom, ako jej splatilo dlh za služby objednané ešte v 
predvolebnom roku 2010. Išlo o viac ako štyri milióny eur nad 
rámec rozpočtom krytých financií. Koncom minulého roka bol 
poslednou splátkou 800-tisíc eur dlh splatený.   

O zeleň sa bude starať Mestské hospodárstvo a správa 
lesov. Pred desiatimi rokmi bolo určené k zániku s tým, že 
mesto si bude služby pre obyvateľov objednávať a platiť u 
súkromných firiem. V súčasnosti prijíma zamestnancov a 
preberá čoraz viac služieb. Stará sa už napríklad aj o zimný 
štadión, krytú plaváreň a ďalšie zariadenia v majetku mesta.  

  Mestské hospodárstvo a správa lesov podľa Benjamína 
Lisáčka už vlani nakúpilo vlastné kosačky a zamestnalo 
nových sezónnych pracovníkov. „V tomto roku bude 
hospodárstvo zamestnávať ešte viac zamestnancov a kúpi, 
prípadne vezme do prenájmu novú techniku potrebnú pre 
zabezpečenie komplexnej starostlivosti o verejnú zeleň. 
Obdobne aj pri verejnom osvetlení budeme kupovať novú 
plošinu a zamestnáme vlastných pracovníkov,” uviedol 
Benjamín Lisáček. 

Spoločnosť Siemens na konci minulej dekády kompletne 
zmodernizovala osvetlenie v meste za vyše 10 miliónov eur. 
Trenčín to bude splácať do roku 2018. Marius Pedersen sa na 
základe zmlúv naďalej bude starať o odpadové hospodárstvo, 
údržbu a lokálne opravy ciest. „Časť opráv však plánuje mesto 
realizovať vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu plánuje kúpiť stroj 
na ich opravu nahrievaciou technológiou s použitím 
recyklovaného asfaltu,” dodal Benjamín Lisáček. 

www.sme.sk 17.02.2015 
pomocná evidencia 217/1/2015 
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Trenčiansky kraj má spolu 276 obcí, z toho je verejná 
kanalizácia vybudovaná len v 70 obciach. Prístup k nej má 
takmer 60 percent obyvateľov. Slovensko sa pritom zaviazalo, 
že do konca roku 2015 pripojí na verejnú kanalizáciu všetky 
obce nad 2000 obyvateľov.  

„Z hľadiska plnenia požiadaviek vyplývajúcich z európskej 
smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v rámci 
Trenčianskeho kraja súlad s predmetnou smernicou 
nedosahuje 9 aglo-
merácií nad 2 000 
obyvateľov, čo 
predstavuje 27 ob-
cí,“ uviedol hovor-
ca ministerstva ži-
votného prostredia 
Maroš Stano. Ak 
sa v nich kanali-
zácia vybudovať 
nestihne, zo strany Európskej únie nám hrozia sankcie.  

„Proces pozostáva z viacerých krokov, na jeho konci je 
hrozba paušálnej pokuty, ktorá môže byť v určitých prípadoch 
doplnená aj o penále za neplnenie stanovených opatrení,“ 
dodal.  

Medzi najväčšie obce bez kanalizácie v Trenčianskom kraji 
patria Horná a Dolná Súča. O jej vybudovanie sa spoločne s 
obcami Skalka nad Váhom a Hrabovka neúspešne pokúšajú už 
niekoľko rokov. Projekt za 25 miliónov eur zastrešuje 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh. Žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok podávali na ministerstvo 
životného prostredia už štyrikrát.  

„Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby, 
ktorá zahŕňa odkanalizovanie týchto obcí s čistením 
odpadových vôd na ČOV Nemšová. V tomto období prebieha 
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proces aktualizácie dokumentácie, ktorá bude prílohou k 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ povedal riaditeľ 
spoločnosti Bohuš Babál. „V prípade vyhlásenia výzvy 
ministerstvom životného prostredia vodárenská spoločnosť 
Vlára - Váh predloží žiadosť a bude sa uchádzať o poskytnutie 
finančných prostriedkov.“  

Podľa vyjadrenia ministerstva životného prostredia je 
predpoklad, že ak budú na tento projekt schválené peniaze, 
kanalizácia bude vybudovaná v rozsahu rokov 2016 až 2020.  

Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) majú na tento 
rok naplánovanú výstavbu chýbajúcej a intenzifikáciu 
jestvujúcej kanalizácie v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom 
a priľahlých obciach v oblasti pôsobnosti TVK.  

„Ide o obce Omšenie, Zamarovce, Trenčianske Stankovce, 
Veľké Bierovce, Adamovské Kochanovce, Chocholná-
Velčice, Melčice-Lieskové a Ivanovce,“ povedala Zdenka 
Pepelová z TVK.  

Podľa nej sú najväčšie prekážky pri budovaní kanalizácie 
okrem získavania finančných prostriedkov najmä 
usporiadavanie majetkovoprávnych vzťahov.  

„Všetky ostatné súvisiace činnosti už máme 
štandardizované a vieme ich vykonať v súlade s plánmi a 
rozpočtami,“ dodala Zdenka Pepelová.  

Obavy, že sa ľudia do vybudovanej siete nebudú chcieť 
pripojiť, nemá. „Výhody pripojenia na obecnú kanalizáciu sú 
zjavné. Ide hlavne o komfort odkanalizovania, kde odpadá 
problém starostlivosti o žumpu a tiež finančné výhody. Meter 
kubický odkanalizovania verejnou kanalizáciou stojí približne 
1,20 eura, pričom meter kubický odkanalizovania cez vývoz 
žumpy stojí 5 eur a viac,“ uzavrela Zdenka Pepelová.  

www.sme.sk 19.02.2015 
pomocná evidencia 227/1/2015 
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Nedostatok smetných kontajnerov v jednotlivých častiach 
mesta a prebytok odpadu. To sú problémy, na ktoré sa snažia 
občania Trenčína upozorniť kompetentných mesta. 

„Čo s odpadkami na Železničnej ulici pri železničnej 
a autobusovej stanici? Je to tam v hroznom stave,“ pýta sa 
obyvateľka a - ako uviedla - nemá problém sa pridať, ak by sa 
zorganizoval zber tohto odpadu. Ďalšia občianka žiada, aby 
tam bol dodaný jeden smetný kontajner na kov. 

Ako uviedla referentka životného prostredia Zuzana 
Čachová z Útvaru stavebného a životného prostredia, nádoby 
na kovový odpad mesto zatiaľ neplánuje rozmiestňovať. 
„Kovový odpad je momentálne možné odovzdať len 
v zberných dvoroch mesta na Soblahovskej a Zlatovskej ulici 
alebo počas jarného a jesenného upratovania,“ dodala.  

Nespokojná je aj obyvateľka, ktorá sa sťažuje na 
neporiadok okolo kontajnerov pri Lidli na Bratislavskej ulici 
v časti Kvetná. „Toto miesto je veľmi frekventované, keďže sa 
tam nachádza supermarket Lidl a takýto veľký neporiadok je 
pre ľudí odpudzujúci,“ dodala. Ako uvádza Zuzana Čachová, 
práve toto miesto je obývané bezdomovcami a pravidelne 
riešia tento neporiadok s mestskou políciou. Niekoľkokrát už 
zabezpečili jeho odstránenie prostredníctvom súkromnej 
spoločnosti. 

www.nasenovinky.sk 26.02.2015 
pomocná evidencia 259/1/2015 
 
Na Hviezdoslavovej ulici aj neďaleko železničného mosta v 

Trenčíne vyrúbali ďalšie stromy. V centre mesta odstránili 
zeleň i mladší orech. 

„Neviem prečo vyrúbali mladý orech na Hviezdoslavovej 
ulici a pokračuje ďalšie odstraňovanie zelene v tejto lokalite,“ 
sťažuje sa Jozef Polák na trenčianskom webe v rubrike 
Otázky a odpovede.  
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Podľa mesta išlo o náletovú drevinu, prípadne ju účelovo 
vysadili ľudia. „Ovocný strom rástol v blízkosti iného, 
sadovnícky hodnotného platana. Obmedzoval ho v zdravom 
vývoji,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  

Veľký ovocný strom, ktorý vyrúbali, sa nepoužíva v 
okrasnom sadovníctve, jeho 
využite je skôr v hospo-
dárskych záhradách. O od-
stránení ďalšej zelene roz-
hodol útvar životného pro-
stredia.  

„Do vyvýšeného záhonu 
veľmi neodborne vysadili 

dreviny s príliš veľkým vzrastom. Niektoré sa začali nakláňať 
nad parkovisko. Ich vyvrátenie by mohlo ohroziť účastníkov 
premávky i zaparkované autá,“ vysvetlila Erika Ságová.  

Záhon podľa jej slov vybudovali za účelom optického 
zakrytia teplovodného potrubia, ktoré ním prechádza. „Každá 
inžinierska sieť má normami stanovenú ochrannú zónu, v 
ktorej by sa nemali sadiť dreviny, najmä nie stromy. Svojimi 
koreňmi môžu totiž sieť narušiť a ohroziť jej prevádzku a v 
prípade havárie aj životné prostredie,“ dodala Erika Ságová.  

Trenčania upozorňovali aj na výrub topoľov neďaleko 
starého železničného mosta. Vytvárali alej pozdĺž chodníka, 
kde hlavne v teplejších mesiacoch sa ľudia prechádzajú či 
jazdia na bicykloch. Tento úsek nie je mestský, ale je v správe 
povodia Váhu.  

„Dôvodom výrubu bol vek a stav drevín, nakoľko v 
poslednom období dochádzalo pravidelne k nežiaducemu 
lámaniu konárov i častí kmeňov týchto stromov. Stromy tak 
tvorili nielen potenciálnu prekážku odtoku vody pri splavení 
do nižších častí toku, ale aj bezpečnostné riziko pre ľudí 
chodiacich po priľahlom verejnom priestranstve,“ povedal 
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Ľuboš Krno, hovorca Slovenského vodohospodárskeho 
podniku.  

Podnik v tejto súvislosti v poslednom období dostal aj dve 
žiadosti o výrub týchto drevín. „Jeden z Kanoistického klubu 
Lodenice Trenčín a druhý od prevádzkovateľa bufetu. V 
oboch listoch nás žiadajú o výrub, pričom vyjadrujú práve 
obavy o zdravie a majetok svojich členov a ostatných osôb, 
ktorí navštevujú bufet, alebo prechádzajú týmto miestom,“ 
dodal Ľuboš Krno. 

www.sme.sk 10.03.2015 
pomocná evidencia 352/1/2015 
 
Drevené police, dosky či staré skrine. To všetko 

odhadzovali ľudia na Považskej ulici v Trenčíne v blízkosti 
garáží a hrádze. Práve pri brehu Váhu sa často objavujú aj po 
zásahu rôznych dobrovoľní-
kov stále nové odpadky.  

Tieto pozemky má v sprá-
ve Slovenský vodohospodár-
sky podnik. „Úsek hrádze pri 
zimnom štadióne je pred-
metom prebiehajúcej spolu-
práce Slovenského vodohos-
podárskeho podniku s majiteľmi priľahlých garáží a mesta 
Trenčín, kde sme v prvej fáze odstránili problematické krovie. 
V najbližšom období sa podľa dohody zúčastnených strán 
chystá aj odstránenie samotných odpadkov,“ informoval 
Ľuboš Krno, hovorca Slovenského vodohospodárskeho 
podniku.  

Mesto informovalo na webstránke Odkaz pre starostu, že 
odpadky by mali zmiznúť do konca apríla. Slovenský 
vodohospodársky podnik argumentoval, že sa o priestory, 
ktoré majú v správe, pravidelne stará.  
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„Naša organizácia ako správca pozemkov sa pravidelne 
podieľa na odstraňovaní odpadov z priestoru 
obhospodarovaných ochranných hrádzí či vodných 
plôch. Zväčša ide o spoluprácu so samosprávou, školami, 
občianskymi združeniami, ako rybármi či záhradkármi. A to 
formou poskytnutia dopravy, ako napríklad traktor s viečkou, 
prípadne krátkodobého zapojenia ľudí,“ povedal Ľuboš Krno.  

Kompetentní však musia často bojovať s 
nezodpovednosťou ľudí. Na rôznych miestach sa preto často 
objavuje aj veľkoobjemný odpad. Toho sa pritom ľudia môžu 
zbavovať jednoducho a legálne.  

 „Počas celého roka môžu ľudia nadrozmerný odpad 
bezplatne odovzdať v niektorom zo zberných dvorov v 
Trenčíne. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si 
pôvodca hradí sám,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. Nadrozmerného odpadu sa môžu ľudia zbaviť aj 
umiestnením do veľkoobjemového kontajnera najmenej 
dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň počas jarného alebo 
jesenného upratovania.  

„Objemný odpad sa musí vyložiť len v predvečer dňa 
vývozu na stanovište zberných nádob na komunálny odpad. V 
ostatnom čase je nadrozmerný odpad vykladať zakázané,“ 
dodala Erika Ságová.  

www.sme.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 440/1/2015 
 
Na problémy svetelného znečistenia a globálneho 

otepľovania upozorní aj tento rok akcia Hodina Zeme. 
Poslednú marcovú sobotu o pol deviatej večer na hodinu 
vypnú osvetlenie aj viaceré pamiatky v Trenčianskom kraji.  

Svetelné znečistenie označujú odborníci za vážny problém 
dneška. Je to všetko svetlo umelo rozptýlené v atmosfére, 
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ktoré nesvieti tam, kde má. Je dôsledkom nehospodárneho a 
nezmyselného svietenia.  

„Napríklad, ak chceme osvetliť chodník alebo cestu, často 
pri tom svietime do okien blízkych domov a bytov alebo úplne 
nezmyselne do neba. Nie je však nutné zhasnúť, iba svietiť 
účelnejšie,“ hovorí odborný garant a koordinátor akcie Hodina 
Zeme na Slovensku Jaroslav Merc. 

Svetelné znečistenie výrazne narušuje prirodzenú nočnú 
tmu, ktorá je dôležitá nielen pre zdravý a pokojný spánok, ale 
aj pre celkový vývoj a fungovanie ľudského organizmu. 

„Umelé nočné svetlo narušuje tvorbu významného 
hormónu - melatonínu. Jeho úlohou je „nastavovať ručičky" 
vnútorných biologických hodín. Výsledkom sú mnohé 
zdravotné problémy, počnúc spánkovými až po súvis s 
obezitou, či vplyvom na zvýšenie rizika rakoviny,“ vymenúva 
problémy, ktoré spôsobuje nedostatok tmy, Jaroslav Merc.  

Dôležitý je aj ekonomický faktor. Svietenie do neba je aj o 
plytvaní elektrickou energiou a teda peniazmi - v prípade 
verejného osvetlenia peniazmi daňových poplatníkov. 

Riešenie svetelného znečistenia je veľmi jednoduché. 
Svietiť treba tam, kde to naozaj potrebujeme.  

„Nočné prostredie pomôže napraviť dokonalé smerovanie 
svetla. Je potrebné vylúčiť akékoľvek svietenie nad horizont, 
do neba, a to ako pri verejnom osvetlení, tak aj pri osvetlení 
pamiatok, reklamných plôch a iných," uzavrel Jaroslav Merc. 

V Trenčíne je z pamiatok najvýraznejšie osvetlený 
Trenčiansky hrad. Jana Paulínyová z Úradu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý hrad spravuje, odhaduje ročné 
náklady na svietenie na približne tritisíc eur.  

„Osvetlenie sa zapína a vypína automaticky počas celého 
týždňa, pretože je napojené na súmrakové spínače. Výluka z 
osvetlenia je len v nočných hodinách od jednej do tretej 
hodiny,“ uviedla Jana Paulínyová. Trenčiansky hrad sa do 
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akcie Hodina Zeme určite zapojí. „V sobotu 28. marca nebude 
Trenčiansky hrad svietiť v čase od 20.30 do 21.30 h,“ dodala. 

Ostatné budovy v Trenčíne, ktorých osvetlenie spravuje 
mesto, zostanú svietiť aj počas Hodiny Zeme. 

„Mesto Trenčín sa pravidelne zapája do Hodiny Zeme, 
pretože podporuje myšlienku tejto akcie. Vzhľadom na 
plánovaný proces zmeny správcu verejného osvetlenia práve 
v termíne konania akcie sa však tento rok z prevádzkových 
dôvodov, žiaľ, nemôžeme zúčastniť,“ povedala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 486/1/2015 
 
Žaby sa chystajú na každoročnú púť k vode. Prechádzať 

budú aj cez frekventované cesty, ochranári umiestnili na štyri 
úseky ciest zábrany. Dočasne sa na nich tiež zníži rýchlosť.  

Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele 
Karpaty natiahli na štyroch 
rizikových úsekoch ciest plastové 
fólie, ktoré majú zachrániť žaby 
pred uhynutím pod kolesami áut. 

Trvalé zábrany a podchody, 
ktoré by zabezpečovali žabám 
nielen bezpečný prechod na miesta 
rozmnožovania, ale aj bezpečný 
návrat domov, chýbajú na celom Slovensku. Zábrany sa 
nachádzajú pri cestách v Zamarovciach v smere na Skalku nad 
Váhom, v Trenčianskych Tepliciach v smere na Baračku a na 
dvoch úsekoch v Bodovke. 

DÍžka všetkých zábran presahuje dva kilometre. Najviac 
žiab zachránia pri Bodovke. Najvyťaženejší žabí úsek je 
medzi obcami Krivosúd Bodovka a Beckov. 



831 
 

 „Minulý rok tu naši dobrovoľníci preniesli viac ako 
deväťtisíc žiab, pričom v minulosti ich počet presahoval aj 
desaťtisíc,“ hovorí riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty 
Drahomír Stano. Každý úsek má svojho koordinátora, 

ktorým je najčastejšie 
zamestnanec ochraná-
rov alebo člen Stráže 
prírody. 

„Ročne sa prenosov 
zúčastnia desiatky dob-
rovoľníkov, za 15 ro-
kov sú to už stovky ľu-
dí, často celé rodiny, 
triedy alebo skautské 
oddiely. Samozrejme, 

radi privítame aj ďalších,“ hovorí Drahomír Stano. 
Ťah žiab v týchto lokalitách sa začína v prvej polovici 

marca a trvá do konca apríla. 
„Žaby naštartuje stúpajúca teplota a rozmnožovací pud. 

Vždy závisí hlavne od počasia, mrazy ho spomaľujú až 
zastavujú a naopak, teplé jarné dažde urýchľujú.“ 

Nebezpečenstvo pre žaby zvyšuje ich tendencia zostávať 
dlhšie na asfalte ciest. „Asfalt je teplejší a žaby sa na ňom 
zohrievajú, prípadne samčeky využívajú lepší rozhľad na 
rovnom povrchu cesty, keď si hľadajú neobsadené samičky 
putujúce k vode," hovorí Drahomír Stano. Jarný ťah žiab sa 
týka najmä ropúch a skokanov. Ochranári si pri ich záchrane 
robia podrobné štatistiky. Vlani ich preniesli takmer 13- tisíc, 
evidujú aj počet uhynutých jedincov, druhové zloženie či 
pomer samcov a samíc. 

„Kedysi žili žaby v okolí Váhu v slepých ramenách, 
kalužiach a jazierkach. V súčasnosti sú už iba ostrovčekovite 
tam, kde majú možnosti rozmnožovania,“ dodal Stano. 
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Doprava je v úsekoch, kde tiahnu žaby, obmedzená iba 
dočasným dopravným značením. Na vymedzených úsekoch je 
znížená maximálna rýchlosť na 50 km za hodinu. Toto 
obmedzenie platí od 18.00 do 6.00 h, pričom prenosy žiab 
robia ochranári od zotmenia približne do 22.00 h. 

„Všetkých vodičov by som chcel poprosiť, aby pri 
prechode okolo prenášačov žiab stlmili svetlá a na 
vyznačených úsekoch obchádzali, ak im to situácia na ceste 
dovolí, všetko, čo by sa mohlo podobať na žabu, kameň, 
hrudu hliny alebo spadnutý list. Žiaľ, žaby nemajú únikovú 
stratégiu pred svetlom, hlukom a otrasmi prichádzajúcich áut a 
preto zostávajú na jednom mieste.“ 

www.sme.sk 28.03.2015 
pomocná evidencia 494/1/2015 
 
Od 30. marca je v budove Okresného úradu v Trenčíne 

inštalovaná medzinárodná výstava fotografií, ktorá má 
poukázať na problémy spojené so zmenou klímy, nepomeru 
materiálnej spotreby vo svete a hľadaní riešení.  

Tempo a množstvo spotreby ropy, elektriny, palív a 
ostatných vyčerpateľných 
zdrojov už dávno presiahlo 
hranice. Tornáda, záplavy a 
nadmerné topenie ľadovcov 
už nie sú ničím novým. 
Postupná zmena klímy a jej 
následky sa už nedajú 
zastaviť, len zmierniť. 

Priatelia Zeme a Centrum environmentálnych aktivít 
prinášajú výstavu, ktorá hovorí práve o týchto témach. „Je 
dôležité si uvedomiť, že svet sa zásadne zmení a výhodu bude 
mať ten, kto na to bude pripravený,“ hovorí Richard Medal, 
riaditeľ CEA. 
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Viac ako 40 autorských snímok zo sveta so sprievodným 
textom ukazuje, ako sa v poslednej dobe mení Zem. Vidieť 
môžeme napríklad zábery z Bangladéša, Peru, ale aj 
Slovenska. Profesionálni fotografi poskytli fotky bez nároku 
na honorár. Pre priblíženie problémov aj deťom, ktoré budú 
dôsledky znášať, usporiadali pri otvorení výstavy aj prednášku 
pre učiteľov. Prednášal člen organizácie Priatelia Zeme Juraj 
Zamkovský. Jej cieľom bolo pomôcť učiteľom nájsť spôsob, 
ako tému zaradiť do vyučovania. 

Na jeseň CEA pripravuje podobnú výstavu. Zameraná bude 
na nadspotrebu ľudí na severnej pologuli, v protiklade so 
životom ľudí v rozvojových krajinách. Výstavu fotografií o 
klimatickej zodpovednosti môžete v Trenčíne vidieť do 16. 
Apríla. 

www.sme.sk 11.04.2015 
pomocná evidencia 594/1/2015 
 
Revitalizácia Čerešňového sadu na Brezine pokračuje aj 

naďalej. Aktivisti, časť poslancov mesta a dobrovoľníci chcú 
na jeseň začať sadiť prvé stromy. 

Pre veľa ľudí z Trenčína má vyše storočný sad na Brezine 
špeciálny význam. Kultové miesto ale rokmi spustlo. Z 
pôvodných približne 500 čerešňových stromov zostalo ani nie 
štyridsať. Les potláčal sad stále viac. 

Centrum environmentálnych aktivít (CEA), časť poslancov 
mesta a dobrovoľníci preto pracujú na jeho obnove. Doteraz 
usporiadalo CEA dve brigády, na ktorých začali s čistením. Na 
prvú brigádu prišlo okolo 30 ľudí. S povolením od kraja 
vyčistili časť, ktorá síce nezasahuje do sadu, ale umožňuje z 
neho nový, neopozeraný výhľad na hrad. 

Na druhú brigádu ich prišlo okolo 50. Zrezali jasene, ktoré 
by čerešniam brali svetlo. Takisto poodnášali náletové drevo, 
pre ktoré dovtedy nemohli kosiť. Ľudí zároveň vyzývajú, aby 
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išli do sadu opekať. Tým pomôžu sad zbaviť časti zbytočného 
dreva. 

Momentálne sú vo fáze, keď robia tie najnevyhnutnejšie 
práce. Popri čistení pridávajú do sadu aj provizórne lavičky na 
sedenie. Postupne pracujú aj na pláne obnovy. Ten zahŕňa aj 
určenie odrôd posledných pôvodných čerešní. S pomocou 
odborníkov rozhodnú o tom, ktoré z odrôd budú štepiť aj do 
novovysadeného sadu. 

Na jeseň by chceli začať sadiť prvé stromy. „Sú 
vytypované časti sadu, ktoré by mali byť tento rok doplnené o 

nové čerešne. Zároveň 
chceme vidieť, ako če-
rešne rodia a aké majú 
plody. Cieľom je ošetriť 
jestvujúce čerešne tak, 
aby prežili ešte niekoľko 
rokov,“ povedal poslanec 
Richard Ščepko. Okrem 
toho chcú vybrať koneč-

né riešenie - celkový plán, ako by mal nový sad vyzerať. 
Možností je viac. Ku konečnému riešeniu chcú prísť pomocou 
diskusií a ankety na facebooku. 

Ide im hlavne o to, aby o budúcnosti sadu rozhodli občania 
Trenčína, ktorým sad patrí. Riešenie by mali potom ďalej 
prezentovať poslanci mestského zastupiteľstva. Jeden z 
návrhov, ku ktorému zatiaľ inklinuje väčšina ľudí, by mal 
sadu vrátiť čo najviac z pôvodnej podoby, ako si ho pamätajú 
aj staršie generácie. To znamená samé čerešňové stromy. 
Ďalšie návrhy hovoria o riedkom lese so zastúpením 
niekoľkých ovocných stromov, ktoré by starý sad pripomínali. 
Jedným z návrhov bola aj komunitná záhrada. 

Pre prírodu by podľa Richarda Medala z CEA malo byť 
lepšie prvé riešenie. „Je to o starostlivosti. Ak by to malo 
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vyzerať tak ako dnes Brezina, ktorá je v podstate vo forme 
zanedbaného lesa, určite by som bol za pôvodný čisto 
čerešňový a udržiavaný sad. Ovocný sad je lepší a j z hľadiska 
rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, preto by to asi 
bola lepšia alternatíva.“ 

Ak by však sad mal vyzerať ako predtým, potreboval by 
stálu údržbu, ktorú by muselo zabezpečiť mesto. To mala 
pôvodne na starosti 
Správa mestských le-
sov. „Na Brezine pri 
Kiosku sídlilo Stredis-
ko údržby Breziny. Je-
ho približne desať 
zamestnancov malo na 
starosť lesopark, vrá-
tane Čerešňového sadu. 
Stredisko ale zrušili pred viacerými rokmi. Odvtedy Brezina 
pustne,“ hovorí Richard Medal. 

Mesto by pri tomto variante muselo investovať do obnovy 
ďalšie peniaze. Viacerí mestskí poslanci chcú preto zmeniť 
rozhodnutie, ktoré platí už od roku 1997. Preň je v legislatíve 
sad vedený ako les. Pokiaľ chcú do obnovy investovať viac 
peňazí, budú musieť zmeniť jeho štatút. 

Okrem diskusii bude v stredu 29. apríla vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne prednáška historičky 
Jany Karlíkovej a Richarda Medala. Rozprávať budú o 
histórii a súčasnom stave sadu. Prednáška bude spojená s 
prezentáciou fotiek a pohľadníc sadu zo zbierok Trenčian-
skeho múzea. Aj pre motiváciu ľudí v rozhodovaní o 
budúcnosti sadu zozbiera CEA príbehy a fotky ľudí, ktorí v 
sade prežili niečo zaujímavé.  

www.sme.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 672/1/2015 

Richard Medal, v pozadí historická fotografia Čerešňového sadu. 
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Slnečné dni a postupné otepľovanie lákajú predovšetkým 
záhradkárov a chalupárov na jarné upratovanie, ktoré často 
riešia spaľovaním odpadu. 

Za prvé dva aprílové týždne absolvovali hasiči v 
Trenčianskom kraji až 28 výjazdov k požiarom, ktoré vznikli 
práve vypaľovaním suchej trávy. Jeden človek sa pri požiari 
zranil. 

Minulý rok bolo takýchto požiarov 24, rekordný bol rok 
2012, keď hasiči zasahovali za deväť aprílových dní až 111-
krát. „Častou príčinou vzniku jarných požiarov býva predo-
všetkým nedbanlivosť pri spaľovaní biologického odpadu. 
Následkom toho sa požiar často vplyvom vetra rýchlo rozšíri 
do okolia a spôsobí nemalé škody,“ upozorňuje krajský 
hovorca trenčianskych hasičov Marián Petrík. 

Na odstraňovanie biologického odpadu zo záhrad odporúča 
využívať organizované akcie v záhradkárskych alebo 
chatových oblastiach, ktoré sú určené na zber a zvoz 
biologického odpadu. 

Plošné vypaľovanie trávy a porastov pritom zakazuje 
viacero zákonov. Okrem 
zákona o odpadoch je to 
zákon o ochrane prírody a 
krajiny aj o ochrane pred 
požiarmi. Porušenie tohto 
zákona môže stáť občana do 
331 eur, právnickú osobu až 
16 596 eur. Vypaľovanie 

trávy ničí životné prostredie a zabíja živočíchy. Môže 
spôsobiť obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské 
životy. 

Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie 
agresívnych druhov rastlín, ničí drobné živočíchy, čím 
prichádzajú o potravu vyššie zvieratá. 
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„Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento 
zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a 
ohrozujú seba i okolie. Ak sa niekto stane svedkom 
vypaľovania trávy a lesných porastov, mal by to nahlásiť na 
linku tiesňového volania alebo na políciu,“ informuje 
ministerstvo životného prostredia. 

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického 
odpadu z porastov, sú kompostovanie v obecnom alebo 
súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu 
vo veľkoobjemových kontajneroch, ktoré sú na to určené. 
Obec je povinná takto vyzbieraný odpad spracovať. 

www.sme.sk 24.04.2015 
pomocná evidencia 674/1/2015 
 
 
Po trinástich rokoch schválil slovenský parlament nový 

zákon o odpadoch. Jeho cieľom je zvýšiť recykláciu a 
triedenie odpadu. Združeniu miest a obcí Slovenska sa zákon 
nepáčil. Výhrady malo najmä k zodpovednosti miest a obcí za 
čierne skládky na ich území. 

ZMOS neúspešne žiadal, aby za skládky zodpovedali 
majitelia pozemkov, na ktorých sa nachádzajú. Rozšírila sa 
zodpovednosť výrobcov a dovozcov, ktorí sa budú cez nové 
organizácie starať o vytriedený odpad. 

Plasty, sklo, papier alebo aj pneumatiky či 
elektrozariadenia budú likvidovať na vlastné náklady 
podnikatelia.  

Obce a mesta budú platiť len za nevytriedený komunálny 
odpad, čo ich má motivovať k dôslednejšiemu triedeniu. 
„Vzhľadom k tomu, že nový zákon o odpadoch mení postoj 
samosprávy k triedeniu odpadu, mesto určite urobí osvetu 
a mediálne kampane smerom k občanom, aby triedenie 
odpadu začali vnímať vo väčšom význame. Chceme, aby 
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začali triediť odpad vo väčšom rozsahu, aby sa podarilo znížiť 
množstvá odpadov ukladaných na skládku,“ povedala 
hovorkyňa mesta Erika Ságová. 
Ďalšou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok pri 

výkupe kovového odpadu. Zberne nebudú môcť platiť 
fyzickým osobám v hotovosti, vykúpený kov musia skladovať 
sedem dní a výkup budú povinne kontrolovať kamery. 

Viacero obyvateľov Trenčína sa často pýta prostredníctvom 
stránky mesta Otázky a odpovede na rozmiestnenie nádob na 
bioodpad. V meste je niekoľko ulíc, kde nádoby na odpad zo 
záhrad fungujú, ďalšie ulice si na takúto nádobu bude musieť 
počkať. 

Nádoby sa umiestňovali v dvoch fázach - prvá, pilotná fáza 
prebehla v roku 2008, nádoby umiestnili v mestskej časti 
Sihoť a Zámostie. O dva roky mesto pridalo nádoby do 
mestskej časti Stred. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej o 
miestach, kde nádoby rozmiestnia, rozhodlo v rokoch 2008 a 
2010 vedenie mesta a mestskí poslanci. 
Ľudia, ktorí boli medzi vyvolenými a majú nádoby na 

bioodpad, za ne neplatia nič naviac. „Náklady na triedený 
odpad, vrátane nákladov na zber bioodpadu sú 
v súčasnosti zahrnuté do poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady,“ uviedla Erika Ságová.  

Mesto podľa nej plánuje do budúcna rozširovať zber 
bioodpadu. „Zaoberáme sa tým už dlhú dobu, ale finančné 
možnosti nám neumožnili pokračovať v tomto rozširovaní. 
Teraz, keď bol prijatý nový zákon o odpadoch a od 1. 1. 2016 
by mali mestu odpadnúť  náklady na triedený odpad, téma 
rozšírenia zberu bioodpadu prostredníctvom nádob sa stáva 
reálnejšia.“ 

Ako dodala, po celý rok sú k dispozícii dva zberné dvory, 
v ktorých je možné odovzdať neobmedzené množstvo 
bioodpadu bez poplatku. Bioodpad sa tiež zbiera počas 
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jarného a jesenného upratovania do zvlášť umiestneného 
veľkoobjemového kontajnera postupne po jednotlivých 
mestských častiach. 

www.sme.sk 27.04.2015 
pomocná evidencia 699/1/2015 
 
Aj v minulom roku bolo na mnohých miestach Slovenska 

v ovzduší nadmerné množstvo prachových častíc. Ukazujú to 
predbežné údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu 

(SHMÚ). TASR ich 
poskytlo Ministerstvo 
životného prostredia 
(MŽP) SR. 

Kvalita ovzdušia sa 
z pohľadu nadmernej 
prašnosti medziročne 
nezmenila. Z celkovo 
32 miest, kde sa praš-
nosť monitorovala, bo-

lo až 30 takých, kde boli prekračované limitné hodnoty 
koncentrácie prachových častíc PM10. Na desiatich miestach 
bolo smogových dní viac, ako povoľuje norma, ktorá ich 
pripúšťa maximálne 35. Rovnaká situácia bola v roku 2013. 

Najprašnejšie ovzdušie bolo opäť vo Veľkej Ide pri 
Košiciach. SHMÚ tu zaznamenal podľa predbežných údajov 
vlani až 97 smogových dní. V roku 2013 ich tu bolo 79. 
Ďalšími problematickými miestami boli Jelšava a Trenčín (67 
smogových dní), Banská Bystrica (52), Žilina a Ružomberok 
(51), Prešov (46), Košice - Štefánikova ulica (42), Bratislava - 
Trnavské mýto (41) a Trnava (35 smogových dní). 

„Podľa dostupných údajov sa situácia v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom v niektorých oblastiach zlepšila,“ 
konštatoval ohľadom čistoty ovzdušia hovorca MŽP Maroš 

Modernizácia železnice v mestskej časti Zámostie v Trenčíne. 
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Stano. Prispela k tomu podľa neho realizácia opatrení vo 
viacerých oblastiach. 

Zvýšil sa podiel obnoviteľných zdrojov energie pri 
centrálnom vykurovaní, v oblasti dopravy boli vybudované 
viaceré obchvaty miest, zrekonštruované miestne 
komunikácie, ekologizovaná mestská hromadná doprava, ale 
pomohlo aj lepšie čistenie komunikácií, menoval Maroš Stano. 
Z pohľadu envirorezortu pomohlo aj rozširovanie zelených 
plôch. 

Za faktom, že v zimnom období naďalej dochádzalo 
k prekračovaniu limitných hodnôt koncentrácie prachových 
častíc je podľa hovorcu spaľovanie nekvalitných palív 
v nekvalitných tepelných zariadeniach, najmä pri lokálnom 
vykurovaní domácností. 

Hovorca envirorezortu vysvetlil, že SHMÚ zatiaľ hodnotil 
úroveň kvality ovzdušia na území Slovenska v roku 2014 iba 
čiastočne. „Spôsobili to časté výpadky monitorovania kvality 
ovzdušia - poruchy technických zariadení monitorovacích 
staníc,“ doplnil.  

www.teraz.sk 02.05.2015 
pomocná evidencia 750/1/2015 
 
V Trenčíne sa deratizácia robí dvakrát ročne, na jar a na 

jeseň. Túto povinnosť mestu ukladá zákon. Prvé dva májové 
týždne zabezpečí mesto deratizáciu priestranstiev verejnej 
zelene v rozsahu okolo 110 hektárov. Dotkne sa tiež stojísk 
smetných nádob a niektorých objektov v majetku mesta. 

Firmu si mesto vybralo podľa dobrých skúseností z 
minulosti. „Uprednostnili sme prieskum trhu pred 
elektronickou aukciou. Obávali sme sa tlaku na zníženie ceny 
na úkor kvality,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 
Mesto si podľa nej spravilo medzi firmami prieskum, 
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hodnotilo spoľahlivosť, kvalitu, pružnosť pri riešení 
problémov a tiež cenu. 

„Deratizácia je služba pre verejnosť, jej kvalita je pre mesto 
prvoradá. Dôležitá je tiež pružnosť riešenia prípadných 
problémov v tejto oblasti aj počas celého roku,“ dodala Erika 
Ságová. 

V rozpočte tento rok vyčlenili na boj proti hlodavcom 
sedemtisíc eur, z týchto peňazí 
zaplatia jarnú aj jesennú časť. 
Informácie o výskyte hlodav-
cov v meste sú zriedkavé. Od 
začiatku roka boli len dve 
hlásenia. 

„Vzhľadom na dlhodobú 
spoluprácu s firmou, ktorá za-

bezpečuje deratizáciu, sme tieto veci preverili a spravili 
opatrenia proti hlodavcom aj mimo stanoveného termínu na 
deratizáciu,“ dodala Erika Ságová. 

Spozornieť by mali v čase vykonávania deratizácie najmä 
majitelia psov a mačiek. Je potrebné zvýšiť kontrolu pohybu 
svojich miláčikov na verejných zelených priestranstvách, aby 
tak zabránili ich kontaktu s návnadami. 

Výzvu na deratizáciu vydáva regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, ktorý aj kontroluje splnenie týchto povinností. 

„Je veľmi dôležité, aby sa do deratizácie zapojili všetci, 
ktorí sa zapojiť majú - teda mesto, firmy a tiež obyvatelia. Len 
tak sa zabezpečí úspešnosť akcie, pretože hlodavce sa nebudú 
sťahovať do oblastí, kde deratizácia neprebehla,“ povedala 
Jozefína Bustinová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. 

Do akcie sa zapoja aj Trenčianske vodárne a kanalizácie 
(TVK). Do revíznych šácht a potrubí nakladú nástrahy na 
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hlodavce. Firmu, ktorá deratizáciu pre vodárne zabezpečí, ešte 
hľadajú. 

„Určíme ju až na základe výsledkov výberového konania,“ 
povedala hovorkyňa TVK Zdenka Pepelová. 

Peniaze na deratizáciu v rozpočte vyčlenené nemajú. 
„Rozpočet pre tento rok nemáme taký detailný, pretože sme 
preberali prevádzku neštandardne a bez súčinnosti 
odovzdávajúcej strany,“ dodala Zdenka Pepelová. 

www.sme.sk 07.06.2015 
pomocná evidencia 788/1/2015 
 
Komunitný akčný deň zorganizovali žiaci ZŠ Dlhé Hony 

v piatok 24. apríla. Svoje názory šírili medzi spolužiakmi 
i ľuďmi v uliciach a zároveň ich prejavili čistením Breziny. 

Základná škola Dlhé Hony sa v tomto školskom roku 
zapojila ako jediná trenčianska škola do medzinárodného 

projektu s názvom 
LITTER LESS – 
Menej odpadu. Re-
portérsky monito-
rujú čierne skládky 
a všetky viditeľné 
problémy súvisiace 
s odpadom v našom 
meste.  

„Keď sme sa 
v rámci krúžku prechádzali okolo školy, popri Váhu alebo na 
Brezine, vždy sme mali so sebou fotoaparát,“ hovorí ich učiteľ 
Jaromír Flaškár a členka tímu Veronika Veseláková 
dopĺňa: „Všade bol nejaký odpad, hlavne pri Váhu som to 
nečakala, tam by malo byť prostredie čisté.“  

Dvadsaťpäť zväčša šiestakov začalo premýšľať, ako to 
urobiť, aby mesto i príroda boli menej znečistené. Navštívili 
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úrad, vybavili si exkurziu v zbernom dvore aj priestory na 
výstavu fotografií v Centre rozvoja bývania. Výstava je tam 
do 7. mája. Za jednu fotografiu získali druhé miesto v celo-
slovenskej súťaži, ktorá je súčasťou kampane.  

Na námestí počas akčného dňa mladí reportéri oslovovali 
okoloidúcich. Rozdávali im tlačené materiály o separovaní od-
padu, hovorili s nimi o recyklovaní aj o potrebe minimalizovať 

odpad. Polovica z nich 
sa vybrala do lesopar-
ku Brezina. Za necelé 
tri hodiny naplnili od-
padom asi 13 vriec. 
„Papier, vrecúška, 
množstvo plastov, ve-
ľa sklených fliaš, ale 
aj obuv alebo obleče-
nie a rôzne hrnce 

a poháre,“ povedala Patrícia Janigová.  
„Našli sme aj káble a drôty, o ktorých sme nepredpokladali, 

že by to niekto nosil do lesa,“ doplnil ju učiteľ Ľuboš 
Gondár. Dobrý pocit z vykonaného však niečo rušilo.  

„Pomohli sme prostrediu, ale mrzí ma to, že ľudia to aj tak 
porozhadzujú a nezoberú si príklad hneď na prvý raz,“ 
povedala Nora Miklovičová. „Nezaujíma ich veľmi, že my to 
vyzbierame, že sa snažíme. Myslím si, že by sme mohli 
častejšie ísť vyčistiť les a možno by sme zlepšili tú situáciu 
oproti tej,  aká je dnes.“   

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 722/1/2015 
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Život viacerých rodín v Opatovej i v Zámostí sa už čoskoro 
skvalitní. Povolenia o užívaní vodnej stavby im umožňujú 
pripojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. 

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. 
získala právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre nové úseky 
kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 metrov, 
vrátane ôsmich novovybudovaných čerpacích staníc.  

Tie umožnia odkanalizovanie trenčianskych ulíc: Jahodová, 
Istebnícka, Matice slovenskej, Kasárenská, Jána Psotného, 
Opatovská, Mlynská, Pod driením, Niva, Mníšna, Horeblatie 
a Ulice 10. apríla.  

Novú kanalizáciu budú môcť užívať i Zamarovčania na 
uliciach Alexandra Lišku, Pod Kaštieľom, Zamarovskej a 
Športovej. Na verejnú kanalizáciu sa môže ihneď pripojiť asi 
3 440 obyvateľov.  

Nová kanalizácia významne prispeje k trvalej udržateľnosti 
kvality životného prostredia a minimalizácii znečisťovania 
podzemnej vody a vodných tokov. Vybudovaná bola v rámci 
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý je 
spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
vo výške 81,77 percenta oprávnených nákladov.  

V rámci tohto veľkého projektu, ktorý je najväčším 
vodohospodárskym projektom v celom regióne, ešte v tomto 
roku spoločnosť TVK dokončí alebo postaví päť čističiek 
odpadových vôd a dobuduje 33 čerpacích staníc. Celkovo ide 
asi o 60 km kanalizácie a približne 26 km vodovodného 
potrubia.  

Projekt tak umožní napojenie vyše 11 tisíc obyvateľov z 11 
obcí, vrátane Trenčína, na verejnú kanalizáciu a pripojenie 
viac ako 3 tisíc obyvateľov z troch obcí na verejný vodovod.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 733/1/2015 
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Kosenie, výruby, orezy, výsadbu drevín a kvetín prevzalo 

od tohto roka do svojich rúk mesto. Prvé celoplošné kosenie je 
naplánované od 4. mája. 

Po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen 
ku koncu minulého roka sa o verejnú zeleň v plnom rozsahu 
stará mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo 
a správa lesov. Táto zmena by mala priniesť okrem zlepšenia 
kontroly najmä výrazné zníženie nákladov. Len na samotnom 
kosení mesto predpokladá úsporu vo výške približne 200 tisíc 
ročne.  

Mestské hospodárstvo už zakúpilo časť novej techniky 
a prijalo sezónnych pracovníkov. V tomto roku bude Trenčín 
pokosený štyrikrát.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 734/1/2015 
 
Lesnícky deň na Mierovom námestí v Trenčíne 

zorganizovali v utorok 28. apríla Lesy SR š.p., Trenčín, Lesné 
hospodárstvo Ino-
vec, s.r.o. a Mesto 
Trenčín. Návštev-
níci mali možnosť 
spoznať les ako 
výnimočný pries-
tor pre načerpanie 
sily a energie. 

 Hlavnou té-
mou 8. ročníka 
Lesníckych dní je „Les a zdravie“.  Snahou organizátorov je 
predstaviť význam lesov a prírody pre zdravie každého z nás. 
Lesy totiž okrem iných funkcií poskytujú ľuďom množstvo 
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iných benefitov – produkujú kyslík, zachytávajú nečistoty, 
zvlhčujú vzduch, ktorý dýchame. Lesné prostredie je svojou 
vnútornou energiou predurčené na regeneráciu telesných 
a duševných síl, načerpanie energie, získanie vnútorného 
pokoja a radosti. Zelená farba v lese pôsobí upokojujúco. Lesy 
sú teda pohlcovačom zlej nálady a dobíjajú nám baterky. Tieto 
myšlienky rezonovali počas programu, ktorého sa okrem detí, 
žiakov, študentov a obyvateľov mesta zúčastnili aj 
predstavitelia lesníckych organizácií a  ochrany prírody.  

Otvorenie Lesníckych dní v piatok 24. apríla vo Zvolene 
odštartovalo šnúru podujatí, ktoré pokračujú okrem Trenčína 
aj  v Prešove, Kežmarku, Bratislave, Revúcej a v ďalších 
regiónoch Slovenska.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 795/1/2015 
 
Trenčín bol vlani druhým najprašnejším mestom na 

Slovensku. Kvalita vzduchu v meste sa z roka na rok zhoršuje. 
Merania meteorológov zaznamenali v roku 2014 až 67 
smogových dní v meste. Rok predtým ich bolo len 29. Tento 
rok ich bolo do polovice mája už 38. 

Kvalitu merajú odborníci koncentráciou znečisťujúcich 
látok v ovzduší. Meracia stanica meteorológov je v Trenčíne 
na Hasičskej ulici, blízko rušnej križovatky. Na kvalitu 
vzduchu v meste vplýva podľa vyjadrenia Ivany Novotnej 
z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v 
Trenčíne predovšetkým zvýšená prašnosť ciest. 

Tú v meste spôsobuje automobilová doprava a stavebná 
činnosť, ako modernizácia železnice alebo predtým výstavba 
cestného mosta. 

„Rozhodujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia v Trenčíne 
sú lokálne vykurovania na tuhé palivá, emisie z výfukov 
automobilov, nedostatočné čistenie ulíc, prach zo stavenísk, 



847 
 

veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok 
sypkých materiálov,“ uviedla Ivana Novotná. 

Doprava sa podľa nej stala aj napriek snahe o znižovanie 
emisií hlavnou príčinou znečistenia vzduchu vo všetkých 
mestách a v hlavných dopravných koridoroch. 

Problémovým druhom dopravy z hľadiska vplyvu na 
ovzdušie je cestná doprava. Nárast jej intenzity zvyšuje 

množstvo emisií 
z výfukových ply-
nov, ktoré negatív-
ne ovplyvňujú o-
vzdušie v dýchateľ-
nej zóne. 

Stredných a veľ-
kých znečisťova-
teľov ovzdušia evi-
duje okresný úrad. 

V roku 2013 sledovali úradníci 214 stredných a štyri veľké 
firmy, ktoré znečisťovali ovzdušie. Dve najväčšie sú divízie 
Leteckých opravovní – lakovňa a odstraňovanie náterov, 
ďalším je tlačiareň Merkantil a lakovňa firmy Trens. Podľa 
slov Ivany Novotnej je veľmi komplikované navrhnúť 
opatrenia, aby sa množstvá znečisťujúcich látok zmenšili. 
„Každá ľudská činnosť predstavuje zdroj rizík pre človeka 
a pre životné prostredie,“ dodala. 

Kvalite vzduchu sa venuje aj Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Trenčíne, robí hlavne osvetu medzi ľuďmi. Na 
internetovej stránke upozorňuje na zdravotné riziká spojené 
s dýchaním prachových častíc. 

„Za citlivých považujeme ľudí s ochoreniami dýchacej 
sústavy, astmatikov, veľmi malé deti a starých ľudí. 
V súčasnosti prebiehajú v meste Trenčíne rozsiahle stavebné 
práce, ktoré ovplyvňujú kvalitu vonkajšieho ovzdušia,“ 

Znečisťovateľom je aj stavebný ruch, ako v prípade mostného piliera železnice. 
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povedala Jozefína Bustinová z odboru hygieny životného 
prostredia. 

www.sme.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 917/1/2015 
 
Verejnosťou najcitlivejšie vnímanou zelenou plochou 

v Trenčíne je lesopark Brezina. Park s rozlohou asi 215 
hektárov je takmer priamo v meste, takže vzdialenosť 
oddychových miest od obydlí je minimálna. Brezina má 
v rámci Trenčína svoj samostatný regulatív, ktorý špecifikuje 
prípustné a neprípustné funkcie. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, 
hranice lesoparku Brezina sú dané územným plánom, nemenia 
sa ani v procesoch zmien a doplnkov a zároveň je okolo parku 
definované pásmo. „Lesopark sa rozkladá na terénnom masíve 
Breziny, ktorého najvyšším bodom je Kozí vrch 
(381 m n. m.). Masív Breziny je najzápadnejší výbežok 
Strážovských vrchov,“ priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, pre lesopark sú typické počiatočné strmé 
stúpania prístupových ciest a chodníkov. Po tom, ako cesty 
vyústia na vrchol plošiny, stúpajú či klesajú už len mierne.  

„V lesoparku napriek názvu Brezina brezy takmer vôbec 
nerastú. Brezina dostala svoje pomenovanie po brezách preto, 
lebo to boli prvé dreviny, ktoré sa v lokalite lesoparku uchytili 
v začiatkoch jej opätovného zalesňovania. Dnes tu prevažujú 
ihličnany, najmä borovice. Častou drevinou je však i javor, 
buk lesný, smrekovec, brest, z invazívnych druhov je to agát 
iné,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 

S lesoparkom Brezina úzko súvisí Čerešňový sad, ktorý je 
v blízkosti Trenčianskeho hradu. Kedysi bol porastený takmer 
výhradne čerešňovými a višňovými stromami, dnes sú 
pomedzi pôvodné stromy zamiešané aj brezy a iné stromy, 
avšak mesto tu chce investovať do obnovy – výsadbou čerešní 
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a vybudovaním besiedky. Dnes sú tu k dispozícii tri ohniská, 
na Brezine je ich celkovo dvanásť.  

„Jedinou verejne prístupnou cestou pre automobily je 
asfaltová cesta vyúsťujúca do masívu Breziny zo 
severovýchodnej časti Trenčína. Známy je Pamätník 
umučených na Brezine. O lesopark Brezina a ostatné verejné 
zelené plochy sa starajú pracovníci Mestského hospodárstva 
a správy lesov,“ uzavrela Erika Ságová.  

www.teraz.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 948/1/2015 
 
 
Miesta, na ktorých odstraňuje mesto burinu z krajníc 

postrekom, by podľa Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 
mali byť označené. Ľudia by 
sa vraj mali 28 dní od po-
streku miestam vyhýbať. 

Mesto pri odstraňovaní bu-
riny z chodníkov a obrub-
níkov používa dva prostried-
ky. „Burinu na krajniciach 
ciest, respektíve chodníkov 
postrekujeme prípravkami Roundup a Touchdown,“ povedala 
hovorkyňa Erika Ságová. Práve látka v prostriedku Roundup 
má byť pre ľudí škodlivá. 

„Roundup má ochrannú dobu 28 dní, pokiaľ ľudia nie sú 
oboznámení s tým, že miesto postriekali, nemajú dôvod byť 
obozretní a opatrní,“ hovorí Juraj Lukáč z 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Roundup Biaktiv je 
registrovaný v Zozname prípravkov na ochranu rastlín, ktorý 
zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný poľnohospodársky 
ústav. Podľa informácií VLKa na Slovensku ale nerobia testy, 
ktoré by skúmali ich negatívne vlastnosti. 
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„Podľa výskumov profesora Gilles-Eric Seralini z 
Universite de Caen vo Francúzsku, ďalších výskumných 
pracovníkov z tejto univerzity a tímu vedcov z Texaskej 
univerzity v USA, herbicíd Roundup už v extrémne nízkych 
dávkach ovplyvňuje tvorbu pohlavného hormónu estrogén, 
modifikuje bunky embryí, placenty a ovplyvňuje delenie 
ľudských buniek, “ uvádza zoskupenie VLK na webe spravo-
dajstva z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na 
Slovensku Changenet. 

Mesto sa k otázke označenia postriekaných miest 
nevyjadrilo. Podľa úradu verejného zdravotníctva je Roundup 
úniou schválený. Autorizovaná je v jej 28 štátoch a má široké 
použitie. Látku za škodlivú zatiaľ nepovažujú. „V súčasnosti 
nemáme k dispozícii žiadne relevantné vedecké údaje ku 
škodlivosti látky glyfosát, ktorú prostriedok obsahuje,“ 
povedala hovorkyňa úradu Lenka Skalická. 

Únia používanie látky práve prehodnocuje. Nie však z 
dôvodu závadnosti, ale pravidelnej kontroly. Napriek tomu 
dostali viacero podnetov. 

European Chemical Agency, ktorá je kompetentnou 
autoritou pre hodnotenie a klasifikáciu chemických látok v 
EÚ, zatiaľ látku neuvádza ako karcinogénnu. Na druhej strane 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny v marci tohto 
roku ju označila za pravdepodobne karcinogénnu. 

Úrad bude postupovať podľa výsledkov testov z EÚ, ktoré 
práve prebiehajú v Nemecku. „Po ukončení procesu 
prehodnocovania látky, v ktorom skúmajú všetky dostupné 
údaje k jej bezpečnosti, prijmeme opatrenia na úrovni EÚ a 
neskôr na národnej úrovni. Rovnako ako pri všetkých 
ostatných látkach,“ dodala Lenka Skalická. 

www.sme.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1120/1/2015 
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Biomasová kotolňa na Liptovskej ulici, ktorá pôsobila 
sťažnosti už pár rokov, sľubuje presťahovanie prevádzky. 
Problém s popolčekom a hlukom, ktorý mal znepríjemňovať 
život ľuďom v okolí, podľa ich slov odstránili. Sťahovanie im 
preto pripadá zbytočné. 

Mesto na ňu pre pretrvávajúce sťažnosti minulý rok podalo 
žalobu. Od marca 2013 jej ale povolilo ďalšiu biomasovú 
kotolňu na Ulici 28. októbra. Sťažnosti na ňu zatiaľ nie sú. 

Hranica znečistenia je podľa firmy v súčasnosti hlboko pod 
nariadeniami. „Pred približne dvoma rokmi bol problém. 
Priznali sme si ho a spravili sme všetko pre to, aby sa 
obyvateľom v okolí žilo čo najlepšie,“ povedal Jozef Greňo, 
konateľ firmy Služby pre bývanie, ktorá kotolňu prevádzkuje. 
Problém by podľa neho v súčasnosti mohol nastať len mimo 
bežnej prevádzky. 

„Komplikácie by mohli prísť len v extrémnom prípade, 
akým je nehoda alebo niečo podobné. V rámci bežnej 
prevádzky sme spravili všetko, čo sme mali nariadené z úradu 
životného prostredia,“ povedal. 

Nezhody s ľuďmi z okolia by vraj neboli výhodné ani pre 
nich. „Je v našom záujme, aby kotolňa fungovala maximálne 
efektívne, s minimálnymi negatívnymi prejavmi, “ povedal 
Jozef Greňo. 

Minulý rok v lete na nich ale mesto podalo žalobu. „Žalobu 
sme podali na spoločnosť Služby pre bývanie a spoločnosť 
LIPTOVSKA. Súdom chceme dokázať, či prevádzka 
výhrevne a kotolne na Liptovskej ulici prekračuje primerané 
hodnoty hluku a obťažuje tým susedné nehnuteľnosti 
popolčekom nad obvyklú mieru,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. 

Termín súdu ešte stále nestanovili. Firma žalobu odmieta. 
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„K žalobe mesta sme sa vyjadrili podaním odporu a 
preukázaním splnenia všetkých zákonne požadovaných 
opatrení,“ povedal Jozef Greňo. 

Kotolňu postavili na základe stavebného povolenia a 
podmienok, ktoré mesto stanovilo. Prvé problémy podľa 
Jozefa Greňa začali približne pred štyrmi až piatimi rokmi. 

„Nikdy nešlo o systémový problém kotolne. Vždy sa po 
nejakom čase nahromadilo určité množstvo popolčeka, ktoré 
približne raz za pol roka uletelo von,“ povedal. Problémy 
začali riešiť pridaním filtra, ktorým vraj znížili znečistenie 
ešte nižšie ako je stanovená norma pre Trenčín. 

„Samého ma prekvapilo, aký efekt mal filter. V Trenčíne 
stanovili hranicu znečistenia na 50 miligramov na meter 
kubický. S filtrom sme sa dostali na šesť až trinásť 
miligramov,“ hovorí. 

Hluk vraj znížili tiež. „Hlučnosť spôsobovali popolové 
šnekové dopravné cesty, ktoré sme nahradili nehlučným 
pásovým dopravníkom. Merania v rokoch 2011-2012 
preukázali, že významným zdrojom hluku bola rezačka na 
slamu. Tú sme už odstránili. Ako palivo používame namiesto 
slamy drevnú štiepku a brikety. Okrem zmeny paliva sme 
hlučnosť znížili aj umiestnením protihlukových panelov a 
tlmičov hluku do filtrov,” dodal. 

Sťažnosti na kotolňu od ľudí bolo počuť aj napriek tomu. 
Firma hovorí, že kritike sa nebráni. Nikto však s ohlásením 
priamo nepríde. „Áno, hovorí sa, že ľudia sa sťažujú. Nikto 
ale nepríde s niečím konkrétnym. Máme nonstop dispečing, a 
sťažnostiam sa nebránime. Vedieť ale musíme podrobnosti o 
tom, kedy presne nastal nejaký problém,“ dodáva Jozef Greňo. 

Ekologická kotolňa má mať podľa firmy oproti bežnej 
plynovej kotolni výhody vzhľadom k životnému prostrediu. 
Oxid uhličitý, ktorý spôsobuje skleníkový efekt, vypúšťa do 
ovzdušia aj ekologická aj bežná plynová kotolňa. Rozdiel má 
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byť v tom, že drevená štiepku, ktorou páli ekokotolňa, ho aj 
naspäť pohltí. 

„Je to akoby uzavretý cyklus, tým pádom šetrí prírodu. 
Kúrenie štiepkou je tiež lacnejšie ako kúrenie zemným 
plynom,“ povedal Jozef Greňo. Pri posledných meraniach z 
tohto roku podľa neho namerali ešte nižšie množstvo emisií aj 
hluku. 

„Posledné meranie z marca ukázalo ešte lepšie hodnoty 
spalín - od 0,7 až 1,7 miligramov na meter kubický – a podli-
mitný interval hluku. Na noc je stanovených 45 decibelov, my 
máme 37,9.“ 

Ako informoval minulý rok denník Pravda, merania 
nemusia byť vždy ukazovateľom. Príprava na meranie je 
technicky náročná a vyžaduje zopár dní, čo spôsobuje 
komplikácie. 

„Keby spoločnosť spaľovala niečo iné a my by sme tam 
prišli na kontrolu, vidíme, čo spaľuje a hneď by sme jej dali 
pokutu. Samozrejme, keď dáme dva dni dopredu vedieť, je 
možnosť, že zmenia palivo, ale väčšinou to nestíhajú,“ 
povedal pre denník Michal Fiala zo Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia. 

www.sme.sk 09.07.2015 
pomocná evidencia 1202/1/2015 
 
Trenčianska firma Old Herold Hefe spustila začiatkom júla 

skúšobnú prevádzku novej linky na sušenie viacerých druhov 
kvasníc. Niektorí ľudia z okolia sa vzápätí začali sťažovať na 
zápach, ktorý spôsobuje. 

„V posledných dňoch firma vypúšťa neskutočný smrad 
v poobedných hodinách okolo 15.00 h. My, čo bývame 
v blízkom okolí, nemôžeme v tomto čase vetrať, lebo cítime 
smrad kvasníc alebo nejakej siláže,“ sťažuje sa na stránke 
mesta Miloš z Trenčína. 
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Niektorí obyvatelia so zápachom problém nemajú, 
pamätajú si ho ešte z predošlej výroby kvasníc. „Pamätám si 
zápach ešte z čias starej prevádzky. Brali sme to ako súčasť 
priemyslu v meste a časom sme si naň zvykli,“ povedala Viera 
zo Zámostia. 

Firma s obvineniami nesúhlasí. Zápach podľa nej nie je nič 
neobvyklé alebo nebezpečné. „Je to normálny zápach vzni-
kajúci v potravinárskom priemysle. Je preukázané, že nie je 
nebezpečný pre ľudí, tak isto ako napríklad aróma pekárne 

alebo pivovaru,“ povedala 
hlavná manažérka firmy Tina 
Valk. 

Mesto na linku povolenie 
nevydávalo. Tiež nemá páky 
na to ju zakázať, keďže zá-
pach sa odmerať nedá. „V 
slovenských predpisoch nie je 

stanovený žiadny imisný limit ani metódy merania pachových 
látok v ovzduší. Preto nevieme preukázať intenzitu pachových 
látok v ovzduší meraním,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 
Ságová. Spoločnosť ale vyzvali, aby zápach obmedzili. 

„Informovali sme prevádzkovateľa o sťažnostiach ľudí. 
Podľa jeho vyjadrenia sa problémom budú zaoberať a pokúsia 
sa pachové látky eliminovať,“ dodala Erika Ságová. 

Firma súhlasí s tým, že pre niektorých ľudí môže byť 
zápach nepríjemný. 

Hľadajú preto spôsob, ako ho odstrániť. „Pracujeme na 
štúdiách a v budúcnosti chceme nájsť riešenie, ako zápach 
eliminovať. Oslovili sme firmy, ktoré nám majú pomôcť 
zápach odstrániť,“ uzavrela Tina Valk. 

V areáli bývalého Slovliku v súčasnosti sídlia dve firmy. 
V jednej fabrike vyrábajú liehoviny, v druhej sídli droždiareň. 
Veľa ľudí si ale prevádzky pletie. 
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„V areáli sídlia dnes dve výrobné spoločnosti – firma Old 
Herold, ktorá sa zaoberá výrobou liehovín a destilátov, a firma 
Old Herold Hefe, ktorá sídli v priestoroch bývalej droždiarne,“ 
povedala manažérka výrobne liehovín Old Herold Natália 
Ambrosová. 

Preto ľudí informujú, že zápach pochádza z druhej fabriky. 
„Technológia, ktorú spoločnosť Old Herold používa na 

výrobu a plnenie liehovín, je bezodpadová, a teda je vylúčená 
akákoľvek kontaminácia vzduchu, vody alebo pôdy,“ 
vysvetlila situáciu Natália Ambrosová. 

www.sme.sk 29.07.2015 
pomocná evidencia 1264/1/2015 
 
Ľudia, ktorí bývajú v blízkosti čističky odpadových vôd pri 

Biskupiciach, sa obávajú zvýšenia zápachu po jej 
rekonštrukcii. Znepokojení sú aj z kalu, ktorý vyteká 
pretrhnutou hrádzou už nejakú dobu. Technické vybavenie 
prevádzky je už zastarané a opotrebované, čistička tiež 
nespĺňa smernice dané Úniou. 

Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. „Pôvodná čistička 
fungovala za nepretržitej prevádzky 37 rokov. Určená bola len 
na odstraňovanie nerozpustných látok a organického 
znečistenia. Nespĺňa preto technické parametre ani smernice 
dané Úniou,“ povedala hovorkyňa Trenčianskych vodární 
a kanalizácií Zdenka Pepelová. 

Technológie neodstraňovali niektoré látky zhoršujúce 
kvalitu vody, ako je fosfor alebo dusík. Dôsledkom vysokého 
znečistenia látkami vo vode začínajú rásť sinice a riasy, 
narušujúce rovnováhu organizmov vo vode. 
Ľudia z okolia sa obávajú, že po rekonštrukcii sa zvýši 

zápach. „Nespôsobí zväčšenie kapacity čističky väčší zápach 
pre ľudí žijúcich v Biskupiciach a na Novinách?“ pýta sa na 
stránke mesta Katarína z Trenčína. 
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Hovorkyňa však informuje, že kapacita čističky sa naopak 
zníži skoro o tretinu. Množstvo pritekajúceho odpadu ale 
podľa nej nemá vplyv na zápach, ktorý spôsobuje. 

„Každá čistička už z charakteru spracovávaného materiálu 
určitý zápach spôsobuje, ale 
tento by mal byť obťažujúci 
pre okolie iba pri zhoršených 
rozptylových podmienkach 
a nízkom tlaku vzduchu,“ 
povedala Zdenka Pepelová. 
Ďalším problémom, ktorý 

trápi ľudí, je kal. Ten už 
nejakú dobu vyteká cez uvoľnenú hrádzu, a jeho vplyv na 
životné prostredie. Kal podľa hovorkyne priebežne odstraňujú, 
pre prírodu však podľa jej slov rizikom nie je. 

„Ide o stabilizovaný kal z čistenia odpadových vôd a tento 
nie je nebezpečný pre životné prostredie. Používali ho 
dokonca na hnojenie poľnohospodárskej pôdy. Súhlasíme 
však, že minimálne po estetickej stránke okoliu nepridáva. 
Priebežne pracujeme na jeho odstránení,“ povedala Zdenka 
Pepelová. 

Okrem čističky v Biskupiciach obnovujú aj prevádzky 
v Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej 
a Trenčianskych Stankovciach. Úplne novú budujú 
v Ivanovciach. 

www.sme.sk 30.07.2015 
pomocná evidencia 1266/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odštartoval prípravu 

projektu Zelená župa. Jednou z hlavných úloh projektu bude 
väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie, najmä tepla a 
elektriny v zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. 
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Ako informoval Norbert Mikudík z oddelenia 
komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, projektová 
rada zložená z odborníkov pracujúcich na Úrade TSK a 
externých environmentálnych pracovníkov sa bude v 
najbližších mesiacoch zaoberať hľadaním nových možností 
ochrany životného prostredia aj v súvislosti s fungovaním 
Úradu TSK a všetkých organizácií, ktoré sú v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Úlohou projektovej rady bude predstaviť konkrétne 
opatrenia. Zvýšenú pozornosť bude venovať znižovaniu 
energetickej náročnosti vlastných budov, využívaniu 
elektromobility a nemotorovej dopravy. 

Prioritou bude aj podpora environmentálnej výchovy, 
elektronickej župy a ďalšie dôležité témy, ktoré by mohli 
prispieť k vyššej ochrane životného prostredia v Trenčian-
skom kraji, doplnil Norbert Mikudík. 

www.sme.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1365/1/2015 
 
V septembri začne po dlhšom čase ťažba dreva v lesoparku 

Brezina. Ide o odstránenie najmä suchých a poškodených 
stromov. Zároveň sa prebierkovými zásahmi uvoľnia mladé 
a perspektívne dreviny. 

Miesta, kde sa bude ťažiť drevo, pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov (MHSL) označia. Pre návštevní-
kov je dôležité, aby značenia rešpektovali a nevstupovali do 
lokalít, kde im môže hroziť nebezpečenstvo. Pôjde o čiastkové 
úseky lesoparku. Na Brezine tak bude vždy dosť miesta na 
rekreáciu a oddych. 

Podľa Ivana Jančičku z MHSL boli v minulosti na 
Brezine pravidelne odstraňované suché a poškodené stromy, 
ktoré ohrozovali návštevníkov. Dôležité boli aj tiež pravidelné 
výchovné prebierkové zásahy. „Všetko sa to dialo v zmysle 
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Lesného hospodárskeho plánu s tým, že takto vyťažená drevná 
hmota šla na odpredaj. V posledných troch rokoch sme však 
ťažbu suchých a poškodených stromov na Brezine 
nevykonávali a ak, tak len čiastočne,“ hovorí I. Jančička. 

K spomínaným krokom mesto pristúpi v rámci celého 
lesoparku až v septembri tohto roka. Dohľad nad prácami 
bude mať odborný lesný hospodár a kontrolu vykoná štátna 
správa v odbore lesníctva. „Lesný hospodár vopred vyznačí 
farbou drevnú hmotu, ktorá je určená na výrub a dohliadne na 
to, aby bolo vyťažené a odvezené len určené množstvo dreva,“ 
vysvetľuje I. Jančička. 

Starostlivosť mesta o lesy nie je len o ťažbe dreva, 
každoročne mesto zabezpečí prostredníctvom svojho 
odborného lesného hospodára vysadenie priemerne 3 tisíc 
mladých stromčekov na vzniknutých rúbaniskách. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
V poslednej dobe je stále častejšie počuť sťažnosti, ktoré sa 

týkajú hluku z prevádzok a podujatí. „Prečo mesto neskráti 
prevádzkové hodiny podnikom, ktoré počas týždňa púšťajú 

hudbu na pol mesta a 
ľudia do rána nemôžu 
spať?“ sťažuje sa Pe-
ter z Trenčína. 

Mesto dosah na 
upravenie otváracích 
hodín jednotlivých 
prevádzok už pár ro-
kov nemá. Ľudí preto 

odkáže buď na mestskú políciu alebo na úrad verejného 
zdravotníctva. Policajti aj úrad však podnikateľa môžu len 
upozorniť, alebo mu dať pokutu. Mestá mali v minulosti 
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možnosť meniť otváracie hodiny jednotlivých prevádzok a 
podnikov. Túto právomoc im ale pred pár rokmi odobral 
prokurátor. 

„V minulosti malo mesto vo všeobecnom nariadení 
zakotvené právo individuálne skrátiť prevádzkové hodiny. 
Túto úpravu však napadol protestom prokurátor ako 
nezákonnú, preto sme ju z nariadenia museli vypustiť,“ 
informovala Iveta 
Plešová z právneho ú-
tvaru mesta v rubrike 
Otázky a odpovede na 
stránke mesta Tren-
čín. 

Mesto môže stano-
viť iba hranice otvá-
racích hodín, ktoré 
platia pre všetky pre-
vádzky. Všeobecný čas predaja v meste je stanovený od 06.00 
do 22.00, v novinových stánkoch a v predajniach potravín je 
od piatej rána do polnoci. 

Neobmedzený prevádzkový čas majú obchodné centrá, 
supermarkety a hypermarkety mimo obytných zón, ubytovacie 
zariadenia a čerpacie stanice s predajom tovaru. 

Podniky v centre mesta môžu mať otvorené od šiestej do 
piatej rána od pondelka do nedele. V širšom okolí mesta môžu 
byť otvorené v pondelok až štvrtok a v nedeľu od šiestej rána 
do polnoci. V piatok a v sobotu môžu byť otvorené od šiestej 
rána do druhej v noci. Podnikatelia si neskôr v rozmedzí 
daných hodín otváraciu dobu upravujú sami. 

Pokiaľ niekomu prekáža hluk dlhodobo, jediným riešením 
je obrátiť sa na regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
„Podnikateľ je počas prevádzky povinný dodržiavať určité 
hodnoty hluku počas dňa, večera aj noci. Pokiaľ ich 
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prekračuje, ľudia majú možnosť podať podnet na úrad, ktorý 
prevádzku preverí. Pokiaľ úrad zistí, že hodnoty prekračujú 
stanovený limit, má možnosť dať podnikateľovi pokutu,“ 
hovorí Iveta Plešová. 

Veľkým problémom pri meraní hluku je povinné 
oznámenie meraní vopred. Podnikatelia si dajú na hluk pozor 
a žiadny priestupok im nedokážu. Podľa Vladimíra Špánika 
zo Združenia občanov miest a obcí Slovenska je najlepšie 
riešenie, ak sa ľudia jednoducho dohodnú. Zákon je podľa 
neho v tomto prípade náročné postaviť správne. 

„Dlhodobé a efektívne riešenie podľa môjho názoru 
neexistuje, nakoľko sa diametrálne rozchádzajú záujmy 
podnikateľa a občanov bývajúcich v blízkosti reštauračného 
zariadenia,“ hovorí. 

„Jedine zákon, ktorý by umožnil aj meranie bez 
upozornenia, by mohol zmeniť tento stav, aj keď problémy 
jednoznačne nikdy nevyrieši žiadny zákon. Nedokáže nahradiť 
vzájomné ľudské porozumenie, ktoré často v týchto prípadoch 
chýba,“ dodal Vladimír Špánik. 

www.sme.sk 17.09.2015 
pomocná evidencia 1500/1/2015 
 
Brezinu aj mestské lesy s veľkosťou necelých 700 hektárov 

má po súkromnej firme 
Marius Pedersen opäť na 
starosti Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov.  

Na ich údržbu je však 
v súčasnosti vyhradený 
len jeden lesník a jeden 
pracovník, ktorý má na 
starosti bežnú údržbu. 

Ihriská sú zväčša rozpadnuté a sú z nich len zvyšky, ohniská 
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neudržiavané, štrk na náučných chodníkoch dávno 
nedoplnený.  

Porast v okolí ciest, ktorý predtým kosili na šírku desať 
metrov, dlhodobo nekosia. Pokiaľ sa o zariadenia Breziny ne-
začne mesto starať dôkladnejšie, podľa bývalých pracovníkov 
postupne úplne schátrajú. 

Mesto zverilo starostlivosť o lesopark súkromnej firme 
Marius Pedersen v ro-
ku 2009. Jaroslava 
Vanyová, ktorá vtedy 
na Brezine pracovala 
14. rok, firme posunu-
la aj prehľad činností, 
ktoré sa na Brezine 
vykonávali. Úroveň 
údržby podľa nej od-
vtedy výrazne klesla a 
ideálna nie je ani teraz. 

Mesto si nedostatok starostlivosti uvedomuje.  
„Súčasný stav je odrazom nedávnej minulosti, kto však 

aktívne chodí na Brezinu, musel postrehnúť zmeny a ďalšie sa 
pripravujú. Veľmi dobre si uvedomujeme hodnotu lesoparku, 
preto plánujeme jeho ďalší rozvoj,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová.  

Brezinu má však súčasné vedenie na starosti už niekoľko 
rokov. Zamestnanec Mestského hospodárstva a správy lesov 
(MHSL) Ivan Jančička hovorí, že lesopark v súčasnosti kosia 
podľa potreby. „Tento rok sme vykosili Čerešňový, Slivkový 
sad a centrálnu časť lesoparku. Raz týždenne jeden pracovník 
vysype a vyzbiera smeti. Pokiaľ sa objaví nejaká nelegálna 
skládka v okrajových častiach lesoparku, vyčistíme ju,“ hovorí 
Ivan Jančička. Podľa hovorkyne do konca roku ešte plánujú 
spraviť niektoré kroky.  
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„V tomto roku chceme vyštrkovať hlavné lesné cesty a 
doplniť chýbajúce odvodňovacie žľaby. Detské ihrisko 
chceme doplniť o aspoň jedno zariadenie a poopravovať prvky 
a altánky, ktoré v letnom období niektorí návštevníci Breziny 
poškodili. Aktuálne sa v lesoparku ťaží drevo v súlade s 
lesným hospodárskym plánom a odstraňujeme aj suché a 
poškodené stromy, aby neohrozovali návštevníkov,“ povedala 
Erika Ságová.  
Ľuďom na Brezine prekážajú hlavne rozbité ihriská. 

Pozitívne reakcie sú na Čerešňový sad aj novú lezeckú 
atrakciu. „Časť Breziny pri novej atrakcii je skvelá, s deťmi 
tam chodíme radi. Horšie sú na tom staré ihriská. Rozbité 
prvky by mali odstrániť a nahradiť ich novými, pre deti sú 
nebezpečné,“ hovorí Miro z Trenčína. 

Údržba a budovanie lesoparku boli podľa bývalých 
pracovníkov na oveľa vyššej úrovni. Okrem lesného 

hospodárskeho plánu 
sa riadili aj gene-
rálnym plánom leso-
parku, ktorý bol vy-
pracovaný na 15 ro-
kov dopredu.  

„Keďže Brezina 
nie je hospodársky 
les určený na ťažbu a 
jeho hlavná funkcia 

je rekreačná, pri údržbe na to treba myslieť,“ povedala 
Jaroslava Vanyová. Okrem samotného pestovania lesa sa preto 
starali aj o jeho rekreačnú funkciu.  

Od apríla do októbra každý piatok dopĺňali palivové drevo 
k 12 ohniskám. Z dreva sa vyrábali v dielňach priamo pri 
hoteli úžitkové výrobky, ako lavičky, altánky alebo tabule. 
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„Aj keď to bolo finančne veľmi náročné, mesto vďaka 
vtedajšiemu vedeniu tieto činnosti dotovalo. V dielňach boli 
všetky stroje a náradie, ktoré sme potrebovali a na ťažbu sme 
používali kone. Tie sú síce veľmi nákladné, na druhej strane je 
to najšetrnejší spôsob ťažby,“ povedala.  

Kľúčom k takejto forme údržby je podľa nej hlavne človek, 
ktorý má k Brezine vzťah a aj potrebné technické skúsenosti. 

„Nastúpila som v roku 1995. Správcom bol pán Baláž, 
ktorý do zriadenia Správy mestských lesov pracoval na 
mestskom úrade. Vďaka jeho iniciatíve si mesto svoje lesy, a 
teda aj Brezinu, zobralo naspať do svojej správy. Brezina bola 
jeho srdcová záležitosť a podľa toho aj vyzerala,“ hovorí 
Jaroslava Vanyová. 

Podľa Ivana Jančičku na koncepčnom pláne údržby s 
mestom práve pracujú. Vytvárajú ho v rámci nového plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Na workshopoch, ktoré 
robili v rámci projektu Trenčín Si Ty a týkal sa práve údržby 
zelene, pozvali aj bývalých pracovníkov vrátane Jaroslavy 
Vanyovej.  

„Bola som rada, že ma pozvali. Mnohé nápady sú 
zaujímavé. Ak však vidím, že na Brezine jednoduché 
elementárne veci chátrajú a ťažko sa udržuje aj bezpečnosť 
návštevníkov popri chodníkoch, pripadajú mi nereálne. V 
návrhu by mala byť zohľadnená nielen realizácia nových 
projektov, ale aj schopnosť udržať to, čo je vybudované a to, 
čo nové vybudujú, na požadovanej úrovni,“ uzavrela Jaroslava 
Vanyová. 

www.sme.sk 30.09.2015 
pomocná evidencia 1541/1/2015 
 
Mesto Trenčín vyhlásili za celkového víťaza 6. ročníka 

Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. Za minulý 



864 
 

rok sa v Trenčíne vytriedilo takmer 3 tisíc ton papiera, 539 ton 
skla, 532 ton plastov, 23 ton kovov a 98 ton šatstva.  

Súťaž sleduje nielen celkové množstvo vytriedených 
odpadov na jedného obyvateľa, ale aj to, ako efektívne 
využívajú ľudia kontajnery a vrecia, ktoré majú k dispozícii 

a tiež aký objem kontaj-
nerov a vriec majú k dis-
pozícii na triedenie. Mesto 
Trenčín bolo za uplynulý 
rok úspešné vo všetkých 
kategóriách a získalo hlav-
nú cenu a 3 tisíc eur.  

„Náklady na zabezpeče-
nie triedeného zberu v našom meste sú vo výške približne 
40 tisíc eur mesačne, finančné prostriedky sa zídu a použijú 
určite len do tejto oblasti,“ hovorí Zuzana Čachová z útvaru 
životného prostredia Mestského úradu v Trenčíne.  

Mesto má dnes rozmiestnených 1100 nádob na papier 
rôznej veľkosti, 192 nádob na sklo, 462 nádob na plasty. 
Z rodinných domov zbiera plasty prostredníctvom žltých 
vriec. Za rok 2014 bolo vyzbieraných viac ako 37 tisíc vriec 
s plastmi. Kovy a viacvrstvové obaly môžu ľudia odovzdávať 
v dvoch zberných dvoroch mesta a počas jarného či jesenného 
upratovania. 

Podmienky na triedenie odpadu pre občanov chce mesto 
ešte viac zlepšiť.  

„Potrebujeme rozšíriť kapacity nádob a zvýšiť frekvenciu 
vývozov týchto nádob, rozšíriť zber tetrapakov a kovov, určite 
máme v pláne rozšíriť zber bioodpadu. Chceme tiež zvýšiť 
osvetu a propagáciu o triedení odpadu, aby význam triedenia 
občania pochopili a prijali ho za svoju zodpovednosť,“ hovorí 
Z. Čachová.   

Zuzana Čachová s hlavnou cenou. 
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Hlavnú cenu ako najlepšie separujúce mesto na Slovensku 
získal Trenčín aj v roku 2013. Výsledky 6. ročníka Súťaže o 
najlepšie mestá a obce v triedení odpadov vyhlásili v rámci 
konferencie Samospráva a triedený zber 2015, ktorá sa konala 
pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Únie 
miest Slovenska. Súťaž organizuje spoločnosť ENVI-PAK. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1662/1/2015 
 
V stredu 4. novembra 2015 na workshope v Trenčíne 

odštartovalo Centrum 
environmentálnych ak-
tivít už 4. ročník kam-
pane Litter Less.  

Slovensko je jednou 
z 31 krajín sveta zapo-
jených do medzinárod-
nej kampane koordi-
novanej Nadáciou pre 
environmentálne vzde-

lávanie v Kodani (FEE). Účastníci akcie, pedagógovia a 
študenti zo zapojených škôl dostali aktuálne informácie o 
programe Mladí reportéri pre životné prostredie, kampani 
Litter Less a o podmienkach tohtoročnej súťaže. Najbližšou 
úlohou zapojených škôl je pripraviť reportáž z likvidácie 
nelegálnej skládky v ich obci v rámci práve vrcholiaceho 
vládneho programu “Veľké upratovanie Slovenska“.  

Cieľom kampane je vzdelávať deti a mladých ľudí v 
problematike odpadu a povzbudiť ich, aby sa stali súčasťou 
pozitívnych riešení pre minimalizáciu znečistenia a odpadu.  
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Slovensko je do kampane Litter Less zapojené 
prostredníctvom vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre 
životné prostredie. Mladí ľudia vo veku od 11-18 rokov 
prostredníctvom environmentálnej žurnalistiky upozorňujú na 
odpadové problémy 
vo svojom okolí a v 
spolupráci so škola-
mi, verejnosťou a 
kompetentnými pra-
covníkmi hľadajú 
riešenia na ich od-
stránenie.  

Každoročným vy-
vrcholením reportér-
skych aktivít je národná a medzinárodná súťaž o najlepší 
článok, fotografiu a videoreportáž. Výsledky medzinárodnej 
súťaže sú vyhlasované vždy 5. júna pri príležitosti Svetového 
dňa životného prostredia. Naši Mladí reportéri si budú v rámci 
kampane vymieňať skúsenosti s kolegami z ďalších krajín 
zapojených do kampane - Čierna Hora, Francúzsko, Izrael, 
Kanada, Kazachstan, Nemecko, Portugalsko, a Rumunsko. 
Zvyšných 22 krajín je do kampane Litter Less zapojených v 
rámci programu Eco-Schools.  

Úvodný workshop kampane Litter Less zorganizovalo 
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín v 
priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne pre 16 
zapojených škôl z celého Slovenska, s cieľom predstaviť 
manuál kampane a časový harmonogram súťaže. CEA tiež 
odovzdala cenu FEE 16-ročnej Silvii Vandžurovej z 
Gymnázia V. B. Nedožerského, Prievidza, za 1. miesto na 
svete v roku 2015 za fotopríbeh ,,Volanie“. 

 V minulom školskom roku sa do kampane Litter Less 
celosvetovo zapojilo viac než 400-tisíc študentov zo 700 škôl. 
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Slovenskí Mladí reportéri v rámci kampane vytvorili 180 
žurnalistických príspevkov na tému znečistenie a odpad a 
spolu s pedagógmi zorganizovali 10 Komunitných akčných 
dní, v rámci ktorých predstavili svoje reportérske články a 
fotografie ďalším školám a širšej verejnosti. 

Okrem toho čistili okolie škôl, mestské parky a brehy riek. 
Malgorzata Luszczek, medzinárodná koordinátorka 
programu Mladí reportéri pre životné prostredie povedala: 
,,Kampaň v školskom roku 2014/15 priniesla množstvo 
iniciatív žiakov a študentov na minimalizáciu odpadu. 
Dotazníkový prieskum na zapojených školách ukázal, že 
okrem vedomostí v oblasti odpadu získavajú študenti aj 
zodpovednejší vzťah k okoliu.“  

Obecné noviny 24.11.2015 
pomocná evidencia 1771/1/2015 
 
Mestá a obce začínajú vyberať poplatky za drobný 

stavebný odpad. Ak ste prerábali byt alebo menili okná, 
stavebný odpad ste mohli priviezť do zberného dvora. Stačil 
na to doklad totožnosti a trvalé bydlisko v Trenčíne. 

Po novom si musíte pripraviť aj peniaze. Výška poplatku 
bude necelých sedem centov za kilogram drobného 
stavebného odpadu, čo pri väčšej rekonštrukcii kúpeľne môže 
spraviť takmer 70 eur. 

Názory Trenčanov na nové poplatky sú zväčša negatívne. 
„Ľudia budú chcieť ušetriť, pozrite, ako sa naháňajú za každé 
ušetrené euro v obchodoch. Myslím si, že porastú čierne 
skládky,“ povedala Lucia z Trenčína. 

Podobný názor má aj Jozef. „Mesto to nakoniec vyjde 
oveľa viac, keď bude musieť likvidovať nelegálne skládky, 
ako keď získa pár eur od človeka za obkladačky a tehly 
v zbernom dvore,“ dodal. 
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V Trenčíne sú dva zberné dvory, jeden na Soblahovskej, 
ďalší na Zlatovskej ulici. Peniaze budú od ľudí vyberať 
v hotovosti priamo v zbernom dvore. 

„V praxi to znamená, občan mesta Trenčín príde na zberný 
dvor, identifikuje sa občianskym preukazom, odvážia mu 
drobný stavebný odpad a priamo na vrátnici zberného dvora 

mu vystavia príj-
mový pokladničný 
doklad, ktorý musí 
v hotovosti uhra-
diť,“ uviedla hovor-
kyňa Trenčína Eri-
ka Ságová. Jediným 
vážnejším problé-
mom pre mesto bolo 
osadenie váh v zber-
nom dvore na Sob-

lahovskej, na Zlatovskej už váha bola osadená v minulosti. 
„Ide o riadne kalibrované váhy. Výber poplatku pre mesto 
budú zabezpečovať ľudia, ktorí pracujú na zberných dvoroch 
už v súčasnosti, len budú zaškolení do systému.“ 

Mesto sa toho, že ľudia budú hádzať stavebný odpad do 
klasických smetiakov ani vzniku čiernych skládok neobáva. 
Za takéto porušenie hrozí pokuta v zmysle nového zákona 
o odpadoch až do výšky 1 500 eur, doteraz bola jej výška len 
166 eur. 

„Ale platí, že rekonštruuje väčšinou ten, kto má na 
rekonštrukciu peniaze a pri takejto činnosti musí počítať aj 
s nákladom na likvidáciu odpadu, ktorý mu vznikne. Doteraz 
doplácali na náklady za drobný stavebný odpad aj tí 
poplatníci, ktorí za celý život nič neprerábali,“ dodala Erika 
Ságová. Poplatok za stavebný odpad bol v starom zákone 
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v limitovanej výške súčasťou celkovej sadzby poplatku za 
komunálny odpad. 
Ďalšia možnosť, ako sa legálne zbaviť stavebného odpadu, 

je využiť súkromnú skládku odpadov. Jedna taká je v Novom 
Meste nad Váhom. Cena za tonu stavebného odpadu sa tu 
pohybuje približne 13 eur, čo je podstatne lacnejšie ako 
v trenčianskych zberných dvoroch 

S nápadom zaviesť množstvový zber pre drobný stavebný 
odpad prišlo podľa hovorcu ministerstva životného prostredia 
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci prípravy nového 
zákona o odpadoch. 

„Zabezpečenie nakladania s drobným stavebným odpadom 
majú obce aj teraz, rozdiel je len v zavedení množstvového 
zberu drobného stavebného odpadu a následne aj platby zaň,“ 
povedal hovorca ministerstva Maroš Stano. 

Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad 
podľa neho znamená, že povinnosť platenia poplatku za 
drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie. 

www.sme.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1934/1/2015 
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Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 

Evanjelický chrám v roku 2014 oslávil dvestodvadsať 
rokov svojej existencie. Jeho výstavba prebiehala za každého 
počasia a s jednoduchými pracovnými postupmi.  
Šírenie reformácie položilo základy vzniku evanjelických 

chrámov v našom regióne. V Trenčíne sa reformácia 
výraznejšie presadila až v poslednej tretine 16. storočia, keď 

tu v jej duchu 
účinkovali kňazi 
Juraj Kotešov-
ský (pred rokom 
1578), potom Mi-
chal Caban, Ju-
raj Sartorius (od 
roku 1594) a iní.  
Vznikla aj evan-
jelická škola, kto-
rej prvým rekto-

rom bol Peter Baroš, od roku 1609 bola už plne organizo-
vaným vyšším gymnáziom.  

Podpory a ochrany sa jej dostalo od majiteľov panstva a 
Trenčianskeho hradu Imricha Forgáča a Štefana Ilešháziho 
I., ktorí prijali a šírili myšlienky Lutherovej reformácie. Až do 
svojej smrti roku 1648 bol veľkým podporovateľom 
trenčianskej 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 
superintendencie.  
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Evanjelici v tomto období využívali kostol pod hradom -
dnešný farský, rímskokatolícky. Trenčín sa stal dôležitým 
strediskom reformácie pre celé Považie. Väčšina obyvateľov i 
celá mestská rada bola evanjelická, bohoslužby v materinskej 
reči a prosperujúca škola s kvalitnými pedagógmi, 
podporovaná Ilešháziovcami pozdvihli vzdelanostnú úroveň 
obyvateľov. Naviac, po bitke na Bielej hore presídlili viacerí 
českí exulanti do Trenčína, v kníhtlačiarni založenej v roku 
1637 vychádzali mnohé reformačné spisy, dišputy, básne, 
kázne slovenské, české i latinské. V roku 1647 sa do Trenčína 
presťahovali zo Skalky jezuiti, ktorí mali tvoriť protiváhu 
vzmáhajúcej sa reformácii. Evanjelikov vytláčali z verejných 
funkcií, museli opustiť kostol pod hradom, zlikvidovaná bola i 
prosperujúca škola. Cirkevníci sa stretávali v drevenej 
modlitebni na terajšom Hornom 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 zriaďovaní takmer všetkých novovznikajúcich zborov na 
okolí. Ako prvý potolerančný kňaz pomáhal všemožne pri 
stavbách chrámov, fár i škôl, má veľkú zásluhu i na postavení 
dnešného evanjelického kostola v Trenčíne.  

K stavbe nového kostola však bolo podľa Tolerančného 
patentu potrebných sto rodín, ktoré by mali svojho farára a 
svoj zbor. Pretože v Trenčíne bola v období protireformácie 
evanjelická cirkev silne zdecimovaná, na stavbe kostola 
museli byť zainteresovaní i evanjelici z okolitých obcí: 
Drietomy, Slávnice, Mníchovej Lehoty, Nemšovej. Pozemok 
pre nový kostol odkúpil cirkevný zbor od vdovy po zosnulom 
farárovi Matejovi Augustínym mladšom. 
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Príliš nevyhovoval, lebo išlo o štrkovinu z Váhu, základy 
museli preto založiť hlbšie. V máji 1792 už posvätili 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 
Michala mali kostol v pláne vysvätiť, i napriek tomu, že 
chýbali financie na zariadenie interiéru a kúpu organa.  

Nový kostol postavili na vtedajšej periférii mesta a nesmel 
mať vchod do ulice. Ako prvý v senioráte mal vstavanú vežu, 
čo umožnilo doplnenie 26. zákonného článku Tolerančného 
patentu v roku 1791. Klasicistické jednolodie zaklenuté tromi 
poľami vysokej pruskej klenby malo sakristiu pôvodne 
pristavanú k bočnej fasáde kostola. Strohý výraz interiéru 
vyhovoval evanjelickej konfesii, ktorá uprednostňovala stried-

mu mieru v zariadení vý-
zdobe. Dôležitým prv-
kom evanjelických kosto-
lov boli takzvané protes-
tantské empory, ktoré 
zväčšovali vnútorný prie-
stor a kapacitu kostola. 

Budovali sa po celom 
obvode, respektíve aspoň 
po troch stranách chrámu 
tak, aby mohli veriaci zo 
všetkých strán dobre vi-
dieť a počuť kňaza. Do 

steny nad hlavným vstupom bola vstavaná organová skriňa, 
dielo významného slovenského organára Martina Šašku, 
zakúpená spolu s nástrojom cirkevným zborom v roku 1864. 

Súčasný interiér evanjelického kostola. 
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Oltár bol pôvodne klasicistický, medzi jeho pilastrami bol 
umiestnený obraz Krista.  

Súčasťou kostolného zariadenia bola aj drevená kazateľ-
nica, lavice s klasicizujúcim pletencovým dekórom, dva 
vežové zvony, ktoré boli počas 1. svetovej vojny odobraté a 
pretavené na vojenské účely. Súčasťou výbavy kostola sa 
neskôr stali aj vežové hodiny, zakúpené v roku 1902. Do 
kostola chodievali cirkevníci nielen z Trenčína, ale na služby 
Božie merali cestu až z ďalekej Slávnice, Drietomy, Hámrov, 
Mníchovej Lehoty či Nemšovej. Finančne prispeli nielen 
trenčianski veriaci, ale i bohatá rodina Szilvayovcov i Šándo-
rovci zo Slávnice.  

V roku 1935 nezasiahla do jeho celkového výrazu v 
exteriéri, pozmenila iba čiastočne interiér, s rešpektovaním 
jeho pôvodných architektonických 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 1. svetovej 
vojny stratou cínových píšťal, nahradil dodnes používaný 
organ firmy Rieger z Krnova. Zmodernizovali 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, dielo Jozefa Pospíšila. Zaujímavé je i 
reliéfne zdobenie trojice vstupných dvier z dielne Artura 
Michalca. V roku 2011 prešiel interiér evanjelického 
kostola komplexnou stavebnou obnovou, o rok neskôr dostala 
i vonkajšia fasáda nový vzhľad. Naďalej predstavuje temer 
autenticky zachovaný príklad tolerančného kostola, navonok 
skromného, v interiéri priestranného a presvetleného chrámu.  
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Literatúra: Michal Lantaj: Dejiny evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Trenčíne, Mária Vdovičíková: K 
pamiatkovej obnove evanjelického kostola v Trenčíne, vydal 
ecav v Trenčíne 2014.  

Martin Karlík 
www.sme.sk  06.01.2015 
pomocná evidencia 006/1/2015 
 
Vladimír Mečiar si mal pred 25 rokmi nechať priniesť z 

Tisovej vily v Trenčíne tajné spisy ŠtB. Ako minister vnútra 
na to nemal oprávnenie. Z archívu ÚPN sme získali 
vyšetrovací spis. 

Iba pätnásť dní sedel Vladimír Mečiar vo vláde a už sa mal 
dopustiť prvého prešľapu, za ktorý hrozilo aj väzenie. Bol 
ministrom vnútra za VPN vo vláde národného porozumenia, 
ktorá sa vytvorila po 
nežnej revolúcii. Jeho 
politická kariéra len 
štartovala. 

Večer 26. januára 
1990 si mal do kance-
lárie zavolať svojho 
podriadeného Leonar-
da Čima, ktorý praco-
val na inšpekcii ministerstva vnútra. Prikázal mu, aby išiel do 
Tisovej vily, sídla ŠtB v Trenčíne, po utajované spisy 
bývalých spolupracovníkov komunistickej tajnej služby. 
Zákon mu však nič také nepovoľoval. 

„Mečiar ma žiadal, aby som sa zameral aj na to, či nie sú v 
uvedenej vile materiály, ktoré sa týkajú jeho osoby,“ opisoval 
neskôr Leonard Čimo vyšetrovateľom, čo sa dialo v 
ministrovej pracovni. 

Vladimír Mečiar za rečníckym pultom. 
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Teraz, po 25 rokoch, získal Denník N vyšetrovací spis 
záhadnej nočnej akcie v Tisovej vile. Doposiaľ nezverejnený 
spis z archívu Ústavu pamäti národa má takmer 600 strán, jeho 
súčasťou sú aj záznamy z výsluchov Leonarda Čima. 
Kľúčového svedka, ktorý nakoniec musel pred Mečiarom ujsť 
do Švajčiarska. Medzi najzaujímavejšie časti vyšetrovacieho 
spisu patria zápisnice, v ktorých svedkovia hovoria o 
kontaktoch Mečiara s ŠtB a príslušníkmi sovietskej tajnej 
služby KGB. 

„Podľa mjr. Chlebana, šéfa trenčianskej ŠtB, bol Mečiar 
vhodným človekom pre spoluprácu s ŠtB. Mohol nám 
podávať informácie k osobe Dubčeka cez Krajčiho,“ 
vypovedal niekdajší náčelník Zboru národnej bezpečnosti 
(ZNB) v Trenčíne Ján Patrnčiak. Vladimír Krajči bol 
Dubčekov švagor, s ktorým sa Mečiar kamarátil. 

Nočnú akciu v Tisovej vile v 90. rokoch prešetroval aj 
Branno-bezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady. 
Nepochyboval o tom, že Mečiar v rozpore so zákonom držal v 
rukách tajné spisy ŠtB. Ako je potom možné, že neskončil 
pred súdom a mohol ovládnuť krajinu? 

Vráťme sa do Mečiarovej kancelárie, kde Leonard Čimo 
dostáva inštrukcie, čo 
urobiť v Tisovej vile. 
Minister ho podľa jeho 
slov vyslal do Tren-
čína s tým, že treba ísť 
zachrániť spisy, ktoré 
tam vraj skartujú. Spi-
sy odložené v plecho-
vej skrini mu má do-

niesť do Bratislavy. Leonard Čimo okamžite zalarmuje šoféra 
Jána Rezníka a služobnou volgou ešte večer vyrážajú splniť 
Mečiarov príkaz. 

Tisova vila. 
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Päť minút po polnoci 27. januára 1990 Leonard Čimo 
vchádza do trenčianskej vily. Prizerá sa tomu päť pracovníkov 
z ŠtB a ZNB, ktorých si privolal. Po neoprávnenej skartácii 
ani stopy. 

„Keď som prišiel do miestnosti sekretariátu náčelníka 
oddelenia ŠtB, videl 
som, že v plechovej 
skrini, nešlo o trezor, 
sú kľúče. Po otvorení 
skrine som v nej našiel 
písomné materiály, 
ktoré mohli merať asi 
50 cm na výšku. Ma-
teriály som bližšie neprehliadal, spočítal som iba jednotlivé 
spisy v obaloch, a tých bolo asi osemnásť. Na obaloch som 
videl, že ide o spisy tajných spolupracovníkov ŠtB a o správy, 
ktoré napísali tajní spolupracovníci pre potrebu ŠtB,“ 
rozpovedal Leonard Čimo na výsluchu 3. februára 1992.  
Šoférovi Jánovi Rezníkovi prikázal spisy naložiť do auta. O 

siedmej ráno ich odovzdal Mečiarovi vo vile ministerstva 
vnútra na Partizánskej ulici v Bratislave. 

Aj Ján Rezník vypovedal, že tajné písomnosti skončili v 
ministerskej vile. „Balíky sme položili na zem na chodbe.“ Či 
ich prevzal Mečiar, nevedel povedať. „Ja som išiel do auta. 
Tam som čakal asi pol hodiny. Potom prišiel riaditeľ Čimo.“ 

Vladimír Mečiar mal od Leonarda Čima zatiaľ vyzvedať, či 
sa počas prehliadky vily niekto pýtal, kde skončili jeho 
materiály, či boli skartované. „Popravde som mu odpovedal, 
že nie, nik sa nepýtal,“ spomínal Leonard Čimo. 

Ani u Vladimíra Mečiara vraj nenazrel do prinesených 
dokumentov. Vyšetrovateľom tak nevedel objasniť, na koho 
vedené spisy doniesol. 

Vladimír Mečiar v súčasnosti ako dôchodca. 
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Vladimíra Mečiara v júni 1992 vypočúval niekdajší 
bratislavský vojenský prokurátor Ctibor Košťál, nie však na 
prokuratúre, ako bolo zvykom, ale podľa želania Mečiara v 
centrále HZDS.  

www.dennikn.sk 15.02.2015 
pomocná evidencia 202/1/2015 
 
Polyhistor, polytechnik, učiteľ, kartograf, zememerač, 

vojenský odborník a znalec baníctva Samuel Mikovíni zomrel 
pred 265 rokmi 23. marca 1750 na ceste z Trenčína do 
Banskej Štiavnice. Bol jednou z naj-
významnejších osobností Európy 18. 
storočia. O narodení Mikovíniho vieme 
veľmi málo, predpokladá sa, že sa na-
rodil približne medzi rokmi 1686 až 
1700 v rodine evanjelického kňaza 
v Cinobani v Uhorsku. Odborné vzde-
lanie nadobudol v dnešnom Nemecku. Vyučil sa najskôr za 
rytca v Norimbergu. V rokoch 1721-1722 študoval matematic-
ké vedy na univerzite v Altdorfe. Kartografické a zememerač-
ské vzdelanie získal v Jene, kde roku 1723 dostal ako prvý 
Slovák titul inžiniera. Už v tomto období sa začal venovať 
grafickej umeleckej tvorbe - v Norimbergu mu vyšiel ilu-
strovaný sprievodca mestom. 

Počas 10-ročného pôsobenia vo funkcii inžiniera Bratislav-
skej župy (1723-1733) Samuel Mikovíni viedol regulačné 
práce na Žitnom ostrove a v povodí Váhu a melioračné práce v 
oblasti Malých Karpát a Podunajskej nížiny. Zaoberal sa tiež 
astronómiou v observatóriu, ktoré si zariadil vo vlastnom 
dome na dnešnej Laurinskej ulici v Bratislave. 
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Jeho spolupráca s polyhistorom a encyklopedistom 
Matejom Belom sa začala vypracovaním máp a obrazových 
príloh do Belovho rozsiahleho diela 
o Uhorsku Hungariae antiquae et 
novae prodromus (Posol starého a 
nového Uhorska, 1723) a vyvrcholila 
spracovaním mapových podkladov 
pre sériu monografií o uhorských 
stoliciach Notitia Hungariae novae 
historico-geographica (Historické a 
zemepisné vedomosti o súvekom 
Uhorsku, 1735), nad ktorou držal 
ochrannú ruku sám cisár Karol VI. 
Po smrti cisára vyšiel ešte štvrtý zvä-
zok z plánovaných siedmich v roku 
1742. V týchto štyroch zväzkoch je opísaných asi 70 percent 
územia dnešného Slovenska a celkovo 10 zo 48 uhorských 
stolíc. 

Z rozhodnutia cisára sa Samuel Mikovíni 22. júna 1735 stal 
riaditeľom banskej školy v Banskej Štiavnici (prvej banskej 
školy v Uhorsku, ktorú sám založil). Z poverenia Dvorskej 
komory vymeriaval a zakresľoval územia Uhorského 
kráľovstva, zúčastňoval sa na rozhodovaní o razení banských 
diel, stavbe banských strojov, skladov, pecí, hút, vodných diel 
(v roku 1744 bolo podľa Mikovíniho plánov vybudované 
Hodrušské dolné jazero a jazero Rozgrund), ciest, mostov a 
zariadení na splavovanie dreva. Podľa jeho architektonického 
návrhu postavili v roku 1744 banskoštiavnickú Kalváriu - 
najimpozantnejšiu barokovú kalváriu v strednej Európe - a 
kupolu nad panským kúpeľom v Sklených Tepliciach. Roku 
1749 vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca 
v Budíne. 
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Vypracoval si vlastnú kartografickú metódu, zdokonalil 
meračské metódy. Venoval sa opevňovacím prácam na 
sliezskych hraniciach (1744). Zaoberal sa aj teoretickou 
matematikou (pozoruhodné sú jeho matematické úvahy na 
tému kvadratúry kruhu) a archeológiou. 

Samuel Mikovíni zomrel 23. marca 1750 cestou z Trenčína 
do Banskej Štiavnice. Podľahol prechladnutiu, ktoré ho 
postihlo na vymeriavacích prácach pri Váhu. Pre rozsah 

a genialitu diela, ktoré Mikovíni 
vytvoril, ho dodnes v Banskej 
Štiavnici nazývajú slovenský 
Leonardo da Vinci. 

Priblížiť Samuela Mikovíni-
ho môže publikácia Anna 
Regina (2006) od spisovateľky 
Rút Lichnerovej. O Samuelovi 
Mikovínim sa píše aj v knihe 
Vzdelaní príbuzní (2013) autora 
Vladimíra Leksu-Pichaniča. 

Jej obsahom sú príbehy našich vedcov, ktorí pre ľudstvo počas 
niekoľkých storočí všeličo vyskúmali, objavili a vynašli. 

Od roku 2013 udeľuje minister školstva v Slovenskej 
republike Cenu Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos 
v oblasti vedy a techniky. Udeľuje sa v troch kategóriách - 
Veľká medaila Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v 
oblasti vedy a techniky, Malá medaila Samuela Mikovíniho za 
prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí a Pamätný list 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeľovaný 
mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov.  

www.teraz.sk 23.03.2015  
pomocná evidencia 416/1/2015 
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Rod Ľudovíta Štúra je už po stáročia spojený s mestom 
Trenčín. Jeho otec, Samuel Štúr (1789 - 1851), pochádzal 
z neďalekej Lubiny, z rodiny remeselníka súkenníka, ktorý 

však prišiel do Lubiny 
z Trenčína. Krstným 
menom bol Pavel, no 
po celý život ho tu fa-
miliárne volali Tren-
čan. Bol to starý otec 
Ľudovíta. 

Samuel Štúr prišiel 
do Trenčína za učiteľa 
a organistu  z modran-

ského lýcea  v roku 1809. Zoznámil sa tam s trenčianskou 
rodáčkou Annou Michalcovou, dcérou miestneho mäsiara. 
V roku 1811 sa im v Trenčíne narodil najstarší syn Karol. 

V rokoch 1809-1812 u mladomanželov Štúrovcov býval na 
priváte František Palacký, vynikajúci český historik 
a vlastenec, „otec českého národa“, rodák z Hodslavíc n a 
východnej Morave. Samuel Štúr ho učil a veľmi si ho obľúbil. 
Aj mladý František Palacký si na celý život zapamätal svojho 
prvého učiteľa. Svedčí o tom korešpondencia z ďalších rokov 
ich života. 
Ťažké životné podmienky za napoleonských vojen boli 

príčinou, že Samuel Štúr sa v roku 1813 z Trenčína odsťaho-
val do Uhrovca. Prijal výnosnejšie miesto u grófa Zaya. 
Manželia Štúrovci v Uhrovci potom prežili ďalšie roky života 
a tam sa im narodili aj všetky ostatné deti. Prvým z nich bol 
Ľudovít.  
Otec Ľudovíta Štúra Samuel zomrel v Uhrovci v júli 1851 vo 
veku 62 a pol roka na „zošlosť vekom“, ako nám dokladuje 
historik Pavel Horvát. Anna Štúrová, rodená Michalcová, sa 

Štúrovo námestie v Trenčíne. 
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stala vdovou a ako taká musela uvoľniť školský byt novému 
učiteľovi.  

Keďže v Uhrovci už nemala kde bývať, lebo deti boli 
roztratené, jediným riešením bolo vrátiť sa k príbuzným do 
rodného Trenčína, kde - ako opäť dosvedčuje historik Pavel 
Horvát - „mala ešte stále čiastku v rodičovskom dome i v ma-
jetku. Tam potom bývala v michalcovskom dome č. 273 na 
predmestí Trenčína s dcérou Karolínou, ktorá ju opatrovala. 
Synovia, najmä Ľudovít, ju tam často navštevovali a Ľudovít 
v poslednom čase choroby zostával stále pri nej a odtiaľto 
oznamoval bratom aj jej blížiaci sa koniec. Anna Štúrová, rod. 
Michalcová, zomrela v Trenčíne 25. 8. 1853 na žlčníkovú 
zimnicu vo veku 63 a pol roka a 27. 8. 1853 ju za účasti 
veľkého zástupu ľudu a všetkých žijúcich detí pochovali na 
starom evanjelickom cintoríne.“  

Jej hrob je dôstojne udržiavaný až do súčasnosti.  
V priamej súvislosti s osobnosťou Ľudovíta Štúra ešte 
dodajme, že v dedičskom konaní Ľudovít sa vzdal svojho 
majetkového podielu v prospech sestry Karolíny.  

www.teraz.sk 03.04.2015 
pomocná evidencia 547/1/2015 
 
Ľudovít Štúr sa narodil v roku 1815 v Uhrovci, no už od 

malička vedel, že rodičia pochádzajú z najbližšieho a zároveň 
najväčšieho mesta v širokom okolí - Trenčína. Neskôr si 
uvedomil, že mesto Trenčín je už po stáročia neodmysliteľne 
spojené s viacerými rodmi Štúrovcov. Jedným z nich bol aj 
jeho rod. Preto na Trenčín nedal dopustiť a považoval ho za 
súčasť svojho širšieho rodiska. 

Viackrát bol v Trenčíne ešte ako malý žiačik. Ako študent 
bratislavského lýcea do Bratislavy chodieval zásadne cez 
Trenčín a tou istou cestou sa vracal aj späť. Z neskorších 
aktivít, ktoré sa priamo dotýkali Trenčína, historici 
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zaznamenali jeho úsilie priviesť do mesta bratislavských 
študentov, aby tam cez prázdniny zahrali mešťanom divadlo. 
S týmto zámerom v roku 1842 niekoľkokrát rokoval aj s 
členmi mestskej rady, no nepochodil. Niektorí by boli aj 
súhlasili, no pomaďarčená šľachta z Trenčína a okolia zámer 
striktne odmietla. 

V Trenčíne bol veľmi často aj v revolučných rokoch. V lete 
roku 1849 v neďalekom Zemianskom Podhradí zriadil hlavný 
agitačný štáb, odkiaľ aj on osobne viackrát do týždňa 
chodieval, dnes by sme povedali - na mítingy - po celej 
Trenčianskej stolici a vysvetľoval ľudu zámery slovenskej 
politiky. Pritom verboval do dobrovoľníckeho vojska. 
Pamätným sa stalo najmä viactisícové slovenské ľudové 
zhromaždenie z 29. septembra 1849, kde rečnil nielen 

o potrebe slovenskej ná-
rodnej politiky, ale otvo-
rene vyzýval na pokra-
čovanie v ozbrojenom po-
vstaní ľudu. 

Vo svojom úsilí pokra-
čoval aj po zložení zbraní 
a rozpustení dobrovoľníc-
keho vojska v Bratislave 
v novembri 1849. V apríli 

roku 1850 v Trenčíne tvrdo rokoval s vládnym komisárom 
Trenčianskej stolice o používaní slovenčiny v úradnom styku 
a o potrebe dosadenia Slovákov do stoličnej správy. Častým 
návštevníkom Trenčína bol aj po smrti otca. Chodieval tam za 
chorľavejúcou matkou, ktorá sa po ovdovení presťahovala do 
rodného mesta.  

V Trenčíne bývalo veľa pamätných nehnuteľností na tieto 
rušné deje našich národných dejín. Väčšina z nich bola 
označená pamätnými tabuľami. Tieto nehnuteľnosti však 

Pamätník štúrovcom v Trenčíne. 
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postupne museli ustúpiť novej výstavbe mesta. Našťastie, 
pamätné tabule z nich sa zachovali a boli istý čas odložené 
v Trenčianskom múzeu. Dnes sú všetky zakomponované na 
severnej stene Domu armády. Z tej najväčšej sa môžeme 
dozvedieť, že: „Na tomto mieste stála evanj. škola, v ktorej 
v r. 1808-1812 pôsobil Samuel Štúr, otec veľkých Štúrovcov. 
Tu sa narodil dňa 25. marca 1811 Karol Štúr, slovenský 
básnik a spisovateľ. Rodina Štúrovcov odchovala 
slovenskému národu vodcu slovenskej mládeže Ľudovíta 
Štúra. Z príležitosti osláv Štúrovej storočnice 1836 až 1936 
postavil Štúrov jubilejný výbor s obcou a okresom 
trenčianskym dňa 27. mája 1937 na znak oddanosti svojmu 
štátu a oslobodenému slovenskému národu.“ 

Tento text je umiestnený po stranách veľkého reliéfneho 
portrétu Ľudovíta Štúra. Autorom portrétu a celej kompozície 
pamätnej tabule je akademický sochár Jozef Pospíšil. Na tej 
istej - teda pôvodnej budove školy, ktorá kedysi stála v tesnom 
susedstve evanjelického kostola, bola umiestnená aj pamätná 
tabuľa na trenčiansky pobyt mladého Františka Palackého, 
v dospelom veku historika a v „baťkovskom“ veku „otca 
českého národa.“ 

www.teraz.sk 06.04.2015 
pomocná evidencia 557/1/2015 
 
V roku 1813 sa trenčianska rodina Samuela Štúra 

staršieho presťahovala do Uhrovca. Mladému učiteľovi tam 
ponúkli miesto učiteľa a rektora ľudovej školy. Ako sa 
ukázalo neskôr, Uhrovec sa stal miestom ich trvalého bydliska 
na celý život. 

Najstarší syn Karol tam prišiel ako dvojročné dieťa. Keď 
mal päť rokov, do rodiny pribudol jeho brat Ľudovít. Rodina 
sa potom postupne rozrástla o tretieho syna Samuela 
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mladšieho (1818), sestru Karolínu (1826) a napokon o 
najmladšie dieťa - syna Jána. 

Pre úplnosť treba dodať, že medzi Samuelom mladším a 
Karolínou bolo ešte jedno dieťa, syn Ján, no ten zomrel v 
útlom veku na epidémiu (asi kiahní). V tom čase však bývalo 
častým zvykom, že nasledujúce dieťa, pokiaľ bolo rovnakého 
pohlavia, dostalo meno po mŕtvom súrodencovi. 

Rodina spočiatku žila dosť biedne. Existenčne sa jej 
polepšilo po roku 1822, keď v Trenčíne zomrela matka 

Štúrovej manželky, čiže svokra Samuela 
Štúra a stará matka ich detí. Štúrovci po nej 
zdedili pole a lúky a dostávali za ne 
nájomné. Z toho môžeme dedukovať, že aj 
to bol možno dôvod, prečo si manželia 
Štúrovci trúfli uživiť ešte ďalšie dve deti. 

V histórii sa len zriedka spomína, že aj 
otec Samuel Štúr bol aktívnym národno-
osvetovým pracovníkom i literárnym 
tvorcom. V Bratislave od tlačiarov kupoval 

brožované slovenské knihy a kalendáre, ktoré potom v 
zayovskom kaštieli viazal a rozširoval po okolí. Požičiaval ich 
a v prípade záujmu aj predal. Pri dedičských licitáciách 
kupoval aj hotové knihy z pozostalostí a slovenské propagoval 
a šíril medzi pospolitým ľudom. 

Autorsky sa venoval prírodovedným i literárnym témam. 
Zaujímala ho najmä fyzika, zemepis, zoológia a biblické i 
grécke dejiny. Tieto elaboráty potom využíval vo výchovno-
vzdelávacej práci v škole, ale aj širšie. Bol aj príležitostný 
veršovník, čo ho neskôr priviedlo k básnickým prekladom 
Ezopových bájok. Žiaľ, všetky jeho práce zostali v 
rukopisoch. 
Ľudovít Štúr si svojho otca veľmi vážil. V liste českej 

spisovateľke Bohuslave Rajskej jeho fyziologickú podobu 

Samuel Štúr 
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charakterizoval takto: „Predstavte si muža strednej, troška 
vyššej postavy, silného a svalnatého tela, tváre podlhovastej, 
veľkých a jasných modrých očí, prísnejších čŕt s výrazom 
smútku v tvári. To je môj otec.“ (V preklade z češtiny.) 

Samuel Štúr zomrel v Uhrovci 27. júla 1851 a tam ho aj 
pochovali. Jeho hrob sa zachoval dodnes. Označuje ho hrubý, 
štylizovane neotesaný kváder s čiernou mramorovou doskou 
uprostred, na ktorej sú uvedené tieto údaje: „Tu spočíva 
Samuel Štúr učiteľ Františka Palackého, otec Ľudovíta Štúra 
Umrel 27. júla 1851 Vďačná mu pamäť.“ 

Otcova smrť Ľudovítom Štúrom hlboko otriasla. Bola to 
druhá veľká rana jeho životnému osudu v porevolučných 
päťdesiatych rokoch 19. storočia. Najskôr mu zomrel starší 
brat Karol (január 1851) a v priebehu ďalších dvoch rokov aj 
matka Anna a potom Adela Ostrolúcka. O Ľudovítovom 
vzťahu k otcovi svedčí aj báseň Duchy otcov, preč letíte, ktorú 
napísal hneď po jeho smrti. 

www.aktuality.sk 12.04.2015 
pomocná evidencia 603/1/2015 
 
Archeológ, historik umenia, prírodovedec a cirkevný 

hodnostár Florián František Rómer sa narodil 12. apríla pred 
200 rokmi. 

Významný polyhis-
tor Florián F. Rómer je 
pokladaný za zakladateľa 
modernej vedeckej ar-
cheológie na Slovensku. 
Jeho dielo o starých ná-
stenných maľbách v U-

horsku vydané v roku 1874 sa považuje za prvú uhorskú 
monografiu z dejín umenia a historickej archeológie. Okrem 
toho bol zakladajúcim členom Uhorskej historickej 
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spoločnosti i spoluzakladateľom Mestského múzea 
v Bratislave. 

Florián František Rómer sa narodil 12. apríla 1815 
v Bratislave do rodiny obuvníckeho majstra bavorského 
pôvodu Ferenca Rammera. V domácom prostredí sa 
rozprávalo po nemecky, slovenčinu mladý Rómer vstrebával 
najmä počas gymnaziálnych štúdií v Trenčíne a následne 
v Bratislave. Keďže rodičia túžili mať zo syna kňaza, 
pokračoval v štúdiách v Tate, kde sa zdokonaľoval 
v maďarčine.  

V roku 1830 vstúpil do benediktínskej rehole. Po pobyte 
v kláštore v Bakonyi sa dostal na štúdium filozofie do Győru a 
teológiu následne študoval v Pannonhalme, aby bol v roku 
1838 vysvätený za kňaza. Už počas štúdií sa venoval dejinám 
stredovekého umenia, numizmatike a viacerým oblastiam 
prírodných vied - geológii, botanike, zoológii a najmä 
archeológii. V rokoch 1839-1845 pôsobil ako profesor na 
gymnáziu v Győri, od roku 1845 v Bratislave. 

Bol stúpencom reformného hnutia maďarskej strednej 
šľachty. Za aktívnu účasť v maďarskej buržoáznej revolúcii 
1848-1849 strávil štyri roky vo väzení, po prepustení pracoval 
ako učiteľ a vychovávateľ na viacerých miestach. Od roku 
1861 pôsobil v Budapešti ako archivár, riaditeľ gymnázia, 
prednášal na univerzite archeológiu, súčasne bol kustódom 
Maďarského národného múzea. Už ako profesor sa v roku 
1871 stal členom Uhorskej akadémie vied. V rokoch 1877-
1889 slúžil ako kanonik v rumunskom meste Veľký Varadín 
(dnes Oradea), ktoré bolo súčasťou Uhorského kráľovstva. 

Rómer je autorom desiatok štúdií z archeológie a dejín 
umenia a rukopisného slovníka s vlastnými kresbami 
zachycujúcimi uhorskú históriu, dejiny umenia a umelecké 
pamiatky. Jeho dielo o starých nástenných maľbách v Uhorsku 
vydané v roku 1874 v edícii Monumenta Hungariae 



887 
 

archeologica sa pokladá za prvú uhorskú monografiu z dejín 
umenia a historickej archeológie. V rokoch 1861 až 1872 
vydával viacero maďarských archeologických časopisov. Jeho 
zásluhou sa roku 1876 konal 8. 
medzinárodný kongres archeológov 
a antropológov v Budapešti. 

Uznávaný vedec zanechal nezma-
zateľnú stopu vo viacerých oblas-
tiach vedeckého a kultúrneho života 
Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy 
a jej okolia a v petržalskom parku 
založil botanickú záhradu. Pri 
príležitosti 9. putovného zjazdu 
uhorských lekárov a prírodovedcov 
v Bratislave inicioval vydanie pub-
likácie o meste a jeho okolí, v ktorej upozornil na jeho 
významné archeologické pamiatky. Bol spoluzakladateľom 
Mestského múzea v Bratislave a Východoslovenského múzea 
v Košiciach.  

Jeho práca o starých nástenných maľbách obsahuje maľby 
z 27 slovenských kostolov, zo 102 reprodukcií sakrálnych 
malieb je 34 zo Slovenska. V knižných publikáciách, štúdiách 
a článkoch sa zaoberal archeologickými náleziskami (nálezy v 
okolí Nového Mesta nad Váhom a Očkova, v jaskyni Skalka 
pri Trenčíne) a historickými pamiatkami na Slovensku 
(pamiatky Gemeru, strieborné artefakty z Hlohovca, cenové 
predpisy v Komárne). Prispieval nielen do slovenských, ale aj 
do zahraničných periodík, najmä maďarských. 

Florián František Rómer zomrel 8. marca 1889 vo Veľkom 
Varadíne. V roku 1873 bol vyznamenaný rytierskym krížom 
Radu železnej koruny 3. triedy. 

www.cas.sk 14.04.2015 
pomocná evidencia 609/1/2015 
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Druhá svetová vojna je pre mnohých len históriou, hoci 

ešte naši starí rodičia ju prežívali na vlastnej koži. Pozrite sa 
na ňu očami detí. Ako ju prežíval, vyrozpráva Štefan Mrázik. 

Vojna nie je čiernobiela. A spomienky na ňu bývajú 
rovnako bolestné ako úsmevné. Najmä ak máte deväť rokov. 
Presne toľko mal na konci najväčšieho konfliktu minulého 
storočia Štefan Mrázik. „Bývali sme v domčeku neďaleko 
fary, kde si nemecká posádka urobila veliteľstvo. Farárovi 
nechali len jednu kanceláriu, tam mal úrad, a zvyšok zabrali,“ 
rozhovorí sa rodený Soblahovčan. 

Dedinku neďaleko Trenčína si vyhliadli aj zo strategických 
dôvodov a obohnali ju sieťou zákopov. „Všetci práceschopní 
chlapi, aj môj otec, museli ísť kopať. Naverbovali aj mužov z 
okolitých dedín, z Mníchovej Lehoty, Kubrice, Kubrej či 
Trenčianskej Teplej, každý dostal určitý úsek a musel 
pomáhať. Budovali sa zákopy, guľometné hniezda a celkovo 
sa zabezpečovalo okolie.“ 

Ako deti ich však viac ako zákopy priťahovali kone. „V 
každom dome ubytovali nejakého nemeckého vojaka. Ten náš 
sa volal André, teda ako Ondrej, a mal na starosti kone, ktoré 
ťahali niektoré ťažké zbrane,“ vysvetľuje. „Boli to vojnové 
zvieratá, vychudnuté až na kosť. Nemci preto kúpili od 
lesníka, ktorý býval asi štyri kilometre nad dedinou, stohy 
sena a ďateliny. A keď sa Andrému nechcelo, nechal nás, aby 
sme ich išli nakŕmiť a napojiť.“  

Pre chlapcov ohromný zážitok – môcť sa s asi jedenástimi 
koňmi prebehnúť na pašu a späť. „Môj otec vtedy robil v 
práčovni v Merine, bývalej Tibergienke v Trenčíne, odkiaľ 
nosil fabrické špagáty. Z tých sme si robili také kurtne – niečo 
ako sedlá s postrojom, lebo koníky mali veľmi kostnaté chrbty 
a my sme mali úplne otlačené zadky,“ smeje sa. 

 



889 
 

Hitler, Stalin, alles kaputt! 
Nemec v dome zvyčajne neveštil nič dobré, no Štefan 

Mrázik nespomína na Andrého v zlom. „Bol taký rodinný typ, 
v dedine neďaleko Drážďan mal dom a blízkych, niekedy nám 
ukazoval ich fotky. A ja som mu chodieval po obed.“ Vojaci 

mali totiž zakázané 
brať jedlo od 
miestnych. Najmä z 

bezpečnostných 
dôvodov. 

„V Konzume v 
strede dediny mali 
poľnú kuchyňu a tam 
si chodili po prídel. 
Keď nešiel André, dal 

mi jeho ešus a ja som bol po jeho porciu,“ vysvetľuje. Jedálni-
ček nemeckých vojakov vraj väčšinou tvorilo konské mäso. 
„Robili rôzne guláše a k tomu knedle alebo chlieb. Navrch 
vždy dali niečo ako šípkový lekvár alebo zavárané ovocie,“ 
hovorí. A práve táto sladká „mlsota“ bývala pre malého 
Števka odmenou. „Zvyšok putoval prascom, pretože naša 
mama vždy navarila aj pre Andrého.“ 

Práve po jednom spoločnom obede sa odohrala scéna, ktorá 
aj dnes vháňa Štefanovi do očí slzy. „André dostal list a keď 
ho otvoril, zostal ako obarený,“ spomína. „Držal v rukách 
fotky svojej rodiny a plakal. A my s ním. Ukazoval nám tie 
obrázky a hovorí, ja už nemám nič.“ 

Všetci jeho blízki zahynuli pri veľkom bombardovaní 
Drážďan vo februári 1945. „Potom sa zrazu prudko postavil a 
vytasil ostrý bodák, čo mal pri sebe. Myslel som si, že sa vari 
zabije. Skríkol: Hitler, Stalin, alles kaputt! a rozpáral si 
vojenský kabát odvrchu až dole.“ 
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Mať svojho Nemca aj partizána 
Ak sa na Slovensku traduje, že každá rodina mala počas 

vojny svojho Nemca aj partizána, tak u Mrázikovcov to platilo 
stopercentne. Rovno pod nosom Andrého totiž behala aj malá 
Táňa – sestra ukrajinského partizána, ktorý bojoval v skupine 
Miloša Uhera na Javorine. „Bola asi o dva roky staršia odo 
mňa, spolu sme pásavali husi. Jej brat Siavuša robil spojku 
Uherovi a neskôr, keď ho zastrelili, aj novému veliteľovi 
skupiny Dibrovovi,“ vyratúva Štefan Mrázik. 

Malú sestru ukryl medzi dedinčanov. Mimochodom, k 
partizánom utiekol aj brat jeho mamy. Ako to, že si ukrajinské 
dievčatko nikto nevšimol? „Bola nás kopa detí, takže sa medzi 
nami stratila. A nikto ju neprezradil,“ dôvodí. 

Dedina pomáhala partizánom, ako sa dalo. Podľa 
Štefanových slov používali dômyselný zlepšovák. „Gazdovia, 
čo mali vozy a kone, chodievali akože na drevo do lesa. Na 
voze mali vždy veľký bútľavý buk a doň ukrývali slaninu, 
cukor, zemiaky, chlieb a vôbec potraviny, ktoré vyzbierali 
medzi ľuďmi.“ 

Smrť v kameňolome 
To sa však už vojna preklápala do posledných mesiacov a 

pomer síl sa začínal meniť. Ešte pred odsunom Nemcov sa 
chlapec stal svedkom udalosti, ktorá sa mu navždy vryla do 
pamäti. „Chodievali sme pásť husi na Zelničky. Hrali sme sa 
ako obyčajne mýto, keď do kameňolomu, ktorý bol kúsok 
povyše, zamierili tri veľké nákladné autá,“ spomína Štefan 
Mrázik. 

Nenápadne sme sa prešmykli na vrch kopca a ukrytí v tráve 
sledovali dianie pod sebou. „Z áut povyháňali ľudí, potom 
vyšla popravná čata, jedna, druhá tretia. Nahnali ich do 
kameňolomu... a postrieľali ako také barany...“ zlomí sa mu 
opäť hlas. „Jedna Židovka chcela ochrániť dieťa, čo mala v 
náručí. Veliteľ čaty ho napichol na bodák a odhodil,“ opisuje 
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hrôzostrašný obraz. „Viem, že som sa na druhý deň po tom 
zobudil s krikom. Mama sa ma pýtala, čo sa stalo a ja na to, že 
sa mi snívalo o tých ľuďoch. Tak ma všelijako tíšila a 
upokojovala, ale dodnes sa o tom veľmi, veľmi ťažko hovorí.“ 

Vši mu zachránili život 
No Nemci museli zakrátko sami utekať. Blížil sa totiž front 

a s ním ruská presila. „Boli sme schovaní v takej pivnici 
neďaleko od domu, natlačení ako haringy. Mali sme tam 
nanosené jedlo a počúvali, ako svištia naokolo míny. Úplne 
rozmlátili strechu kostola, no nám sa, našťastie, nič nestalo,“ 
opisuje. A potom prišli Rusi. 

„Najprv chodili po dome a zhľadúvali: kde je partizán, kde 
je fricko? Potom si políhali, kde sa len dalo. Boli strašne 
špinaví a na smrť unavení. Spali doslova postojačky alebo 
hocikde na dlážke. Keď som po nich behal, lebo som sa inak 
nevedel dostať z domu, vôbec nereagovali.“ 

S osloboditeľmi mali aj menšiu potýčku. Jeden z nich totiž 
od Štefanovho otca pýtal vodku. Nástojčivo. „Začal byť hrubý 
a dokonca otca fyzicky napádať. Vtedy sa postavil môj brat 
Rudo, inak vyslovený dobrák, a zrazil ho k zemi.“ Išiel sa tiež 
sťažovať k veliteľovi.  

„Ten vojaka sfackal, odobral mu zbraň a musel sa ísť 
ospravedlniť,“ spomína. 

Drsné spôsoby videl Štefan Mrázik, aj keď prišiel rozkaz 
pohnúť sa ďalej na Trenčín. „Veliteľ vojakov budil dosť 
nevyberane – kopancami. A bolo mu jedno, kam ich zasiahne. 
Potom dostali rum, najesť a odišli smerom na Brány. 

“ Iba jeden z nich neprežil. Museli totiž prejsť úsekom, kde 
boli priamo na muške nemeckému guľometnému hniezdu. 
„Prežil jediný. Tomu museli z boku vyoperovať celú guču vší, 
ktoré mal úplne zažraté do tela, takže zostal u nás. Ostatní 
všetci padli,“ hovorí. 
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Ceruzky a arašidové maslo 
Front prešiel a na časy tesne po skončení má Štefan Mrázik 

napriek všeobecnému nedostatku skôr úsmevné spomienky. 
„Po odchode Rusov prišli dodávky UNRRA od Američanov. 
Boli tam čokolády, výborné konzervy s fazuľou či arašidové 
maslo. A prvýkrát v živote som videl ceruzku, ktorá mala na 
druhom konci gumu,“ smeje sa. 

A ako vystrihnutá z filmu Obecná škola je aj posledná 
spomienka. „Nemci mali nad Soblahovom sklady a keď odišli, 
chodili sme tam rabovať.“ Čo? Zbrane – guľomety, pušky, 
náboje. „Nad cintorínom bola kaplnka, tú sme si otvorili 
zboku a pod katedru, z ktorej kázal farár, sme ich poskrývali. 
A potom si chodili z času na čas s bratmi zastrieľať.“ 

www.sme.sk 26.04.2015 
pomocná evidencia 680/1/2015 
 
Vo štvrtok 15. mája uplynulo 295 rokov od narodenia 

fyzika, matematika, vynálezcu a astronóma svetového 
významu Maximiliána Hella. 

Máloktorý učenec natoľko posilnil pokrokovú vedu ako 
práve slovenský rodák 
Maximilián Hell. Už počas 
svojho života sa zaradil 
medzi popredných astro-
nómov 18. storočia. Ok-
rem výnimočných výsled-
kov vedeckého bádania sa 
zaslúžil aj o vybudovanie 

niekoľkých hvezdární a observatórií v rôznych krajinách 
a mestách Európy. Maximilián Hell sa narodil 15. mája 1720 
v Štiavnických Baniach (vtedajší Windschacht) do rodiny 
strojmajstra a konštruktéra Mateja Kornela Hella. Vyrastal v 



893 
 

mnohopočetnej rodine, keďže jeho otec sa druhýkrát oženil, 
mal dohromady až 21 súrodencov.  

Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici požiadal o 
prijatie do jezuitského rádu a v roku 1738 nastúpil v Trenčíne 
do dvojročného noviciátu. Na jeseň 1740 zložil rehoľné sľuby 
a o rok neskôr odišiel študovať na jezuitské kolégium do 
Viedne filozofiu, logiku a prírodné vedy. Po vysvätení za 
kňaza v roku 1750 pedagogicky pôsobil v Levoči, Banskej 
Bystrici a v Trnave. V roku 1752 ukončil štúdium na 
univerzite vo Viedni, kde bol promovaný za doktora filozofie 
a následne odišiel do rumunskej Kluže, kde okrem 
prednášania matematiky, fyziky a astronómie vybudoval 
hvezdáreň. Osobitnú zásluhu má Maximilián Hell aj na 
vybudovaní hvezdární v Trnave, Budíne a v Jágri.  

V roku 1755 za čias panovníčky Márie Terézie sa stal 
riaditeľom novozaloženého cisárskeho observatória vo Viedni 
a profesorom mechaniky na viedenskej univerzite. 
Observatórium sa pod jeho 
vedením stalo centrom 
prírodovedeckého bádania. Robil 
pozorovania planét, Slnka, 
Mesiaca a hviezd, verejné 
prednášky a udržiaval styky s 
vedeckým svetom, najmä s 
astronómami. Observatórium 
riadil celých 37 rokov. 

Najväčšou udalosťou v živo-
te Maximiliána Hella ako 
astronóma bola expedícia za 
severný polárny kruh na dánsky 
ostrov Vardö, kde pozoroval prechod Venuše popred slnečný 
disk. Expedícia dosiahla vynikajúce výsledky, ktoré neskôr 
vedecké kruhy vysoko ocenili. Maximilián Hell potvrdil svoj 
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predošlý objav, že Venuša nemá žiadny mesiac, na tú dobu 
veľmi presne vypočítal paralaxu Slnka a určil vzdialenosť 
Slnka od Zeme.  

Priekopnícke sú jeho výskumy v oblasti polárnej žiary a 
magnetického poľa. Maximilián Hell skúmal aj morský odliv 
a kvadratúru kruhu. Podal obraz o prírodných pomeroch 
Nórska, Fínska a vôbec oblastí Severného mora – o 
geologickej skladbe, riekach, mori, flóre a faune, o príčinách 
svetielkovania mora a o hospodárskych pomeroch týchto 
oblastí.  

Zvlášť významné z jeho publikačnej činnosti sú 
astronomické ročenky Ephemerides Astronomicae ad 
meridianum Vindobonensem, ktoré až do smrti vydával 
od roku 1757. Uznávaný astronóm bol členom mnohých 
učených spoločností v Paríži (Francúzsko), Štokholme 
(Švédsko), Bologni (Taliansko), Kodani (Dánsko), Göttingene 
(Nemecko), Trondheime (Nórsko) a v Londýne (Veľká 
Británia). Spolupracoval s britskou Royal Society (Kráľovská 
spoločnosť) a v roku 1790 mu udelili Rád britskej vlády za 
vedecké práce. 

Vedec Maximilián Hell zomrel 14. apríla 1792 na zápal 
pľúc, pochovaný je v Maria Enzersdorfe pri Viedni. Záujem o 
jeho život a dielo ožil v roku 1970, keď ho pri príležitosti 250. 
výročia narodenia UNESCO zaradilo do kalendára výročí 
významných osobností. Po tomto velikánovi svetovej 
astronómie je pomenovaný aj kráter na Mesiaci s priemerom 
33,3 km a planétka (3727) MAXHELL.  

V súčasnosti nesie meno tohto významného slovenského 
rodáka aj Hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom. O 
zachovanie a šírenie povedomia o ňom sa snaží aj občianske 
združenie Maximilián Hell. 

www.cas.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 845/1/2015 
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S výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, 

ktorého korene siahajú až do polovice 17. storočia, je dnešná 
Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Trenčíne 
najstaršou strednou školou v meste a jednou z najstarších v 
celom Trenčianskom kraji. Zriadil ju už v roku 1884 ako prvú 
Učňovskú školu Juraj Boček a v minulom roku oslávila 130. 
výročie svojho založenia. 

Učňovské školy sa zriaďovali pri počte minimálne 40 
žiakov. Poskytovali žiakom základné vedomosti všeobecného 
a odborného charakteru. Vyučovacími predmetmi boli 
rysovanie, kreslenie, počty, kalkulácie, účtovníctvo a 
maďarský jazyk. Učni získavali potrebné zručnosti prácou v 
dielňach. 

Po skončení štúdia získali kvalifikáciu z predmetov ako 
písomnosti, živnostenské počty, živnostenské účtovníctvo, 
kreslenie a odborné rysovanie, občianska náuka a technické 
čítanie, uvádza sa v historických materiáloch o škole. 
Škola mala pri svojom vzniku 42 žiakov, o dva roky ju 

navštevovalo už 112 žiakov. Sídlila spočiatku v budove 
Štátnej ľudovej školy na Ulici 1. mája, neskôr v budove 
bývalej meštianskej školy na terajšom Mierovom námestí. 

Od roku 1945 sa vyučovalo v bývalej Židovskej ľudovej 
škole, od roku 1964 aj v dvoch vojenských barakoch v terajšej 
trenčianskej mestskej časti Kubra, kde bolo 12 učební. Až v 
roku 1966 sa začalo vyučovať v novopostavenej budove na 
Jilemnického ulici v terajšom pavilóne A. 

Vďaka rastúcemu záujmu o školu jej kapacita 
nepostačovala, žiaci sa museli učiť aj vo viacerých budovách v 
Trenčíne a dva dni v týždni aj popoludní. Neskôr ku škole 
pristavili ďalšie dva pavilóny, telocvičňu, jedáleň, tenisové 
kurty a na Jilemnického ulici vyrástol moderný školský areál. 
Trenčania nenazvú školu inak, ako Jilemák. 
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Dnes školu navštevuje okolo 850 študentov, zameraná je 
predovšetkým na hotelierstvo, gastronómiu, podnikanie a 
služby. 

www.sme.sk 18.05.2015 
pomocná evidencia 847/1/2015 
 
Skautské oddiely na území terajšieho Slovenska vznikali 

ešte pred prvou svetovou vojnou v rámci Rakúsko-Uhorska. 
Zakladali ich katolícki kňazi - profesori, inšpirovaní britským 
skautingom Baden-Powella. Jeden z prvých skautských 
oddielov na Slovensku 
bol v júni 1915 založený 
v Trenčíne na Kráľov-
skom vyššom rímsko-ka-
tolíckom piaristickom 
gymnáziu. 

Prvý skautský oddiel 
na Slovensku vznikol v 
Komárne v roku 1913. 
Trenčiansky oddiel začal svoju činnosť 1. augusta 1915. 
Gymnázium sídlilo v budove kláštora rehole piaristov na 
hlavnom námestí, vchod bol aj cez romantickú kamennú 
bránku z Maršovského (teraz Palackého) ulice. Prvý skautský 
oddiel v Trenčíne založili Imre Szabó, ktorý na gymnáziu 
vyučoval kreslenie a zemepis, a nadporučík Pavol Orbán, 
príslušník tunajšieho 15. honvédskeho pluku, ktorý 
na gymnáziu vykonával predvojenskú prípravu. Členmi 
oddielu boli Gabriel Rieger, Koloman Molčan, Rudolf 
Paldan, Štefan Molčan a František Tiso. Ďalšie mená 
nepoznáme. 

„Vychádzam z údajov odovzdávaných v Trenčíne tradíciou 
z generácie na generáciu. Žiaľ, odovzdávanie bolo zrejme nie 
vždy v písomnej forme a už vôbec sa neprenášali údaje 
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o prameňoch,  nieto ešte samotné pôvodné pramene,“ priblížil 
Vojtech Brabenec, člen Historickej komisie Slovenského 
skautingu, ktorý problematike venoval samostatnú štúdiu a 
spolu s ďalšími regionálnymi zaujímavosťami ju zverejnil na 
svojej webovej stránke (www.trencan.6f.sk). Autor pri 
odovzdávaní tradície trenčianskeho skautingu predpokladá 
túto generačnú postupnosť aj s charakteristickými menami: F. 
Tiso, Š. Molčan, K. Molčan, G. Rieger, Horký, Slotík, F. 
Gašparík, Š. Androvič. 

www.vkmr.sk 28.06.2015 
pomocná evidencia 1124/1/2015 
 
Podľa archeológa Milana Horňáka je Považie 

fenomenálnym priestorom pre slovenskú archeológiu. Za 
sebou má viac ako 150 výskumov, pričom koncentráciu 
pravekých hradísk a hrobov z doby rímskej v našom regióne 
označuje za unikátnu.  

Aké najvýznamnejšie výskumy ste na Slovensku robili? 
„Mám za sebou viac ako 150 výskumov. Medzi 

najvýznamnejšie patrí Čachtický hrad, kde sme začali 
s výskumom vôbec ako prví archeológovia. Teší ma tiež, že 
som mal to šťastie robiť výskum pod hradnou skalou 
v Trenčíne pri obnove hotela Elizabeth. Zaujímavý bol nález 
veľmi bohatého pohrebiska zo staršej doby bronzovej 
v Melčiciach, ktoré má takmer štyritisíc rokov. Veľmi 
zaujímavé, mystické miesto z duchovného, ale aj 
archeologického hľadiska je benediktínsky kláštor pri Skalke 
nad Váhom.“ 

Ktorá je vaša obľúbená destinácia? Kam sa rád 
vraciate? 

„Srdcová záležitosť je práve Skalka nad Váhom. Tu nájde 
človek pokoj, robí si takú romantickú archeológiu. Na druhé 
miesto by som dal Čachtický hrad. Tretie miesto sú praveké 
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hradiská na Považí – práve tu sa ukazuje význam Považia pre 
historický vývoj Slovenska.“ 

Ktoré sú to ? 
„Napríklad Trenčianske Bohuslavice, je to môj najhorúcejší 

kandidát na mýtické Laugaricio, významné sú aj hradiská 
v Košeci, nad Mikušovcami, ale aj hradisko v Skalke nad 
Váhom na kopci nad diaľnicou. Počas jeho fungovania bola 
Skalka centrom okolia už v staršej dobe bronzovej, v období 
Keltov, ale aj Veľkej Moravy. Začiatkom minulého storočia tu 
boli nájdené aj základy kostola z obdobia Veľkej Moravy. 
Toto centrum sa po zániku Veľkej Moravy presunulo na 
hradný kopec do Trenčína.“ 

Aké sú špecifiká trenčianskeho regiónu? 
„Je to v prvom rade strategická poloha. Prirodzená 

komunikácia medzi Moravou, smerom na Ponitrie a Pohronie, 
ale aj medzi severom a juhom po rieke Váh. Ukazuje sa, že 
okolie Trenčína bolo významné už od paleolitu – svedčia 
o tom nálezy pri Zamarovciach, Opatovej, Dobrej, a tiež nové 
nálezisko pri Trenčianskej Turnej z mladšej doby kamennej. 
Tieto nálezy sú fenomenálne, prekvapili nás.“ 

Spomínali ste praveké pohrebiská a hradiská, čím sú 
v našom kraji výnimočné? 

„Pohrebisko v Melčiciach dokazuje kontakty s Baltom – 
našli sa tu jantárové koráliky, ktoré sa u nás bežne 
nevyskytujú. Krásne sú aj keltské nálezy v okolí Drietomy, 
sošky býčkov, kultových predmetov. Zaujímavé sú aj kostrové 
hroby púchovskej kultúry z doby rímskej. Na Slovensku 
máme celkovo šesť hrobov, z toho je päť z Považia.“ 

V akom stave je archeológia na Slovensku? 
„Archeológia sa v súčasnosti borí s troma základnými 

problémami. Najväčším sú vykrádači, ktorí s detektormi 
kovov vykrádajú náleziská. Nie je pritom problém len 
chýbajúci predmet, ale aj zničené nálezové okolnosti 
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a súvislosti, v akých sa predmet nachádzal. Keď nájdete mince 
a donesiete ich archeológovi, prvá otázka bude – je to 
zakopaný ojedinelý nález, alebo je to súčasťou nejakej dielne, 
ktorá môže byť z hľadiska významu celého regiónu veľmi 
dôležitá? 

Druhý problém je širšie podvedomie, že ak niečo ľudia 
nájdu a zavolajú archeológov, tak im prídu rozkopať celú 
záhradu. Nie je to tak. Ak ide o náhodný nález, má právo na 
nálezné. Nálezné určuje súdno-znalecký posudok, najviac na 
Slovensku to bolo 30-tisíc eur za nález pokladu novovekých 
mincí v blízkom okolí Bratislavy. 

Tretia vec – zákon určuje povinnosť stavebníkov 
zabezpečiť archeologický výskum, aby sa zamedzilo 
potenciálnemu ničeniu pamiatok. Komunikácia so 
stavebníkmi je niekedy zložitá, považujú nás za nutné zlo, 
ktoré zdržuje stavbu. Deje sa to však  vo vzájomnej 
komunikácii.“ 

www.sme.sk 11.09.2015 
pomocná evidencia 1479/1/2015 
 
Bolo ich sedem. Po skončení druhej svetovej sa v Trenčíne 

stretávali na brehu Váhu. Mali spoločnú záľubu, boli to 
vodáci. Vyznávali skautské zásady, ale doba im nepriala. Po 
prevrate v roku 1948 im skauting zrušili. Oni sa ale s novým 
režimom nezmierili. Chceli s ním bojovať a začali tým, že 
vyhodili do vzduchu dve veľké červené hviezdy nad 
Trenčínom. Ale potom museli ujsť. 

Dušan Šinský (1930), Milan Minárik (1931), Tibor 
Zaťovič (1931), Vladimír Hronský (1930), Július Zeleska 
(1933), Alexander Labaška (1931) a Jaroslav Maleček 
(1930). 

Sedem trenčianskych vodákov-skautov. Dnes žije už len 
posledný vymenovaný. A mňa oslovil vnuk Tibora Zaťoviča 
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s tým, že by bol rád, keby nezostala táto história zabudnutá. 
Preto som na jeho podnet spracoval tento príbeh. 

Bola to partia mladých mužov, ktorým učarovala voda, 
a vyznávali skautské princípy. Radi chodili do prírody a zo 
všetkého najradšej splavovali rieku. 

Boli členmi 1. vodáckeho oddielu skautov v Trenčíne. 
Dušan Šinský bol kapitán tohto 
oddielu. Okrem toho si v kop-
coch nad Trenčínom postavili 
chatu, kde sa schádzali. Keď 
komunisti prevzali moc, mali 
chlapci ešte jedno spoločné – 
nenávideli nový režim. Nielen 
preto, že im komunisti zrušili 

skautskú organizáciu. Nad Trenčínom začali svietiť červené 
hviezdy a to sa im nepáčilo. 

Skupina mala zbrane a výbušniny. Keď totiž v roku 1945 
prechádzal Trenčínom 
front, na 6 týždňov sa 
v meste zastavili soviet-
ski vojaci. A tí zháňali 
alkohol. Mládenci im ho 
dodali výmenou za 
vojenský materiál. Takto 
si zaobstarali taliansky 
samopal, pištole a gu-
ľovnicu. Zásoby muní-
cie zakopali do zeme vo veľkej kanvici na mlieko. Výbušniny 
potom použili na likvidáciu symbolu komunistickej moci.  

Na jeseň roku 1949 sa v noci dvaja z nich vyšplhali na 
budovu osvetového strediska v Trenčíne, pripevnili výbušninu 
na podperu, ktorou bola uchytená veľká červená hviezda, 
a pomocou zápalnej šnúry odpálili výbušninu. Červená 

Lodný denník Šinského a Malečka. 

Vpravo OOS s hviezdou, vľavo OV KSS. 
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hviezda vyletela do vzduchu a tlaková vlna povybíjala okná na 
protiľahlom Okresnom výbore Komunistickej strany 
Slovenska. V tom čase bol okresným tajomníkom strany 
Alexander Dubček. Štátna bezpečnosť zúrila. 

Po mesiaci naplánovali likvidáciu ďalšieho komunistického 
symbolu. Zase bo-
la cieľom červená 
hviezda, tentoraz 
umiestnená na 
streche Trenčian-
skeho hradu, ktorá 
svietila na mesto. 
Ľudia vtedy Tren-

čín prezývali „Betlehem“.  
Tibor Zaťovič s Alexandrom Labaškom vyliezli na hradnú 

vežu a na podperu umiestnili dvojnásobné množstvo 
výbušniny. Výbuch bolo počuť po celom meste a hviezda 
zostala nad mestom visieť na ohnutej podpere. Visela tak asi 2 
mesiace, pretože sa všetci báli vyliezť na poškodenú vežu. 
Bola dobre viditeľná aj z vlakov prechádzajúcich Trenčínom 
a cestujúci sa na ňu nezabudli pozerať. 

Po tom, čo sa museli pobiť o svoju klubovňu so zväzákmi, 
už pochopili, že v tejto 
republike pre nich nie je 
miesto. A začali plánovať 
útek. Z amerického infor-
mačného strediska, ktoré 
vtedy ešte v Bratislave 
fungovalo, získal Jaroslav 
Maleček mapu okupač-
ných zón v Rakúsku. Ďal-
šie mapy získali chlapci v Trenčíne, ale tie neboli presné. To 
sa im potom pri úteku vypomstilo. 

Na chate. 

Klubovňa. 



902 
 

2. júla 1950 sa sedem mladíkov vydalo na cestu. Výpravu 
naplánovali na takzvaný Slovanský deň, pretože mali 
informáciu, že ten deň sa veľa policajtov z hraníc stiahne na 
oslavy na Devíne. V batohoch si so sebou niesli okrem iného 

aj výbušniny a zbrane. Vyzerali ako vodáci. 
Vlakom sa dostali na južnú Moravu do 
Vranova nad Dyjí a v noci na 3. júla 1950 
prekročili hranice do Rakúska. Ešte na nich 
nestála „železná opona“, ale Rakúsko bolo 
okupované a čakal ich dlhý pochod do 
americkej zóny, ktorá sa začínala až pri Linzi. 
Bola to riskantná cesta. Hocikde ich mohli 

zadržať vojaci sovietskej armády. A od rakúskych žandárov 
hrozilo, že ich Rusom odovzdajú. Potom by ich čakalo 
vrátenie do Československa. 

Rakúskym územím postupovali len v noci, cez deň sa 
skrývali v hlbokých lesoch. Putovali už niekoľko dní, nohy 
mali plné pľuzgierov a nálada tiež nebola 
najlepšia. 9. júla dorazili do obce Arbesbach 
a Jaroslav Maleček večer zaklopal na dvere 
jedného odľahlého domu za obcou. Domáci sa 
zľakli, ale dali mu vodu. Dozvedel sa však zlú 
správu. Do americkej zóny im ešte zostávalo 
prejsť 70 kilometrov. Chlapci sa vrátili do lesa 
a uložili sa na spánok. 

Prebudenie na ďalší deň ráno bolo nečakané. Obkolesili ich 
rakúski žandári. Asi si mysleli, že sa v lese 
skrývajú ďalší banderovci. Keď žandári mladých 
Slovákov prekvapili v spánku, ich vodca Dušan 
Šinský stihol vyskočiť na nohy, ale rakúsky 
žandár zareagoval skratovo. Vystrelil bez vý-
strahy na Dušana dve rany. Jedna ho zasiahla pod 

krkom a druhá do srdca. Bol na mieste mŕtvy. 

Dušan Šinský 

Jaroslav Maleček 

Vladimír Hronský 
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Zvyšných šesť mladíkov žandári odviedli a odovzdali ich 
sovietskym vojakom. Tí ich uväznili v pivnici na zámku 

v rakúskom Sankt Pöltene. Po týždni 
neustálych výsluchov v podzemí ich previezli 
na hraničný priechod v Českých Veleniciach 
a 15. júla 1950 odovzdali československým 
pohraničníkom. Prevzal ich veliteľ 
pohraničnej stanice, každého osobne 
kopancom. 

Nasledoval prevoz do väznice v Českých 
Budějoviciach a po týždni ich eskortovali do 
Bratislavy. Tu ich vo väzení na policajnom 
riaditeľstve vyšetrovala Štátna bezpečnosť. 
Našťastie ich nemučili ani nebili. S mučením 
sa ale stretli u iných spoluväzňov. Jaroslav 
Maleček napríklad spomína, ako eštébáci 
v noci odnášali na výsluch jedného zo Žin-
gorovej skupiny a potom ho prinášali naspäť nariekajúceho 
s dobitými pätami. 

9. decembra 1950 skupinu v Bratislave súdili za velezradu. 
Podľa spomienok účastníka prokurátor šalel, sudca si niečo 
čítal, prísediaci spali, mamy mládencov plakali a strážiaci 
esenbáci boli ostražití. Neprišli im na tie do vzduchu 
vyhodené červené hviezdy v Trenčíne.  

Mladíci na súde tvrdili, že 
sa po príchode do americkej 
zóny nechceli prihlásiť ako 
politickí utečenci. Ich cieľom 
bolo údajne odísť do Kanady 
a postaviť si tam v lese chatu. 

Súd však ich tvrdeniam veľmi neveril. V rozsudku sa uvádza, 
že „…obvinení sa spolčili k pokusu zničiť ľudovodemo-
kratické zriadenie republiky zaručené ústavou, čin velezrady 

Tibor Zaťovič 

Milan Minárik 

Americká zóna v Rakúsku. 
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je dokonaný už samým spolčením.“ Obvinení mali 
poľahčujúce okolnosti spočívajúce v ich mladistvom veku a že 
čin spáchali „pod vplyvom dobrodružnej povahy“. Súd preto 
použil právo mimoriadneho zmiernenia trestnej sadzby za 
uvedený trestný čin. 

Všetci dostali zhruba 6-ročný trest odňatia slobody, k tomu 
peňažitý trest a skonfiškovali im majetok. Zároveň ich na 5 
rokov zbavili občianskych práv. Neplnoletý Július Zeleska 
dostal polovičný trest a poslali ho do polepšovne. Ostatní si 
trest odpykávali v uránových baniach v Jáchymove. Zo šestice 
žije už len jeden, minimálne štyria z nich zomreli na rakovinu. 

Dušana Šinského pochovali tam, kde zahynul. V rakúskej 
obci Arbesbach sa o to postaral 
tamojší farár. Miestni obyvatelia 
sa o Dušanov hrob stále starajú 
a celá dedina príbeh Dušana 
Šinského pozná. Nezabudli, že 
mladý Slovák tam našiel svoju 
smrť po udaní miestneho oby-
vateľa.  

Dušanova rodina zo Sloven-
ska dala po nežnej revolúcii na 
jeho hrobe postaviť pomník 
a každoročne miesto navštevujú. 
Mládenci zo skupiny Dušana 
Šinského si sľúbili, že na jeho 
pamiatku dajú svojim prvoro-
deným synom jeho meno. A tak 

sa postupne narodilo niekoľko Dušanov… 
„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju 

vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“ 
(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2) 

Hrob Dušana Šinského v Arbesbachu. 
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Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-
1989 odopieraná jedna zo základných ľudských slobôd. Na 
hranici neslobody umierali ľudia, ktorí sa snažili svoju 
slobodu naplniť. 

www.dennikn.sk 02.11.2015 
pomocná evidencia 1700/1/2015 
 
TASR publikovala rozsiahly rozhovor s publicistom a 

historikom Pavlom Dvořákom. Do kroniky sme z neho 
vybrali časti, ktoré sa týkajú Trenčína. 

Narodili ste sa v Prahe a v zime 1939 sa vaša rodina 
presťahovala do Bratislavy. Boli ste vtedy síce malý 
chlapec, ale utkvelo 
vám niečo v pamäti z 
vojnovej a povojnovej 
Bratislavy? 

„Na vojnové uda-
losti si spomínam, mal 
som už osem rokov. 
Boli sme vtedy v Tren-
číne a naši otcovia 
zabezpečovali pivnicu, aby sme sa mali kde skryť. Predtým 
sme v rokoch 1943 a 1944 asi trištvrte roka bývali 
v Budmericiach. Náš otec pracoval v Bratislave a chodil za 
nami. Vtedy neboli voľné víkendy, vracal sa na nedeľu. 
Pamätám si na prvé bombardovanie a tie strašné chýry 
o stovkách až tisíckach mŕtvych. Strašne sme sa vtedy báli 
o nášho otca, lenže on nám nemal dať ako vedieť, že prežil.“ 

Spomínali ste Trenčín a Budmerice. Váš otec pracoval 
v Bratislave, ako sa zvyšok rodiny dostal do Trenčína 
a Budmeríc? 

„Do roku 1943 sme bývali v Bratislave na Šafárikovom 
námestí, ale potom vláda vyzvala obyvateľov, aby matky 
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s deťmi odišli na bezpečnejší vidiek. Rodičia našli 
v Budmericiach jednu izbu, do ktorej sme sa s mamou 
a mojím bratom na istý čas nasťahovali. Do Trenčína sme 
zrejme odišli za lepším bývaním. V Budmericiach sme mali 
traja jednu izbu, v Trenčíne byt, aj keď v ňom bývali tri 
rodiny. Tam som chodil do ľudovej školy, respektíve 
nechodil, lebo už bolo nebezpečné posielať deti do školy. 
Pamätám si na to, ako nás varovali, že keď budeme počuť 
charakteristický zvuk míny, tak sa máme hneď hodiť na zem. 
Aj na to, ako sa pred prechodom frontu ľudia báli, že Nemci 
budú brať mužov na zákopy, tak všetci ušli do Breziny. Tam si 
nad starým kameňolomom vytvorili miesto, z ktorého bolo 
vidno na naše okno. Bol taký dohovorený signál, že keď bol 
fikus v okne, tak tam neboli Nemci a mohli sa vrátiť, prípadne 
sa prísť najesť.“ 

Mnohí si však pamätajú aj zverstvá, či už rabovanie 
alebo znásilňovanie, ktorého sa dopúšťali Rusi, za čo si 
vyslúžili pomenovanie posledný dobytok Európy. Stretla sa 
aj vaša rodina s niečím podobným? 

„V našom dome, kde sme bývali, na prvom poschodí 
preväzovali, predtým ako ich previezli do nemocnice, tých, 
ktorí utrpeli zranenie na fronte. V okolí bývali ruskí lekári, 
chodili k nám, hrali sa s deťmi. Niekedy nám dávali patróny, 
na čo keď prišiel môj otec, tak skoro omdlel. Tí ľudia tiahli 
roky frontom, tak sa od nich nedalo čakať, že budú mať 
vyleštené topánky. Mnohí z nich prežili hrozné veci. 
V Trenčíne k nám chodil jeden dôstojník, ktorý nám rozprával 
o tom, ako zavraždili jeho sestry a rozhodol sa, že za každú 
zabije sedem Nemcov. A raz prišiel k nám domov a povedal - 
pomstil som ďalšiu. Príchod Rusov sme videli jednoznačne 
ako príchod slobody. Ľudia sa báli frontu. Nikdy sme ich 
nevnímali ako nebezpečenstvo, a o tom, čo sa dialo vo 
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vtedajšom Sovietskom zväze, sme vtedy nevedeli, to vyšlo 
najavo až za Chruščova.“ 

O Sovietskom zväze ste informácie nemali, ale vedeli ste 
počas vojny o nemeckých koncentračných táboroch 
a o tom, ako v nich väzni končia? 

„Nie. Nemci si na tom dali veľmi záležať. Navyše, na 
Slovensku boli iba pracovné tábory, v ktorých boli podmienky 
lepšie.“ 

V Trenčíne neboli Židia, ktorých by ste poznali a 
ktorých odvliekli? 

„Už boli vtedy preč, aj v Budmericiach, tam sa po vojne 
nevrátil ani jeden. Mali sme príbuzného partizána Karola 
Stráňaia, ktorého zavreli do väzenia v Trenčíne aj s jeho 
manželkou Máriou. Neskôr ho odviezli do koncentráku, čo 
sme vtedy nevedeli a môj otec vyvíjal veľkú iniciatívu na 
záchranu jeho manželky. V noci jazdili po uliciach nákladné 
autá prekryté plachtami. Časť väzňov potom prepustili, ale 
o jeho osude sa nič nevedelo. Po vojne sa potom na Brezine 
objavili masové hroby. Až vtedy sme si uvedomili, čo 
znamenali tie autá jazdiace popod naše okná. V jednom z 
hrobov sa našiel mŕtvy, ktorý mal taký kabát, ako mal 
naposledy on. Ale jedného dňa sa objavil, vrátil sa 
z koncentračného tábora.“ 

www.teraz.sk 15.11.2015 
pomocná evidencia 1726/1/2015 
 
Všetci vedia, ako Ľudovít Štúr približne vyzeral, no nikto 

nevie presne povedať, ktorá z podobizní tohto veľkého muža 
našich dejín je najvernejšia. Zachovalo sa len pár jeho 
zobrazení, ale iba jediná portrétna fotografia. Všetky jeho 
zachované podobizne sú jedinečné, no ktorá je tá pravá? 

Na každom dobovom vyobrazení Štúr vyzerá podobne, no 
pritom vždy trochu inak. Najpoužívanejšou podobizňou je 
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litografia z roku 1861 zhotovená českým umelcom 
Františkom Kolářom - lenže zhotovil ju až po Štúrovej smrti 
na základe fotografie. 

Vznikla, pretože mnoho ľudí chcelo mať portrét miláčika 
slovenského národa zavesený 
doma na pamiatku. Kto mal 
záujem, mohol si litografiu 
v tých časoch zakúpiť za 
70 grajciarov. O tom, že prá-
ve Kolářova litografia naj-
lepšie vystihla Ľudovítovu 
podobu, svedčí aj úryvok 
z listu, ktorý napísal Jozef 
Miloslav Hurban tesne po 
jej zhotovení. Píše sa v ňom, 
že „Ludevít Štúr je veľmi 
dobre trafený“ a nikto pred-
tým vraj tak hodnoverne jeho 
podobu nezachytil. Stala sa 

preto kultovým zobrazením Štúra, ktoré sa používa dodnes. 
Hoci dobových obrazov so Štúrom je zopár, fotografia 

s jeho portrétom len jediná! Zhotovená bola pravdepodobne 
fotografom Anastasom Jovanovičom vo Viedni, pretože 
rovnakú mal od neho zhotovenú aj Štúrov blízky priateľ J. M. 
Hurban.  

Tieto dve fotografie sú pravdepodobne jediné portréty osôb 
zhotovené technikou kalotypie (fotky na slanom papieri), 
ktoré sa z daného obdobia na Slovensku zachovali. Obe 
pochádzajú z roku 1849 a na svoj vek sú neuveriteľne 
zachované. 

Napríklad fotografia z roku 1849 ponúka zrkadlový obraz, 
je na nej slovenská delegácia vo Viedni. Štúr je na nej 
vyobrazený ako inteligentný a rozhodný mladý muž. 

Litografia pravdepodobne zhotovená A. Jovanovičom. 
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Zaujímavosťou je, že na zadnej strane fotografie sa nachádza 
odkaz jeho najmladšieho brata Janka z roku 1884, ktorým po-
tvrdzuje pravosť foto-
grafie: „Slávny Ludevít 
Štúr dňa 22. decembra 
1855 v Modre sa po-
strelil, spadnúc na po-
lovke prechádzkovej, 
s puškou. Dal som z tej-
to fotografie, ktorá pra-
vá je, doluvziat Cabinet obraz v Rábe. 1884, Janko, brat.“ 

Technika kalotypie však umožňovala neobmedzené 
kopírovanie záberu z negatívu, preto je dosť možné, že táto 
fotografia nebola jediným zhotoveným originálom. Nikto 
nevie, kam sa tajomná podobizeň takmer na sto rokov stratila. 
Objavila sa až pred 34 rokmi.  

„V roku 1981 ju do Múzea Ľ. Štúra v Modre priniesol Ján 
Kudla z Trenčína. Štúrova mama pochádzala z Trenčína a tam 
aj zomrela. Dokonca Štúrov otec tam istý čas učil. Je možné, 
že táto vzácna fotografia zostala u nejakej vzdialenej rodiny 
v Trenčíne, jej presnú cestu, ako aj tajomstvo, kde sa 
nachádzala sto rokov, nevieme,“ vysvetľuje Pavol Komora, 
kurátor výstavy o Štúrovi na Bratislavskom hrade. 

Okrem jediného portrétu existuje ešte jedna fotografia, na 
ktorej je zachytený Ľudovít Štúr. Je na nej s členmi 
slovenského veľvyslanectva, ktorých prijal cisár a kráľ 
František Jozef I. 20. marca 1849 v Olomouci. Fotografia 
bola zhotovená vo Viedni, kam delegácia odcestovala hneď po 
návšteve panovníka. Odhadovaným autorom je opäť Anastas 
Jovanovič. Záber je vytvorený dagerotypiou a podľa Pavla 
Komoru ponúka zrkadlový obraz. 

www.cas.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1740/1/2015 

Sto rokov stratená fotografia. 
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V týchto dňoch si pripomíname sté výročie úmrtia Karola 
Jozefa Brančíka, kysuckého rodáka, ktorý pôsobil vyše 40 
rokov v Trenčíne (narodil sa 13. marca 1842 v Starej Bystrici, 
zomrel 18. novembra 1915 v Trenčíne). 

Ako významná všestranná osobnosť patril medzi 
najagilnejších organizátorov vedeckého, ale aj kultúrno-
spoločenského života na Považí. Bol nielen trenčianskym 
župným lekárom, ale aj prírodovedcom 
a múzejníkom. Zaoberal sa najmä zoo-
lógiou a botanikou, vytvoril rozsiahle 
zbierky hmyzu a rastlín. Venoval sa 
však i meteorológii, speleológii, arche-
ológii, histórii a numizmatike, ba aj 
umeniu - hudbe a poézii. Pokladáme ho 
za priekopníka turistiky a popularizátora 
prírodných vied na Slovensku. 

Začiatky turistiky na Považí sú 
spojené s činnosťou Prírodovedného spolku Trenčianskej župy 
založeného roku 1877. Jeho spoluzakladateľom a tajomníkom, 
neskôr predsedom bol Dr. Karol Brančík. Poslaním spolku 
bola predovšetkým prírodovedná činnosť a vlastivedné 
poznávanie prírody, najmä celého Považia, Strážovských a 
Súľovských vrchov, ale aj Malej Fatry. 

Popri prírodovednej a poznávacej činnosti sa náplňou 
spolku stala turistika. V roku 1883 Brančík zverejnil v ročenke 
tohto spolku opis prírodopisnej výpravy, ktorej účastníci 
preskúmali dve jaskyne na Ostrej Malenici. V septembri 1895 
spolu s ďalšími prieskumníkmi a pomocníkmi, medzi ktorými 
nechýbali ani fotografi, navštívil Pružinskú Dúpnu jaskyňu.  

Výsledky bádania zhrnul do príspevku Päť dní 
priekopníckych služieb v záujme turistiky. Z článku je zrejmé, 
že Brančíkovi, okrem speleologického prieskumu a 
archeologického či paleontologického výskumu, išlo aj o 
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lepšie sprístupnenie jaskyne pre návštevníkov. Na to malo 
poslúžiť turistické značenie z Pružiny a úprava cesty - 
chodníka k jaskyni, na čom sa Brančík osobne zúčastnil: 

„Hneď po východe z dediny sme otvorili nádoby s farbami 
a robili sme turistické značky (biele, červené). Po niekoľkých 
minútach sme dorazili k vápenke; odtiaľto cesta od kameňa s 
červenou značkou pokračuje k osviežujúcemu a chutnému 
prameňu, odkiaľ je dobré zobrať si zásoby, lebo vyššie sa 
voda nedá nájsť.  

Cesta teraz pokračuje ďalej do doliny a je pohodlná a dobre 
vyznačená. Práca, ktorá nasledovala, predstavovala najťažšiu 
časť úlohy, pretože bolo treba vytvoriť trvalú cestu v smere, 
kde sa dalo očakávať najmenej ťažkostí. Aj napriek tomu 
práca nebola ľahká, na mnohých miestach bolo nutné presúvať 
masy zeminy a kameňa, aby sme vyplnili priehlbiny a vyniesli 
násypy. Skupinu som rozdelil na dve časti; dvaja muži museli 
ísť dopredu a v smere, ktorý som určil, odstraňovali prekážky 
a znášali okolo ležiace kamene ako základ, ostatní vykonávali 
zemné práce. Nejeden kameň som sám krvopotne dokotúľal a 
krompáčom opracoval, pritom koľkokrát sem a tam som 
prešiel túto cestu.“ 

Zásluhy Karola Brančíka na preskúmaní a sprístupnení 
Pružinskej Dúpnej jaskyne ocenili speleológovia z 
Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy z Považskej Bystrice, 
ktorí podľa neho pomenovali náučný chodník z Pružiny 
Priedhoria, vedúci od Pizzerie pod orechom k tejto 
najznámejšej jaskyni Strážovských vrchov.  

Chodník je dlhý 1940 metrov, má prevýšenie 150 metrov a 
trasu s piatimi informačnými tabuľami vyznačenú zelenou 
značkou. Jaskyňa je otvorená pre verejnosť od 1. mája do 31. 
októbra, treba sa však vopred ohlásiť jaskyniarom e-mailom 
alebo telefonicky.  
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Naposledy v septembri v jaskyni koncertovalo sláčikové 
kvarteto ZUŠ - hudobného odboru z Považskej Bystrice, 
predtým tu spievali napríklad Sima Martausová i Mirka 
Miškechová a pri otvorení náučného chodníka zaznela 
dokonca klavírna skladba - mazurka od samého Karola 
Brančíka. 

Noviny stredného Považia 24.11.2015 
pomocná evidencia 1774/1/2015 
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 

Synoptický prehľad za mesiac január 2015 
 

     1.1. tlaková výš nad západnou Európou zoslabla a 2.1. pre-
šiel cez strednú Európu ďalej na východ frontálny systém, za 
ktorým k nám začal od severozápadu prúdiť o niečo teplejší 
vzduch. V ňom sa do strednej Európy od západu rozšírila tla-
ková výš, ktorá sa postupne presunula nad západné Rusko a 
ovplyvňovala počasie u nás do 6.1. 7.1. postúpil od západu 
oklúzny front.  

V ďalších dňoch postupovali cez strednú Európu jednotlivé 
frontálne systémy, ktoré postupne priniesli nad Slovensko 
11.1. veľmi teplý vzduch aj s prekonaním dlhodobých rekor-
dov maximálnej dennej teploty.  

V pondelok 12.1. a utorok 13.1. zasahoval do strednej Eu-
rópy od juhozápadu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho 
okraji prúdil do našej oblasti teplý vzduch. V stredu postúpilo 
od západu do našej oblasti zvlnené frontálne rozhranie, za kto-
rým sa od juhu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

15.1. až 17.1. zasahovala do strednej Európy od východu 
oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V nedeľu 18.1. postúpil od zá-
padu do strednej Európy zvlnený studený front. 19.-21.1. sa 
Slovensko nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli. Súčasne 
sa nad centrálnym Stredomorím začala prehlbovať tlaková níž 
a po jej severnej strane prúdil 23.1. do našej oblasti od juho-
východu vlhký vzduch.  

24. a 25.1. prúdil medzi tlakovou výšou nad západnou Eu-
rópou a tlakovou nížou nad južným Balkánom prúdil do stred-
nej Európy od severu chladný a vlhký vzduch. 26.1. prechod-
ne ovplyvňoval počasie u nás výbežok vyššieho tlaku vzdu-
chu.  
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V ďalších dňoch ovplyvňovala počasie u nás prehlbujúca sa 
rozsiahla tlaková níž, ktorej stred sa nachádzal nad Severným 
morom a ďalší stred sa sformoval 30.1. nad Jadranskou oblas-
ťou. Po jej prednej strane prúdil do našej oblasti vlhký vzduch, 
spojený s oklúznym frontom, ktorý priniesol na územie Slo-
venska miestami výdatné sneženie 30. až 31.1., spojené s ná-
slednými komplikáciami v cestnej a železničnej doprave. 

 

Klimatologický prehľad 
 

Január 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne 
nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +3,1 °C (Telgárt) do 
+4,5 °C (Sliač - Boľkovce). Relatívne chladnejší bol január vo 
vysokých horských polohách Slovenska s hodnotami od 
+1,4°C (Lomnický štít) do +1,6 °C (Chopok).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgár-
te (-2,3 °C), najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na letisku 
(2,3 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v januári hodnoty od -9,8 °C (Lom-
nický štít) do -7,4°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali v Spišských Vla-
choch (-23,3 °C, dňa 7. 1.), najvyššie maximum v Bratislave 
na letisku (17,1 °C, dňa 10. 1.). Priemerná relatívna vlhkosť 
vzduchu o 14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala 
okolo normálu: Bratislava -4 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo1 
%, Oravská Lesná +1 %, Sliač +2 %, Telgárt + 3%, Štrbské 
Pleso + 3%, Košice + 1 %, Stropkov - Tisinec -2 %. Suma tr-
vania slnečného svitu bola v januári prevažne podnormálna v 
intervale od 52 % (Chopok) do127 % (Bratislava - letisko).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
90 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme pozorovali v 
dňoch 9. 1. až 11. 1. a tiež od 24. do 26. januára. Uvedené 
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rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

Január 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne silne až 
mimoriadne nadnormálny. Iba na krajnom západe, pozdĺž rie-
ky Morava a na najkrajnejšom juhu stredného Slovenska bol 
na niektorých miestach zrážkovo normálny. Mesačné úhrny 
atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 40 
mm vo vyššie uvádzaných regiónoch, do takmer 200 mm na 
južných a juhovýchodných svahoch Vtáčnika, Kremnických 
vrchov a západnej časti Nízkych Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 98 mm, čo predstavuje 213 % normálu a 
prebytok zrážok 52 mm. Po snežení, pri ktorom sa vytvorila 
na konci roka 2014 a na začiatku roka 2015 snehová pokrýv-
ka, ktorá však nemala dlhotrvajúci ráz na väčšine územia, sa v 
poslednej dekáde januára vrátila zima so svojimi typickými 
prejavmi a v posledných dvoch januárových víkendoch ne-
chýbali ani snehové kalamity.  
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Sneženie so silným vetrom sa prehnalo cez víkend 24. – 25. 
januára 2015 najmä západným Slovenskom. Vodiči sa  v ne-
deľu ráno poriadne zapotili, než vyhrabali auto spod niekoľ-
kocentimetrovej vrstvy snehu. 

Najhoršia situácia bola v okrese Galanta, kde vetrisko fúkal 
sneh späť na cesty. Poriadnu nádielku bielej periny obloha 
uštedrila aj hlavnému mestu. Najviac si to odniesla miestami 
kolabujúca hromadná doprava a niektoré neupravené cesty. 
Jediné, ktoré mali z návratu zimy najväčšiu radosť, boli ako 
vždy deti. 

Hasiči mali v Trnavskom kraji od soboty popoludnia 
do nedeľného rána 20 
výjazdov. V okrese 
Dunajská Stred a Ga-
lanta silný vietor fú-
kal sneh späť 
na cesty. „Miestami 
strácam prehľad, kde 
je cesta a kde pole. Je 
to hrozné,“ posťažo-

val sa jeden z vodičov. „Máme v teréne všetku techniku,“ po-
vedal Peter Škorvaga zo Správy a údržby ciest Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Aj na rýchlostnej ceste na trase Trnava - Nitra v obidvoch 
smeroch sa na úsekoch ciest Nitra – Zlaté Moravce vytvárali 
snehové jazyky. V Bratislave hlásili problémy najmä vodiči 
mestskej hromadnej dopravy. V nedeľu doobeda nepremávala 
linka na Kolibu a problémy mali aj trolejbusy, ktoré jazdia 
na Kramáre či Dlhé diely. 

Zamestnanci dopravného podniku čistili zastávky, trate 
a vozovne. „V teréne bolo počas víkendu 54 sypačov a 89 pra-
covníkov,“ povedala hovorkyňa bratislavského magistrátu 
Ivana Skokanová. 
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V Bratislave zastavili policajti vodičku, ktorá nemala auto 
očistené od snehu. Podľa platného zákona sú šoféri povinní 
očistiť celé auto vrátane evidenčného čísla, inak im hrozí po-
kuta do výšky 50 eur a v správnom konaní až do výšky 100 
eur. V pondelok by sa zrážky mali vyskytnúť iba ojedinele. 

www.pluska.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 077/1/2015 
 
 
Problémy, ktoré spôsobilo silné sneženie, zasiahlo viaceré 

oblasti Slovenska. Mimoriadna situácia v rámci celého územia 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK), 
ktorú v piatok 30. janu-
ára 2015  o 15.30 h 
z dôvodu snehovej ka-
lamity vyhlásil prednos-
ta Okresného úradu 
(OÚ) v Trenčíne Ing. 
Štefan Bohúň, by mala 
predbežne trvať do 03,00 h 31. januára. 

Informovala o tom vedúca Oddelenia komunikácie a me-
dzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová. Ako uviedla k 
aktuálnej situácii na cestách v kraji, diaľnica D1 smerom na 
Žilinu je prejazdná, premávka na nej je však pomalá, rovnako 
prejazdné sú aj cesty v okolí Myjavy, Nového Mesta nad Vá-
hom a Starej Turej. „Problémy sú na ceste I/50 pri Bánovciach 
nad Bebravou, kde je prevrátený kamión, tiež na úseku Prievi-
dza- Fačkovské sedlo. Naďalej uzavretá je cesta II/516 medzi 
Trenčianskymi Teplicami a obcou Motešice v kopci Machnáč, 
tiež horský priechod Skýcov pri Partizánskom," ozrejmila.   

Na základe požiadavky krízového štábu TSK vyčlenili vo-
jaci na pomoc pri Bánovciach nad Bebravou vojenskú techni-
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ku z Práporu podpory velenia v Trenčíne. „V tejto časti pos-
tihnutej snehovou kalamitou bude pomáhať žeriav na vyslo-

bodzovanie a Tatra 815, 
ktorá bude k dispozícii 
na prevoz osôb," infor-
movala hovorkyňa rezor-
tu obrany Martina Bal-
leková s tým, že rezort 
obrany je pripravený 
pomôcť aj v iných čas-
tiach Slovenska, ak si to 
situácia vyžiada. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej 
internetovej stránke informuje, že sneženie by malo 
v Bratislavskom kraji ustať po 17,00 h. Situácia by sa začiat-
kom 19.00 h mala upokojiť aj v Nitrianskom a Trnavskom 
kraji, v ktorých by už nemala platiť výstraha prvého stupňa 
pred snežením a tvorbou snehových jazykov. 

Meteorológovia však stále upozorňujú na výstrahu druhého 
stupňa pred vetrom a snežením v Banskobystrickom, Žilin-
skom a Prešovskom kra-
ji až do neskorej noci. 
V spomenutých krajoch 
platí aj výstraha prvého 
stupňa pred tvorbou 
snehových jazykov. 

Hasiči mali  v dô-
sledku hustého sneženia 
viac ako 100 výjazdov. 
Najviac zasahovali v Trenčianskom a Bratislavskom kraji, in-
formovala Zuzana Farkasová z hasičského prezídia. 

V Trenčianskom kraji zasahovali od 13.00 do 16.00 h 31-
krát. Spadnuté stromy odstraňujú na viacerých miestach v 
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Handlovej, v Partizánskom, v Trenčíne, v Považskej Bystrici, 
na Myjave a v Dubnici nad Váhom. Veľký spadnutý strom 
blokuje premávku medzi Trenčianskou Teplou a Machnáčom, 
hasiči asistovali aj pri dopravnej nehode v Trenčianskom Jas-
trabí, kde sa skrížil kamión, ktorý blokoval premávku. 

www.hnonline.sk 31.01.2014 
pomocná evidencia 106/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2015 
 
Na začiatku obdobia počasie u nás ovplyvňovala rozsiahla 

tlaková níž nad značnou časťou Európy, so stredom nad Balti-
kom, pričom po jej okraji sa k nám dostával od západu chlad-
ný vzduch. V nasledujúcich dňoch stred tlakovej níže nad Bal-
tikom sa pomaly vypĺňal a presúval ďalej na severovýchod a z 
Atlantiku prechodne sa rozšíril z Nemecka nad strednú Európu 
výbežok tlakovej výše.  

V nedeľu 8. 2. spomínaný výbežok zoslabol a od severozá-
padu postúpil cez Slovensko ďalej na juhovýchod výrazný 
studený front. V pondelok 9. 2. od severozápadu smeroval cez 
Slovensko teplý front, za ktorým začal prúdiť od západu do 
našej oblasti teplý vzduch.  

Na začiatku druhej februárovej dekády sa z Atlantiku zača-
la presúvať cez vnútrozemie Európy ďalej na východ mohutná 
tlaková výš, ktorá postupne zoslabla. V pondelok 16.2. nad 
Škandináviou zmohutnela ďalšia tlaková výš. Po jej okraji sa 
od severovýchodu dostával k nám prechodne studený vzduch. 

V ďalších dňoch mesiaca sa spomínaná tlaková výš presu-
nula z Bieloruska nad Ukrajinu a tu zoslabla, súčasne sa nad 
Alpami osamostatnila nová tlaková výš, ktorá ovplyvňovala 
počasie u nás do 21.2.  

Po okraji tlakovej výše nad Alpami začal v závere druhej 
dekády mesiaca prúdiť do našej oblasti od západu teplejší 
vzduch. Prílev teplého vzduchu nad naše územie ukončil zvl-
nený studený front, ktorý postúpil nad Slovensko 22. 2. a tu sa 
vlnil.  

Súčasne nad Talianskom sa na uvedenom zvlnenom fronte 
vytvorila tlaková níž, ktorá spomalila postup na východ. A až 
v závere mesiaca sa frontálne rozhranie presunulo zo Sloven-
ska ďalej na východ, kde sa rozpadlo. 
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Klimatologický prehľad 
 

Február 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, na východe miestami nadnormálny, s kladnými tep-
lotnými odchýlkami od -0,1 °C (Sliač) do +2,4 °C (Stropkov, 
Tisinec) od normálu. Absolútne najnižšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola za-
znamenaná v Telgárte (-2,8 °C), najvyššia v Hurbanove (2,3 
°C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu hodnoty od -9,0 °C (Lomnický štít) do -
6,9 °C (Chopok). 

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-23,2 °C, dňa 9. 2.), najvyššie maximum v Kamenici nad Ci-
rochou (14,0 °C, 24. 2.). Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu 
o 14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo 
normálu: Bratislava +6 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo +3 %, 
Oravská Lesná -8 %, Sliač 0 %, Boľkovce -4 %, Telgárt -2 %, 
Štrbské Pleso -5 %, Košice -4 %, Stropkov - Tisinec -8 %. 
Suma trvania slnečného svitu bola vo februári na väčšine 
územia 
nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 93 % (Po-
prad) do 154 % (Milhostov) normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 6. až 8. 
februára, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 50 až 
90 km/h, vo vysokých polohách aj vyššie. Uvedené rýchlosti 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Február 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normál-
ny. Výnimkou boli iba niektoré regióny, kde boli atmosférické 
zrážky vo februári nadnormálne, napr. v oblasti Malých Kar-
pát. A naopak, boli aj regióny s podnormálnymi atmosféric-
kými zrážkami, napr. v niektorých častiach juhovýchodného 
Slovenska.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od približne 6 mm v oblasti dolného Spiša, do viac ako 
60 mm na niektorých miestach Malých Karpát, severozápad-
ného Slovenska a Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 31 mm, čo predstavuje 74 % nor-
málu a deficit zrážok 11 mm. 

Vo februári bolo zaznamenané relatívne najrozsiahlejšie 
rozšírenie snehovej pokrývky na území Slovenska v priebehu 
zimy 2014/2015.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo febru-

ári pohybovala od -1,2 °C (Liptovský Hrádok) do 2,7 °C (Mo-
chovce).  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
6,8 °C (Liptovský Hrádok) až 1,2 °C (Mochovce). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -1,0 °C 
(Liptovský Hrádok) do 3,0 °C (Mochovce). Na monitorova-
cích staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu 
bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy 
v Kráľovej pri Senci, do 1 cm v Moldave nad Bodvou, do 2 
cm v Beluši a v Medzilaborciach, do 4 cm v Moravskom Svä-
tom Jáne a v Tisinci, do 5 cm v Holíči, v Hurbanove, v Liese-
ku, v Orechovej, v Prešove, v Prievidzi a v Spišských Vla-
choch, do 6 cm v Čaklove, v Michalovciach, v Oravskom 
Podzámku a v Revúcej, do 7 cm v Dudinciach a v Somotore, 
do 8 cm v Bardejove, v Košiciach, v Kuchyni, v Milhostove, v 
Rimavskej Sobote a v Topoľčanoch, do 9 cm v Kamenici nad 
Cirochou, do 11 cm v Bzovíku, v Podolínci a vo Veľkých 
Ripňanoch, do 12 cm v Boľkovciach a v Bratislave, do 13 cm 
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na Sliači, v Žiari nad Hronom a v Žihárci, do 14 cm v Dolnom 
Hričove, do 16 cm v Turčianskych Tepliciach, do 17 cm vo 
Švedlári, do 20 cm v Banskej Bystrici, v Plavči nad Popradom 
a vo Vígľaši, do 25 cm v Telgárte, do 34 cm v Poprade a do 
45 cm v Liptovskom Hrádku.  
 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín 

 
Ozimné obilniny a repka ozimná sa na konci zimného ob-

dobia nachádzajú v dobrom kondičnom stave.  
V druhej, ale hlavne v poslednej dekáde, začala kvitnúť lie-

ska obyčajná a snežienka jarná, len výnimočne aj jelša lepka-
vá, do konca mesiaca plne kvitli. Skoršie kvitnutie bolo za-
znamenané len ojedinele. Teplé počasie poslednej dekády me-
siaca spôsobilo nalievanie púčikov ovocných a lesných stro-
mov a krov.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
V prvej dekáde mesiaca prilietali na naše územie prvé kŕdle 

škorca lesklého i škovránka poľného, od druhej dekády bol 
pozorovaný ich hromadný prílet a spolu s drozdom plavým sa 
ozývali prvým spevom.  

www.shmu.sk 09.04.2015 
pomocná evidencia 582/1/2015 
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Sneženie v Trenčianskom kraji komplikuje dopravu na 

diaľnici D1. Zjazdné sú aj všetky horské priechody, Fačkov 
a Šútovce sú však uzatvorené pre nákladné automobily s dĺž-

kou nad 10 metrov. 
Husté sneženie 

spôsobuje dopravné 
komplikácie na ces-
tách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
(TSK). Podľa Ope-
račného strediska 
Krajského riaditeľ-
stva (KR) Policajné-

ho zboru (PZ) v Trenčíne na diaľnici D1 v úseku od Hornej 
Stredy po Ilavu znížili obojsmerne rýchlosť na 80 kilometrov 
za hodinu. 
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Podľa informácií z dispečingu Správy ciest TSK sú všetky 
cesty na území kraja zjazdné, údržbu v súčasnosti zabezpečuje 
30 odhŕňačov a posýpacích vozidiel.  

Zjazdné sú aj všetky horské priechody, Fačkov a Šútovce 
sú však uzatvorené pre nákladné automobily s dĺžkou nad 10 
metrov. Na horskom priechode Machnáč musia mať vozidlá s 
hmotnosťou nad 3,5 tony snehové reťaze. Na cestách so sne-
hovou pokrývkou sú vodiči povinní používať zimné pneuma-
tiky.  

www.teraz.sk 04.02.2015 
pomocná evidencia 138/1/2015 
 
Za desať minút stúpla nočná teplota až o 7 °C! Čo to spô-

sobilo? 
V Turzovke, v Liptovskom Mikuláši, v Dolnom Hričove, 

ale aj v Trenčíne  sa v noci na 
sobotu 21. februára náhle otep-
lilo. Počas iba desiatich minút 
stúpla teplota vzduchu o šesť až 
sedem stupňov Celzia. Infor-
muje o tom Slovenský hydro-
meteorologický ústav (SHMÚ). 
Poukazuje na to, že rýchle 
oteplenie spôsobili nárazy vet-
ra.  

„Vzduch bol pomerne su-
chý, bolo takmer jasno a väčši-
nou bezvetrie. Teplota tak pri 
západe slnka začala rýchlo kle-
sať,“ priblížili piatkovú situáciu 

meteorológovia. Postupne však miestami začal fúkať vietor a 
teplota následne stúpla. „Neskôr pribudla aj oblačnosť, no 
oproti vetru mala len nepatrný vplyv na teplotu,“ dodáva 
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SHMÚ. Náhly vzostup teploty tak podľa meteorológov zreteľ-
ne korešpondoval s nárazmi vetra. „Vietor podporuje turbu-
lenciu, v dôsledku ktorej dochádza k premiešavaniu vzduchu s 
teplejším vzduchom vo vyšších polohách, vrstvách atmosfé-
ry,“ vysvetľuje SHMÚ. Teplota však neklesá ani pri oblačnos-
ti, pretože tá zase zabraňuje unikaniu dlhovlnného žiarenia zo 
zemského povrchu do atmosféry. 

Vlhkosť vzduchu zase limituje najnižšiu možnú teplotu. 
„Keď teplota vzduchu poklesne až na hodnotu teploty ros-

ného bodu, vzduch je nasýtený vodnou parou, ktorá kondenzu-
je, vzniká napríklad rosa alebo hmla, a teplota už klesá len ne-
patrne, prípadne vôbec,“ vysvetľujú meteorológovia. Čím väč-
ší je preto deficit rosného bodu (rozdiel teploty vzduchu a tep-
loty rosného bodu), tým môže teplota výraznejšie klesať. Po-
dobné, aj keď o niečo menej výrazné oteplenie vplyvom vetra, 
SHMÚ zaznamenal napríklad aj v Trenčíne, v Prievidzi či v 
Piešťanoch. 

www.cas.sk 22.02.2015 
pomocná evidencia 234/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2015 
 
Na začiatku mesiaca počasie u nás ovplyvňovala brázda 

nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presúvala cez Čechy ďalej na 
východ. S ňou spojený studený front prešiel cez Slovensko od 
západu v pondelok 2. 3.  

Za ním cez naše územie postúpil nasledujúci deň podružný 
studený front. Ďalší studený front postupoval na východ 4. 3. 
Za ním sa v chladnom vzduchu od západu začala nad naše 
územie rozširovať tlaková výš.  

Dňa 8. 3. sa stred tlakovej výše presunul nad Ukrajinu a po 
jej zadnej strane k nám od juhozápadu prúdil teplý vzduch 
Tento vysoký tlak vzduchu sa nad Slovenskom udržal až do 
11. 3., kedy opäť cez naše územie prešiel studený front, za 
ktorým prúdil do karpatskej oblasti od severovýchodu studený 
vzduch.  

V ďalších dňoch mesiaca k nám studený vzduch prúdil 
okolo tlakovej níže nad Čiernomorskou oblasťou. V nedeľu 
15. 3. sa k nám rozšírila tlaková výš od severovýchodu, ktorej 
stred bol nad Fínskom. Po jej okraji k nám od juhovýchodu 
prúdil opäť teplý vzduch.  

Od 18. 3. k nám od severovýchodu začal prechodne prúdiť 
chladnejší vzduch. V nedeľu 22. 3. prešiel ponad našu krajinu 
studený front, za ktorým sa tu rozšíril výbežok vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Od utorka 24. 3. k nám po prednej strane brázdy nízkeho 
tlaku vzduchu nad západnou Európou prúdil od juhozápadu 
teplý vzduch. Tento prílev ukončil zvlnený studený front, kto-
rý postúpil nad Slovensko v piatok 27. 3.  

Na konci mesiaca prechádzali cez naše územie ešte dva tep-
lé fronty, prvý v nedeľu 29. 3. a druhý v utorok 31. 3. 
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Klimatologický prehľad 

 
Marec 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, na západnom a strednom Slovensku miestami nor-
málny s teplotnými odchýlkami od +1,0 °C (Hurbanovo) do 
+2,2°C (Košice, letisko).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej (0,5 °C), najvyššia v Bratislave na letisku 
(6,5 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -7,9 °C (Lom-
nický štít) do -5,3 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-17,3 °C, dňa 6. 3.), najvyššie teplotné maximum v Stropkove 
Tisinci (23,8 °C, dňa 27. 3.). Priemerná relatívna vlhkosť 
vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska podnor-
málna: Bratislava - letisko -9 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -7 
%, Oravská Lesná -8 %, Sliač-10 %, Boľkovce -10 %, Štrbské 
Pleso -6 %, Košice -10 %, Stropkov - Tisinec -10 %. Suma tr-
vania slnečného svitu bola v marci nadnormálna od 100 % 
(Lomnický štít) do 141 % (Milhostov) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 11. a 
12. marca, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 
až 80 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvede-
né rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-
mia Slovenska.  

Marec 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny. 
Výnimkou boli iba niektoré regióny, predovšetkým na severo-
západnom Slovensku, na strednom Slovensku a k nemu pri-
ľahlé oblasti západného Slovenska a čiastočne aj na krajnom 
severovýchode Slovenska, kde boli atmosférické zrážky nad-
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normálne. A naopak, na východnom Slovensku mohli byť aj 
regióny s podnormálnymi zrážkami. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 10 mm v 
oblasti Vranova nad Topľou, do viac ako 120 mm na niekto-
rých miestach Vtáčnika, Kremnických vrchov a Tatier. Prie-
storový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 55 
mm, čo predstavuje 117 % normálu a prebytok zrážok 8 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 

pohybovala od 2,9 °C(Liesek, Plaveč nad Popradom) do 6,8 
°C (Hurbanovo).  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
0,6 °C (Liptovský Hrádok) až2,7 °C (Mochovce).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 2,6 °C (Liesek, Plaveč nad Popradom) do 6,9 °C 
(Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Beluši, v Bratislave, v Holíči, v Micha-
lovciach, v Milhostove, v Rimavskej Sobote a v Somotore, do 
1 cm v Dudinciach a vTurčianskych Tepliciach, do 2 cm v 
Dolnom Hričove, v Hurbanove, v Lieseku, v Medzilaborciach, 
v Oravskom Podzámku, v Prievidzi, na Sliači, v Spišských-
Vlachoch, v Tisinci a v Topoľčanoch, do 3 cm v Bardejove, v 
Čaklove, v Moravskom Svätom Jáne, v Orechovej, v Prešove, 
v Žiari nad Hronom a v Osadnom, do 5 cm v Boľkovciach, v 
Bzovíku a v Košiciach, do 6 cm v Banskej Bystrici a v Kame-
nici nad Cirochou, do 8 cm v Jakubovanoch a v Žihárci, do 10 
cm vo Vígľaši a v Červenom Kláštore, do 15 cm v Plavči nad 



930 
 

Popradom a vo Švedlári, do 24 cm v Telgárte, do 32 cm v Po-
prade a do 42 cm v Liptovskom Hrádku. 

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
S výsevom jačmeňa jarného sa začalo najskôr na Podunaj-

skej a Východoslovenskej nížine v prvej dekáde mesiaca.  
Na juhu Banskobystrického kraja začiatkom druhej dekády. 

V priebehu druhej dekády sa začali vysievať ovos siaty, pšeni-
ca jarná, hrach siaty i mak siaty. Začalo sa s výsadbou skorých 
zemiakov. Prvé sejby jarných obilnín v tretej dekáde mesiaca 
vzchádzali, kedy sa začala sejba repy cukrovej aj slnečnice 
ročnej na západnom Slovensku.  

Ojedinele vzchádzal hrach siaty a mak siaty. Repka ozimná 
v poslednej marcovej dekáde len ojedinele prechádzala z prí-
zemnej ružice listov do fenologickej fázy predlžovania byle.  

V tretej dekáde mesiaca bolo zaznamenané predlžovanie 
listových pošiev pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného.  

Hlavne v tretej dekáde mesiaca pučali púčiky ovocných 
drevín. Pri ríbezliach bolo pučanie púčikov pozorované už v 
prvej dekáde, pričom v tretej vytvárali prvé listy. Ojedinele rí-
bezľa červená začala aj kvitnúť.  

Koncom marca na najteplejších lokalitách zakvitli skoré 
odrody marhule obyčajnej a broskyne. U viniča hroznorodého 
bolo pozorované prúdenie štiav.  

V prvej dekáde mesiaca začala kvitnúť vŕba rakytová, z by-
lín pečeňovník trojlaločný a podbeľ liečivý, od druhej dekády 
drieň obyčajný.  
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Prevažne v tretej dekáde, na juhu aj skôr, začala kvitnúť 
breza previsnutá, zlatovka previsnutá, slivka trnková, záružlie 
močiarne, veternica hájna a ojedinele aj púpava lekárska.  

Prvé listy boli pozorované a zaznamenané v tretej dekáde 
marca pri viacerých lesných drevinách.  

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
Pokračoval prílet drozda plavého, škorca lesklého a škov-

ránka poľného. Prvá znáška peľu včely medonosnej bola po-
zorovaná v prvej dekáde marca. Hlavne v tretej dekáde mesia-
ca bol zaznamenaný prvý prílet bociana bieleho.  
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Konečne prichádza jar! Tento týždeň (16. – 22. marca) sa 
máme v skutku na čo tešiť. Najprv očakávame prevažne ob-
lačné počasie, ale už od utorka má byť nad naším územím jas-

ná až polooblačná obloha. 
Zrána miestami hmla alebo 
nízka oblačnosť. 
Štart nového týždňa pri-

nesie prevažne polooblačnú 
oblohu. Zrána miestami hmla 
alebo nízka oblačnosť. Najvy-
ššia denná teplota 12 až 16, na 

Orave, Liptove, Spiši okolo 10 st. Teplota na horách vo výške 
1500 m okolo 2 st. Slabý až mierny, na západe juhovýchodný 
vietor 5 až 10 m/s (15 až 35 km/h), miestami v nárazoch okolo 
16 m/s (60 km/h). 

V utorok bude jasno až polooblačno. Ráno miestami 
hmlisto. Nočná teplota +3 až -3 st. Denná teplota 11 až 17 
st. Slabý premenlivý, na západe juhovýchodný vietor 2 až 6 
m/s (5 až 20 km/h). 

Stred týždňa sa ponesie v znamení jasna až polooblačna a 
ojedinele na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť prehán-
ky, na horách snehové. Nočná teplota +2 až -4 st. Denná teplo-
ta 7 až 13 st. Prevažne východný vietor do 6 m/s (20 km/h). 

Vo štvrtok jasno až polooblačno a ojedinele prehánky, od 
stredných polôh snehové. Nočná teplota +1 až -5 st. Denná 
teplota 8 až 14 st. 

Finále týždňa prevažne polojasný, zrána aj hmlistý. Nočná 
teplota +2 až -4 st. Denná teplota 9 až 15 st. 

www.aktuality.sk 16.03.2015 
pomocná evidencia 379/1/2015 
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Konečne je tu jar! Nepríjemná a dlhá zima sa skončila už aj 
podľa astronómov. Dnes, 20. marca presne o 6. 14 hod., sa za-
čala jarná rovnodennosť.  

V astronómii to znamená, že Slnko má voči svetovému 
rovníku nulovú deklináciu - slnečné lúče dopadajú v mieste 

rovníka kolmo na zemský povrch. 
Tento jav, ku ktorému dochádza vždy 
na jeseň a na jar, je spôsobený sklo-
nom zemskej osi a obehom Zeme 
okolo Slnka. V čase jarnej rovnoden-
nosti sa začína na severnej pologuli 
jar a na tej južnej zas jeseň. Okamih 
jarnej rovnodennosti nenastáva každý 
rok v rovnakom čase. Príčinou toho je 
rozdielna dĺžka astronomického a ob-
čianskeho roka a vkladanie prestup-
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý 
rok.  

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádza v učebniciach a ktorý 
mnohí ľudia dodnes považujú za prvý jarný deň, platil iba v 
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. V posledných rokoch 
bol tento dátum aktuálny už len každý tretí rok po roku prie-
stupnom, t. j. v roku 2003 a 2007. Počnúc rokom 2012 bude 
jarná rovnodennosť podľa stredoeurópskeho času vždy 20. 
marca a od roku 2048 sa bude objavovať aj 19. marca. Návrat 
k pôvodnému 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane až 
po vynechaní prestupujúceho dňa v rokoch 2100, 2200 a 2300. 

www.cas.sk 20.03.2015 
pomocná evidencia 403/1/2015 
 
Husté sneženie počas posledného marcového dňa  spôsobu-

je dopravné komplikácie na niektorých cestách Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja. Informovalo o tom Operačné stredisko 
Krajského riaditeľstva polície v Trenčíne. 

Na celom úseku 
diaľnice D1 Horná 
Streda - Ilava je ma-
ximálna rýchlosť zní-
žená na 100 kilomet-
rov za hodinu. Dôvo-
dom je tvorba súvislej 
snehovej prikrývky. 
Podľa operačného 
strediska je z oboch 
strán neprejazdný horský priechod Machnáč nad Trenčian-
skymi Teplicami. 

Ako informovala Slovenská správa ciest, v Trenčianskom 
kraji je vrstva čerstvého snehu od jedného do troch centimet-
rov na cestách medzi Belušou a Sverepcom, medzi Lysou pod 
Makytou a hranicou s Českou republikou v Púchovskom ok-
rese. Rovnako vrstva snehu je na ceste medzi obcou Dulov v 
Ilavskom okrese a Púchovom. Zasnežené sú prakticky všetky 
cesty III. triedy v Púchovskom okrese. 

www.topspravy.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 515/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2015 
 
Na začiatku mesiaca k nám medzi tlakovou nížou nad Po-

baltím a tlakovou výšou nad západnou Európou od severozá-
padu až severu prúdil studený morský, pôvodom arktický 
vzduch. Súčasne vo vyšších vrstvách ovzdušia dňa 6. 4. kar-
patskou oblasťou smerom na juh postupovala tlaková níž.  

Nasledujúci deň sa nad Slovensko v chladnom vzduchu od 
západu rozšírila tlaková výš. Po jej prednom okraji naším 
územím dňa 8. 4. prešiel oklúzny front, za ktorým k nám od 
severozápadu začal prúdiť o niečo teplejší vzduch.  

V ďalších troch dňoch strednou Európou na východ až ju-
hovýchod postupovala tlaková výš. Po jej zadnej strane k nám 
na prelome dekád od juhozápadu prúdil teplý vzduch. Dňa 12. 
4. cez Slovensko v plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu sme-
rom na juhovýchod postúpilo nevýrazné frontálne rozhranie, 
za ktorým 13. 4. v ďalšej brázde nasledoval studený front. Za 
ním sa k nám v chladnom vzduchu od západu rozšíril okraj 
tlakovej výše.  

V noci na 15. 4. cez Slovensko postúpil teplý front systé-
mu, spojeného s tlakovou nížou nad Pobaltím, za ktorým k 
nám od západu prúdil teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil na-
sledujúci deň. Dňa 17. 4. už územím Slovenska od severu po-
stupoval studený front, spojený s tlakovou nížou so stredom 
nad severozápadným Ruskom.  

Po zadnej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu k nám po-
tom do 21. 4. od severu opäť prúdil studený, spočiatku arktic-
ký vzduch. V dňoch 21. a 22. 4. nad Slovensko svojou pred-
nou stranou zasahovala tlaková výš so stredom nad Britskými 
ostrovmi, ktorá sa dňa 23. 4. rozšírila až nad Balkán a ako ob-
lasť vysokého tlaku vzduchu zotrvávala do 25. 4. nad južnou 
až juhovýchodnou Európou. Súčasne sa od severu nad Alpy až 
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Balkán vo vyšších vrstvách ovzdušia premiestňovala tlaková 
níž, ktorá však počasie na Slovensku prakticky neovplyvnila.  

Dňa 25. 4. k nám po prednej strane brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou začal od juhozápadu prúdiť 
teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil 27. apríla.  

V ďalší deň cez naše územie od západu smerom na východ 
postupoval zvlnený studený front. Za ním sa k nám dňa 29. 4. 
v chladnejšom vzduchu rozšíril okraj tlakovej výše. Tá v záve-
re mesiaca postupovala cez strednú Európu smerom na seve-
rovýchod, po jej zadnej strane k nám tak 30. 4. od juhozápadu 
začal prúdiť teplejší vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Apríl 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s odchýlkami od -1,0 °C (Lomnický štít) do +1,2 °C 
(Bratislava, letisko). Absolútne najnižšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola za-
znamenaná v Oravskej Lesnej (4,3 °C), najvyššia v Bratislave 
na letisku (11,3 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -6,7 
°C (Lomnický štít) do -3,3 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) bolo zaznamenané v Oravskej Lesnej (-9,8 °C, dňa 5. 
4.), najvyššie maximum v Hurbanove (28,4 °C, dňa 16. 4.). Na 
Lomnickom štíte poklesla dňa 3. 4. teplota vzduchu na –17,2 
°C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -12 %, Piešťa-
ny -4 %, Hurbanovo -11 %, Oravská Lesná -7 %, Sliač-8 %, 
Boľkovce -13 %, Telgárt -11 %, Štrbské Pleso -9 %, Košice -
14 %, Stropkov - Tisinec -8 %. 
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Suma trvania slnečného svitu bola v apríli prevažne nad-
normálna a pohybovala sa v intervale od 110 % (Lomnický 
štít) do 150 % (Liesek) mesačného normálu. Najsilnejšie nára-
zy vetra sme zaznamenali v dňoch 1. až 3. apríla a tiež 28. 4., 
kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť60 až 120 
km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam  vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

Apríl 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnor-
málny. Výnimkou boli iba niektoré regióny, predovšetkým na 
severozápadnom Slovensku a severnom Slovensku, a čiastoč-
ne aj na strednom Slovensku, kde boli atmosférické zrážky v 
apríli normálne, prípadne aj slabo zrážkovo nadnormálne. A 
naopak, na východnom Slovensku, čiastočne aj na juhu stred-
ného Slovenska a na juhovýchode Podunajskej nížiny, prevlá-
dali regióny s podnormálnymi až mimoriadne podnormálnymi 
zrážkami.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od niekoľko mm v niektorých oblastiach na juhu stred-
ného Slovenska a na juhu východného Slovenska, do viac ako 
90 mm na niektorých miestach vo Veľkej Fatre a v západnej 
časti Nízkych Tatier, ako aj v oblasti masívu Tatier.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 30 mm, čo predstavuje 55 % normálu a deficit zrážok 25 
mm.  
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli 

pohybovala od 6,7 °C (Liesek) do 11,5 °C (Hurbanovo). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 0,5 °C 



938 
 

(Turčianske Teplice) až 4,7 °C (Bratislava, Koliba). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 6,1 °C 
(Liesek) do 10,9 °C(Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Dolnom Hričove, v Topoľčanoch, v Hur-
banove, v Beluši, v Prievidzi, v Dudinciach, na Sliači, v Tisin-
ci, v Milhostove, v Michalovciach a v Orechovej, do 1 cm v 
Čaklove a v Košiciach, do 2cm v Boľkovciach, v Spišských 
Vlachoch a v Prešove, do 3 cm v Telgárte, do 4 cm v Plavči 
nad Popradom a v Kamenici nad Cirochou, do 5 cm v Poprade 
a do 8 cm vo Švedlári. Pôda premŕzala prevažne v prvej a na 
začiatku druhej dekády, lokálne, v Telgárte ešte aj na začiatku 
tretej dekády.  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín 
 a rastlín 

 
 Prvé kolienka pšenice ozimnej sa vytvárali na juhu v prvej 

dekáde, v stredných polohách a na severe sledovaného územia 
v ďalších dvoch dekádach mesiaca. Druhé kolienka boli za-
znamenávané v nižších polohách od druhej dekády.  

Pri jačmeni ozimnom a raži ozimnej boli prvé kolienka po-
zorované v druhej dekáde apríla, a v poslednej aj druhé ko-
lienka. Repka ozimná začala kvitnúť v druhej dekáde, na väč-
šine územia do konca mesiaca plne kvitla. Tretie listy jačmeň 
a jarného boli pozorované od prvej, ale prevažne od druhej 
dekády, odnožovať začal na začiatku tretej dekády, do konca 
mesiaca bol na juhu ojedinele vo fenologickej fáze prvého ko-
lienka.  

Pšenica jarná a ovos siaty odnožovali v poslednej pentáde 
mesiaca. V prvej dekáde vzchádzala slnečnica ročná na zá-
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padnom Slovensku, od druhej dekády apríla sa siala táto olej-
nina aj na ostatnom území.  

Hlavne od druhej dekády vzchádzali marcové sejby hrachu 
siateho a maku siateho, skôr len ojedinele. Kukurica na zrno i 
siláž sa začala siať v druhej dekáde, vzchádzala v tretej deká-
de. Od druhej dekády sa rozbehla sejba repy kŕmnej i cukrovej 
na strednom a východnom Slovensku. Marcové sejby týchto 
okopanín vzchádzali už v druhej dekáde, aprílové v tretej de-
káde.  

Na konci mesiaca boli zaznamenané prvé páry pravých lis-
tov repy cukrovej. Od prvej dekády sa sadili neskoré zemiaky, 
skoré v druhej dekáde vzchádzali. Chmeľ obyčajný mal kon-
com apríla prvé listy.  

V prvej dekáde apríla začali kvitnúť skoré čerešne, od dru-
hej slivka domáca, neskoré čerešne, čierne ríbezle, egreše i 
višne. Rovnako od druhej dekády začali kvitnúť aj letné a je-
senné odrody hrušiek a jabloní, v tretej už aj zimné odrody, 
kedy bolo zaznamenané na viacerých lokalitách ukončenie 
kvitnutia skoršie kvitnúcich jadrovín. Hlavne v tretej dekáde 
začal kvitnúť orech kráľovský. 

Väčšina kvitnúcich ovocných drevín začala zalisťovať v 
druhej a v tretej dekáde, skoré odrody už v prvej dekáde. Na 
konci druhej dekády mesiaca došlo k namrznutiu kvetov roz-
kvitnutých ovocných drevín v dôsledku záporných teplôt 
vzduchu.  

Na viacerých lokalitách začal od polovice mesiaca kvitnúť 
hrab obyčajný, smrekovec opadavý, pagaštan konský, dub let-
ný, dub zimný, buk lesný, orgován obyčajný, hloh obyčajný a 
ku koncu mesiaca už aj jarabina vtáčia, brusnica čučoriedko-
vá, ojedinele brusnica obyčajná.  

V druhej a tretej dekáde apríla tieto lesné dreviny vytvárali 
prvé listy, u skoršie kvitnúcich drevín bolo zaznamenané vše-
obecné kvitnutie. Ihličnany začali kvitnúť v tretej dekáde, oje-
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dinele aj skôr. Konvalinka voňavá začala kvitnúť v poslednej 
dekáde, miestami už v druhej dekáde. 

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
V prvej dekáde mesiaca prilietali prvé kŕdle lastovičky do-

movej, od druhej dekády belorítky domovej aj dážďovníka 
tmavého, a do konca mesiaca boli zaznamenávané ich hro-
madné prílety.  

Od druhej dekády mesiaca sa prvým spevom ozývala ku-
kučka jarabá. Do konca mesiaca ešte prilietal bocian biely.  

V poslednej dekáde bol miestami pozorovaný prvý výskyt 
chrústa obyčajného a pásavky zemiakovej.  
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Apríl sa pekne uviedol. Na Slovensku hrozí silný vietor, 
snehová metelica a tvorba závejov.  

Teploty sa našťastie pohybujú nad nulou, a tak sa mokrý 
sneh v nižších polohách hneď topí. Meteorológovia však vy-
dali výstrahy pred silným vetrom a tvorbou snehových jazy-
kov a závejov pre všetky kraje. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Bratislavský, 
Trenčiansky, Nitrian-
sky a Trnavský kraj. 
Vietor by mal v nára-
zoch fúkať rýchlo-
sťou 17 až 23 metrov 
za sekundu. Výstrahu 
druhého stupňa vyda-
li meteorológovia pre 
Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. 

Na hrebeňoch hôr by mala rýchlosť vetra dosahovať až 33 
metrov za sekundu. 

Silný vietor a silné sneženie výrazne znižujú na mnohých 
úsekoch ciest viditeľnosť a takzvaná biela hmla môže zapríči-
niť komplikovanú orientáciu vodičov 

Snehové jazyky a záveje by sa podľa Slovenského hydro-
meteorologického ústavu mali tvoriť v Banskobystrickom, 
Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Ide 
najmä o horské oblasti. 

Slovenská správa ciest ráno informovala, že diaľnice a ces-
ty sú prevažne vlhké až mokré, ale zjazdné. Vo vyššie polože-
ných miestach na strednom Slovensku je na vozovke miestami 
kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov. 

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až 
mokrý s výnimkou HP Vrchslatina, Grajnár, Čertovica, Súľo-
vá, Látky-Prašivá, Huty, Zbojská a Dobšiná, na ktorých sa na-
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chádza miestami vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do 
hrúbky 2 -3 cm. 

Horský priechod Zbojská je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 
t. Horský priechod Šútovce a cesta I/64 Nitrianske Pravno - 
Fačkovské sedlo sú uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako 10 m. 
Sedlo Javorinka na ceste II/531 je pre vozidla nad 10 m dĺžky 
ťažko prejazdná. 

Poľadovicu hlásia na cestách III. triedy v lokalitách Pleši-
vec, Rožňava a Štítnik. Na ceste II/584 Bystrá - Srdiečko sú 
nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Cesta 1/14 v okrese 
Turčianske Teplice je pre vozidlá nad 10 m neprejazdná. 

www.aktualne.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 524/1/2015 
 
Vtáky, ktoré na Slovensko už prileteli, ochladenie zvládnu. 

Zimu a dažde horšie zvládajú mláďatá, ktoré potom často 
hromadne hynú. 

Vyzeralo to, že vtáky priletia na Slovensko z teplých krajín 
skôr, no zaskočilo ich ochladenie. Z Afriky už síce odleteli na 
sever, podobne ako po iné 
roky. Po prílete na Blízky 
východ alebo na juh Euró-
py ich však v ďalšom lete 
pribrzdí počasie. 

„Ich migráciu z Afriky 
ovplyvňuje poloha Slnka, 
Mesiaca, hviezd, magne-
tizmus Zeme či dĺžka dňa a noci,“ hovorí Ján Gúgh z ornito-
logickej organizácie SOS/BirdLife Slovensko.„Väčšina typic-
kých migrantov, ako lastovičky, belorítky a iné hmyzožravé 
druhy, je ešte len na ceste z Afriky,“ vraví zasa Jozef Ridzoň 
z tej istej organizácie. 
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Vtáky, ktoré už stihli priletieť, sa so zhoršeným počasím 
vyrovnajú. Horšie je to podľa Jozefa Ridzoňa vtedy, keď sa 

ochladí počas hniezdenia, keď 
vtáky vychovávajú mláďatá. 

 „Po niekoľkodňových daž-
ďoch a chlade často hromadne 
hynú mláďatá bocianov, dáž-
ďovníkov, lastovičiek a iných 
druhov,“ vraví Jozef Ridzoň. 

Najviac vtákov priletí z juhu 
na prelome marca a apríla, podľa SOS/BirdLife Slovensko ich 
u nás bolo už vo februári vyše 40 druhov. 

Po teplej zime mohli vlani vtáky priletieť skôr, v roku 2013 
im migráciu skomplikovalo ochladenie a sneženie v druhej po-
lovici marca. „Veľké kŕdle bocianov a iných vtákov vtedy ča-
kali južne od nás, kým sa nevyčasí,“ hovorí Jozef Ridzoň. 

www.dennikn.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 525/1/2015 
 
Studený marec a rýchle oteplenie poplietli niektorých vtá-

kov. Lastovičky sa už na Slovensko z juhu vrátili, známa orli-
ca Anička je ešte na ceste z Afriky.  

Premenlivé marcové počasie spôsobilo, že na našom území 
boli v posledných dňoch aj vtáky, ktoré tu byť nemali. Chlad-
né marcové dni vyhovovali severským vtákom, ktoré u nás 
ostali zimovať dlhšie – napríklad pinka severská či drozd čer-
venkastý. Ešte v apríli tu zostávali aj myšiaky severské, ktoré 
zväčša odlietajú v marci. 

Naopak, teplé dni k nám pritiahli prvých afrických migran-
tov – lastovičky a bociany. Prekvapujúce bolo aj pozorovanie 
orla krikľavého, ktorý zimu trávi v subsaharskej Afrike a na 
Slovensko zvyčajne prilieta až začiatkom apríla. 
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„Kým prvá skupina vtáctva tu už nemala byť, ďalšia tu bola 
vzhľadom na teploty v pomerne nepriaznivých podmienkach. 

Týka sa to najmä hmyzo-
žravých druhov, ako sú 
lastovičky alebo penice,“ 
hovorí Roman Slobodník 
z organizácie Ochrana 
dravcov na Slovensku. 

Teplomilné vtáky odlie-
tajú na juh za potravou a 

priaznivejšími životnými podmienkami. Sťahovať sa začínajú 
v auguste, posledné druhy odlietajú v októbri. Medzi najzná-
mejšie sťahovavé vtáky patria lastovičky, bociany, škorce či 
škovránky. Jesenná migrácia je pomalšia, vtáky sa zastavujú 
na miestach bohatých na potravu, kde zotrvajú aj niekoľko 
týždňov. Pri ich jarnom návrate, keď sa rozmnožujú, víťazia 
hormóny nad potravou, a preto je táto migrácia kratšia a ener-
geticky náročnejšia. 

Na ceste z Afriky do Európy je už aj slávna orlica Anička, 
ktorej pohyb môže verejnosť na internete sledovať vďaka so-
lárnej GPS vysielačke. Na jej hniezde vo Vysokých Tatrách 
ochranári už v marci nainštalovali kamerový systém. 

Naopak, zimu u nás prežívajú operenci zo severu, ktorým 
vyhovuje miernejšie podnebné pásmo. Teploty pár stupňov 
pod nulou sú znesiteľnejšie ako silné zimy vo Švédsku alebo v 
Rusku. Prvé havrany, kavky i niektoré druhy kačíc môžeme 
vidieť už koncom septembra, Slovensko opúšťajú začiatkom 
marca. 

www.dennikn.sk 16.04.2015 
pomocná evidencia 623/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2015 
 
Na začiatku mesiaca naše územie ovplyvňoval od severo-

západu postupujúci zvlnený studený front. V nedeľu 3. 5. sa 
presúvala cez naše územie na východ nevýrazná tlaková výš a 
naše počasie ovplyvňoval okraj teplého frontu.  

Za ním k nám z juhozápadu prúdil veľmi teplý vzduch, kto-
rého prílev vrcholil v stredu 6. 5. Vtedy cez naše územie pre-
chádzal od severozápadu studený zvlnený front, za ktorým k 
nám prúdil chladnejší vzduch. Pri prechode studeného frontu 
sa vo veľmi teplom vzduchu vyskytli na severnom Slovensku 
intenzívne búrky, spojené so supercelou, krúpami a vysokými 
úhrnmi atmosférických zrážok.  

Nasledujúce dva dni sa Slovensko nachádzalo v oblasti ne-
výrazného relatívne vyššieho tlaku vzduchu. Po prechode 
oklúzneho frontu v nedeľu 10. 5. sa nad Slovensko rozšírila od 
juhozápadu oblasť vyššieho tlaku vzduchu a postupne sa pre-
súvala ďalej na východ.  

V stredu 13. 5. vo večerných hodinách postupoval cez Slo-
vensko od západu nevýrazný zvlnený studený front, spojený s 
tlakovou nížou nad južným Anglickom, neskôr nad severným 
Talianskom.  

Dňa 16. 5. začal počasie u nás ovplyvňovať výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu od západu. Súčasne po jeho severnom ok-
raji prešiel cez naše územie na juhovýchod nevýrazný studený 
front. Stred samostatnej tlakovej výše sa postupne presúval 
cez Slovensko ďalej na východ. Po jej zadnej strane začal k 
nám prúdiť veľmi teplý vzduch od juhovýchodu.  

Súčasne sa nad Severným morom sformovala nová tlaková 
níž a s ňou spojený zvlnený studený front dňa 20. 5. postúpil 
nad Slovensko. Ten sa postupne rozpadával a Slovensko opäť 
ovplyvňoval ďalšie 4 dni výbežok vyššieho tlaku vzduchu od 
západu.  
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V dňoch 25. a 26. 5. počasie u nás ovplyvňovala oblasť 
nižšieho tlaku vzduchu od juhovýchodu. Od 27. 5. počasie v 
alpskej a karpatskej oblasti ovplyvňoval výbežok vysokého 
tlaku vzduchu od západu.  

Jeho vplyv prerušil v sobotu 30. 5. studený front, spojený s 
tlakovou nížou nad južnou Škandináviou, ktorý postupoval 
cez naše územie ďalej na juhovýchod. Za ním k nám od juho-
západu začal prúdiť teplejší vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Máj 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od -0,5 °C (Čadca) do +1,3 °C 
(Sliač).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (10,0 °C), najvyššia v Hurbanove (16,1 °C). Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v máji hodnoty od 0,2 °C (Lomnický štít) do 3,1 
°C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (-2,4 °C, dňa 3. 5.), najvy-
ššie maximum v Dudinciach (29,4 °C, dňa 19. 5.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 15. 5. na 
-9,3 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-
ne územia okolo normálu: Bratislava +3 %, Piešťany +3 %, 
Hurbanovo +6 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač-4 %, Boľkovce 
-2 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice +1 %, Strop-
kov - Tisinec +4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevažne okolo 
normálu v intervale od 76 % (Hurbanovo) do 112 % (Lomnic-
ký štít) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rých-
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losťou 60 až 90 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali v dňoch 6. a 20. mája. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 
orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až 
nadnormálny. Lokálne, predovšetkým vplyvom búrkových le-
jakov, bol až silne zrážkovo nadnormálny. Výnimkou boli iba 
niektoré regióny, predovšetkým na krajnom západe Slovenska, 
kde boli atmosférické zrážky v máji podnormálne.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od 20 mm v 
niektorých oblastiach na severozápade Záhoria, do viac ako 
200 mm na niektorých miestach v Nízkych Tatrách, ako aj v 
oblasti Tatier a severného Spiša. Priestorový úhrn zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 102 mm, čo predstavuje 134 
% normálu a prebytok zrážok 26 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji 

pohybovala od 12,3 °C (Liesek) do 17,8 °C (Hurbanovo). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 6,6 °C 
(Liptovský Hrádok) až 12,9 °C(Bratislava, Koliba). Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 11,5 °C 
(Liesek) do 16,7 °C (Hurbanovo).  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín  
a rastlín 

 
V prvej dekáde mesiaca bolo na juhu zaznamenané zdure-

nie pošvy posledného listu ozimných obilnín, miestami aj kla-
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senie. V stredných polohách bola fenologická fáza klasenia 
pozorovaná od druhej dekády.  

Repka ozimná v druhej dekáde mája na viacerých lokali-
tách ukončovala kvitnutie. Jačmeň jarný vytváral druhé ko-
lienka najskôr v prvej dekáde na Podunajskej nížine, v stred-
ných polohách až v druhej dekáde, kedy najvyspelejšie porasty 
už klasili.  

Ovos siaty a pšenica jarná v prvej dekáde vytvárali prvé ko-
lienka len v najnižších polohách. V druhej dekáde vytvárali 
druhé kolienka, klasili len ojedinele v tretej dekáde mesiaca. 
Od stredných polôh vyššie boli porasty týchto jarín do konca 
mája vo fenologickej fáze prvého, alebo druhého kolienka. 
Tretie listy kukurice siatej (na zrno i siláž) boli pozorované od 
prvej dekády mája.  

Prvý májový týždeň bol zaznamenaný začiatok dekortizácie 
repy cukrovej. Hlavne v prvej a druhej dekáde boli pozorova-
né prvé páry pravých listov repy kŕmnej, od tretej riadkové 
zapojenie porastov, skôr len ojedinele. Prevažne od polovice 
mesiaca bol zaznamenávaný začiatok kvitnutia hrachu siateho. 

Veľmi skoré odrody zemiakov začínali kvitnúť koncom pr-
vej dekády, neskoré sa iba zapájali do riadkov a kvitnúť začí-
nali v poslednej dekáde len výnimočne na juhu. V prvej deká-
de začala kvitnúť lucerna siata a ďatelina lúčna, uskutočňovali 
sa prvé kosby. Pri chmeli obyčajnom bol zaznamenaný začia-
tok rastu zálistkov. Vinič hroznorodý začínal od druhej dekády 
kvitnúť.  

Zimné odrody jabloní a hrušiek plne kvitli prvé dve deká-
dy, v poslednej už len vo vyšších polohách. V druhej a tretej 
dekáde bola pozorovaná tvorba púčikov ovocných drevín. 
Zberová zrelosť skorých čerešní bola zaznamenaná v tretej 
dekáde. Slivka domáca ukončila na sledovaných lokalitách 
kvitnutie najneskôr v druhej dekáde mája, orech kráľovský do 
konca mesiaca.  
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V prvej, ale hlavne od druhej dekády začala kvitnúť ostru-
žina malinová, tiež baza čierna i ruža šípová, do konca mesia-
ca plne kvitli na väčšine územia. Prvý májový týždeň boli za-
znamenané prvé zrelé plody vŕby rakytovej a začiatok kvitnu-
tia agáta bieleho.  

Od polovice mája začal kvitnúť vtáčí zob na viacerých lo-
kalitách, skôr len miestami. Prvé dve dekády kvitli smrek oby-
čajný aj jedľa biela na väčšine územia.  

Posledný týždeň mesiaca začala na juhu ojedinele kvitnúť 
lipa veľkolistá i malolistá, z bylín v druhej dekáde margaréta 
biela a v kvitnutí pokračovala konvalinka voňavá už aj vo vyš-
ších polohách.  

 
 
 
 

 
 



 

Príslušníci Hasič
z Trenčianskeho 
v súvislosti so stredajšími (20. mája) búrkami s
a veternou smršťou 11 výjazdov. Informoval o tom dnes 
hovorca Krajského riadite
Petrík.  

„Celkove zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ a
dených 10 kusov hasič
z pivníc rodinných domov, suterénu a
rov základnej školy, požiar st
v dôsledku blesku, č
a odstraňovanie popadaných st
cii,“ uviedol Marián Petrík s tým, že hasi
du až do dnešného rána. 

www.teraz.sk 21.05.2015
pomocná evidencia 894/1/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) 
samosprávneho kraja absolvovali 

súvislosti so stredajšími (20. mája) búrkami s krupobitím 
ťou 11 výjazdov. Informoval o tom dnes 

ského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne

„Celkove zasahovalo 31 príslušníkov HaZZ a bolo
dených 10 kusov hasičskej techniky. Išlo o čerpanie vody 

pivníc rodinných domov, suterénu a vnútorných priest
rov základnej školy, požiar stĺpa telefónneho vedenia 

dôsledku blesku, čerpanie vody z cestných komunikácií 
ovanie popadaných stromov na cestnej komunik

uviedol Marián Petrík s tým, že hasiči odčerpávali v
du až do dnešného rána.  

21.05.2015 
pomocná evidencia 894/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2015 
 

V nevýraznom tlakovom poli prešiel dňa 3. 6. od západu 
cez našu oblasť rozpadávajúci sa studený front. Za ním sa k 
nám rozšírila tlaková výš a neskôr po jej zadnej strane k nám 
prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch.  

V dňoch 8. 6. a 9. 6. sa nad Rakúskom, Slovenskom a Ma-
ďarskom vlnil studený front. Po jeho prechode sa k nám od 
severu prechodne rozšírila tlaková výš, ale od 12. 6. sa v rela-
tívne nižšom tlaku vzduchu opäť obnovilo juhozápadné prú-
denie.  

Dňa 15. 6. sa nad našou oblasťou vlnil studený front a v 
ďalších dňoch k nám zasahoval od západu výbežok vysokého 
tlaku vzduchu.  

Dňa 19. 6. prešiel od severozápadu cez strednú Európu 
oklúzny front a za ním k nám od severozápadu až severu pre-
nikol vo vyššom tlaku chladný vzduch.  

V ďalších júnových dňoch sa nad nami udržiavalo nevý-
razné tlakové pole a dňa 23. 6. prešiel cez našu oblasť od seve-
rozápadu studený front. Za týmto frontom sa k nám v chlad-
nom vzduchu od západu rozšírila tlaková výš.  

Oblasť vyššieho tlaku vzduchu zotrvávala nad vnútroze-
mím Európy až do záveru mesiaca.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Jún 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, ojedinele až silne nadnormálny s kladnými teplot-
nými odchýlkami od +1,3 °C (Čadca, Poprad) do +2,8 °C 
(Sliač).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgár-
te (14,1 °C), najvyššia v Hurbanove (20,4 °C). Vo vysokých 
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horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzdu-
chu v júni hodnoty od 4,4 °C (Lomnický štít) do 6,8 °C (Cho-
pok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (0,8 °C, dňa 18. 6.), najvy-
ššie maximum v Milhostove (32,6 °C, dňa 13. 6.). Na Lom-
nickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 25. 6. na 
-4,4 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola prevažne 
podnormálna: Bratislava -9 %, Piešťany -8 %, Hurbanovo -5 
%, Oravská Lesná 0 %, Sliač-10 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -3 
%, Štrbské Pleso -2 %, Košice -9%, Stropkov-Tisinec -4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne nadnor-
málna v intervale od 102 % (Boľkovce) do 128 % (Stropkov-
Tisinec).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h sme pozorovali lokálne pri búrkach. Uvedené rýchlo-
sti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Jún 2015 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo podnormál-
ny a prevažne iba lokálne, predovšetkým vplyvom búrkových 
lejakov, mohol byť zrážkovo normálny. Mesačné úhrny atmo-
sférických zrážok sa pohybovali väčšinou od necelých 5 mm v 
niektorých oblastiach Podunajskej nížiny, pričom niektoré z 
týchto mesačných úhrnov zrážok mohli dosiahnuť až extrémne 
nízku úroveň pre tento mesiac.  

Najvyššie mesačné úhrny zrážok dosiahli tesne viac ako 
100 mm, napr. na Chopku, v Mlynkách a v Lukovej pod 
Chopkom. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 39 mm, čo predstavuje 45 % normálu a deficit zrážok 
47 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni po-
hybovala od 16,9 °C (Turčianske Teplice) do 22,7 °C (Žihá-
rec).).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín 

 a rastlín 
 
V prvej dekáde prešla pšenica ozimná spolu s jačmeňom 

ozimným do mliečnej zrelosti, na juhu Banskobystrického kra-
ja až v druhej dekáde júna, kedy vyspelejšie porasty dosiahli 
žltú zrelosť. V poslednej dekáde bola v najteplejších oblas-
tiach pozorovaná aj plná zrelosť a ojedinele sa začal aj zber. 

Raž ozimná sa nachádzala v žltej zrelosti až v tretej dekáde. 
Repka ozimná dosiahla na viacerých lokalitách žltú zrelosť v 
druhej dekáde, v tretej plnú zrelosť a na juhovýchodnom okra-
ji Podunajskej nížiny sa začala aj zberať. Mliečna zrelosť jač-
meňa jarného bola zaznamenaná v druhej dekáde, koncom jú-
na na západnom Slovensku aj plná zrelosť a zber.  

Na strednom Slovensku boli jarné hustosiate obilniny na 
konci júna iba v mliečnej zrelosti, na východnom Slovensku 
bola ojedinele zaznamenaná aj žltá zrelosť.  

V polovici mesiaca bola pozorovaná butonizácia pri chmeli 
obyčajnom, hrach siaty dosiahol zelenú (konzervárenskú) zre-
losť. V tretej dekáde sa začal ojedinele zber skorých odrôd 
hrachu v plnej zrelosti. V poslednej dekáde začala na západ-
nom Slovensku kukurica siata miestami klasiť a slnečnica roč-
ná kvitnúť. Na ostatnom území bola slnečnica od druhej deká-
dy vo fenologickej fáze butonizácie.  
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Začiatok predlžovania stoniek maku siateho bol zazname-
naný v prvom júnovom týždni, miestami začal aj kvitnúť.  

Od poslednej dekády bolo pozorované všeobecné žltnutie a 
odumieranie vňate, aj zber skorých zemiakov. Neskoré zemia-
ky začínali kvitnúť na viacerých lokalitách v prvej dekáde, od 
druhej plne kvitli. Porasty, ktoré sa zapájali do riadkov až v 
júni, plne kvitli hlavne v tretej dekáde.  

Prebiehali druhé kosby krmovín aj tráv. Neskoré čerešne 
dosiahli zberovú zrelosť v druhej dekáde, višne a ríbezle hlav-
ne v tretej dekáde, skôr len ojedinele.  

Vinič hroznorodý pokračoval v kvitnutí, od druhého júno-
vého týždňa bolo zaznamenávané zavesovanie strapcov, od 
polovice júna ukončenie rastu letorastov jabloní. V nižších po-
lohách dosiahli zberovú zrelosť skoré odrody marhule obyčaj-
nej v poslednej dekáde mesiaca.  

V prvej dekáde na väčšine územia plne kvitla lipa veľkolis-
tá, od druhej dekády lipa malolistá a začali sa zberať prvé zre-
lé plody ostružiny malinovej, ktorá v podhorských oblastiach 
iba kvitla, spolu s borovicou horskou, agátom bielym, bazou 
čiernou, ružou šípovou a vtáčím zobom.  

Jánske výhonky lesných drevín boli pozorované v druhej a 
tretej dekáde mesiaca.  

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
Celý mesiac bol zaznamenávaný hromadný výskyt pásavky 

zemiakovej, z nižších aj z vyšších polôh sa ozýval prvý spev 
prepelice poľnej.  
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Noc zo stredy 3. júna na štvrtok 4. júna bola na Slovensku 

prvou tropickou v tomto kalendárnom roku.   
Na meteorologickej stanici Bratislava - letisko dosiahla tep-

lota 20,7 stupňa C. Informoval o tom Slovenský hydrometeo-
rologický ústav 
(SHMÚ). Tropickou 
nocou meteorológo-
via označujú takú, 
počas ktorej neklesla 
minimálna teplota 
vzduchu pod 20 
stupňov C. Vlani ju 
ústav SHMÚ zazna-
menal už 23. mája 
na meteorologickej stanici Piešťany. Tropická noc dokonca 
predbehla tropický deň. V Piešťanoch bol vlani až v júni. 
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Dnešná tropická noc na bratislavskom letisku je najskorším 
dátumom tropickej noci na tejto meteorologickej stanici. „Zá-
roveň je to aj najvyššia hodnota na tento deň v rámci celého 
Slovenska,“ doplnil SHMÚ. 

Dňa 4. júna bola prvá tropická noc zaznamenaná aj v roku 
1981 na meteorologických staniciach Bratislava – Koliba, 
Hurbanovo a Piešťany a v roku 2011 v Košiciach. 

Najskôr sa tropická noc vyskytla na Slovensku 5. mája 
1977. Teplota vzduchu 20 stupňov C bola vtedy prekonaná na 
meteorologickej stanici Orechová na Východnom Slovensku. 
Naopak, najneskôr bola tropická noc v roku 1991 - až 30. sep-
tembra. Minimálna teplota vzduchu prekročila hranicu 20 
stupňov C na troch meteorologických staniciach - v Trenčíne, 
Topoľčanoch a Kuchyni. 

www.cas.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1010/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2015 
 
Od 1. 7. do 5. 7. sa nad vnútrozemím Európy nachádzalo 

nevýrazné tlakové pole. Dňa 6. 7. prešiel cez našu oblasť sme-
rom na východ studený front. Ten sa počas 7. a 8. 7. v našej 
oblasti vlnil.  

Dňa 9. 7. prešiel cez strednú Európu po prednej strane tla-
kovej výše od severozápadu studený front a za ním k nám pre-
nikol veľmi chladný, pôvodom arktický vzduch. V ňom sa od 
západu do strednej Európy prechodne rozšírila tlaková výš.  

V ďalších dňoch mesiaca k nám od západu zasahovala tla-
ková výš. Od 17. 7. do 24. 7. sa nad našou oblasťou nachádza-
lo nevýrazné tlakové pole. Súčasne sa nad severozápadnou 
časťou kontinentu nachádzala oblasť nižšieho tlaku vzduchu a 
preto k nám prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. 

 Dňa 25. 7. prešiel cez Slovensko od západu výrazný stude-
ný front. V ďalších dňoch mesiaca k nám prúdil chladnejší 
vzduch od západu a v ňom sa v dňoch 27. 7. až 29. 7. Nad Al-
pami, Slovenskom a Ukrajinou vlnilo frontálne rozhranie.  

V posledných dňoch mesiaca sa od západu do strednej Eu-
rópy rozšírila tlaková výš. 

 
Klimatologický prehľad 

 
Júl 2015 bol na území Slovenska prevažne teplotne mimo-

riadne nadnormálny s odchýlkami od +2,3 °C (Medzilaborce) 
do +4,4 °C (Piešťany). Absolútne najnižšia priemerná mesač-
ná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola za-
znamenaná v Telgárte (17,1 °C), najvyššia v Bratislave na leti-
sku (24,4 °C). V horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v júli hodnoty od 6,6 °C (Lomnický 
štít)do 10,3 °C (Chopok).  
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Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (0,6 °C, dňa 11. 7.), najvy-
ššie teplotné maximum v Dudinciach (38,2 °C, dňa 22. 7.). Na 
Lomnickom štíte poklesla dňa 11. 7. minimálna teplota vzdu-
chu na -5,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava - letisko -16 %, 
Piešťany -15 %, Hurbanovo -7 %, Oravská Lesná -10 %, 
Sliač-11 %, Boľkovce -13 %, Telgárt -8 %, Štrbské Pleso -10 
%, Košice - letisko -9 %, Stropkov - Tisinec -8 %.  

Suma trvania slnečného svitu v tomto mesiaci bola nad-
normálna v intervale od 105 % (Milhostov) do 152 % (Cho-
pok) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h, ojedinele aj vyššie, sme pozorovali pri búrkach. 
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-
dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.  

Júl 2015 bol na Slovensku zrážkovo priestorovo veľmi 
premenlivý. Na miestach s opakovanými búrkovými lejakmi 
mohol byť lokálne aj zrážkovo nadnormálny. Väčšinou však 
bol zrážkovo normálny až podnormálny, pričom zrážkovo 
podnormálne regióny prevládali predovšetkým na západnom 
Slovensku.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od približne 10 mm v niektorých oblastiach Podunajskej 
nížiny a najvyššie mesačné úhrny zrážok dosiahli viac ako 150 
mm, napríklad v Nálepkove, v Hronci, v Zázrivej, na Lomnic-
kom štíte a aj na Skalnatom Plese.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 53 mm, čo predstavuje 58 % normálu a 
deficit zrážok 38 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli po-

hybovala od 19,7°C(Oravský Podzámok) do 25,5 °C (Hurba-
novo). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 
bola 11,8 °C (Turčianske Teplice) až 18,4 °C (Bratislava – 
Koliba). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 18,3 °C (Turčianske Teplice) do 24,5 °C (Hur-
banovo).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
Pokračoval zber pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného na 

západnom Slovensku, na východnom Slovensku sa rozbehol 
ich zber prvý júlový týždeň.  

Na juhu Banskobystrického kraja dosiahli plnú zrelosť až v 
prvej dekáde júla, v podhorských polohách a na severe nášho 
územia najskôr v druhej, alebo tretej dekáde. Raž ozimná pre-
šla do plnej zrelosti v prvej dekáde, kedy sa začala aj zberať. 
Úroda ozimných obilnín na pozorovaných plochách bola veľ-
mi rozdielna a pohybovala sa od 3 do 11 t.ha-1.  

Repka ozimná sa zberala na strednom a východnom Slo-
vensku od začiatku júla a priemerná úroda semena z pozbera-
ných plôch bola 3 t.ha-1. Okrem najvyspelejších porastov na 
západnom Slovensku, dosiahol jačmeň jarný plnú zrelosť na 
väčšine nášho územia až v posledných dvoch dekádach júla. 

Od prvej dekády bola pozorovaná žltá zrelosť ovsa siateho, 
od druhej plná zrelosť aj zber, s úrodou od 3 do 5 t.ha-1. Na 
viacerých lokalitách bol od prvej dekády pozorovaný začiatok 
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kvitnutia kukurice siatej, vyspelejšie porasty sa na konci júla 
nachádzali v mliečnej zrelosti. V prvej dekáde začala kvitnúť 
slnečnica ročná už aj na strednom a východnom Slovensku, na 
väčšine územia do konca druhej dekády plne kvitla. 

 Pokračoval zber skorých zemiakov, v poslednej dekáde 
bolo ojedinele zaznamenané všeobecné žltnutie a odumieranie 
vňate neskorých zemiakov. Uskutočňovali sa tretie kosby lu-
cerny siatej.  

Pokračovalo dozrievanie plodov ríbezlí, neskorých odrôd 
čerešní a višní. Od prvej dekády dozrievali skoré odrody bros-
kýň a zaznamenávaná bola zberová zrelosť marhule obyčajnej 
už aj na východnom Slovensku, s priemernou úrodou plodov. 
Od druhej dekády dozrievali letné odrody jabĺk a hrušiek.  

Pri skorých odrodách viniča hroznorodého bolo v poslednej 
dekáde pozorované mäknutie bobúľ. V dôsledku sucha dochá-
dzalo k letnému opadávaniu listov i plodov ovocných drevín. 

V podhorských a horských polohách na začiatku júla ešte 
kvitla lipa malolistá a dozrievali plody ostružiny malinovej. 
Od začiatku júla dozrievala brusnica čučoriedková v nižších aj 
vo vyšších polohách. Prvé zrelé plody bazy čiernej boli za-
znamenané v druhej a tretej dekáde, ojedinele na konci mesia-
ca aj jarabiny vtáčej. Z nedostatku atmosférických zrážok bolo 
pozorované letné žltnutie aj opadávanie lístia lesných drevín. 
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Vysoké teploty potrápia Slovákov aj v stredu 22. júla. Slo-
venský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre horú-
čavy výstrahy pre západné, časť stredného a východného Slo-
venska. 

Výstraha druhého stupňa platí pre celý Bratislavský, Trnav-
ský a Nitriansky 
kraj a pre okresy 
Krupina, Lučenec, 
Rimavská Sobota a 
Veľký Krtíš. Teplo-
ta na týchto mies-
tach môže dosaho-
vať 35 až 37 stup-
ňov Celzia. 

Prvý stupeň platí 
v celom Košickom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Zvolen, Žarnovica, 
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Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín. Tu bude 
teplota dosahovať od 33 do 35 stupňov Celzia. 

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 
pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upo-
zorňujú meteorológovia. Výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 
h. 

www.teraz.sk 21.07.2015 
pomocná evidencia 1248/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac august 2015 
 
Na začiatku mesiaca k nám zasahoval okraj tlakovej výše. 

Zároveň sa vo vyšších vrstvách ovzdušia presúvala brázda 
nízkeho tlaku vzduchu cez strednú Európu ďalej smerom na 
východ.  

Dňa 5. 8. k nám postúpil nevýrazný studený front. V nasle-
dujúcich dňoch mesiaca prúdil do strednej Európy po okraji 
tlakovej výše nad Ukrajinou veľmi teplý, pôvodom tropický 
vzduch. Ten sa v našej oblasti, v nevýraznom tlakovom poli 
udržiaval až do polovice mesiaca.  

Od 16. 8. začal v strednej Európe klesať tlak vzduchu a dňa 
17. 8. k nám postúpilo od západu zvlnené frontálne rozhranie. 
To sa nad krajinou vlnilo až do 19. 8., keď k nám od severo-
východu začal prúdiť chladnejší a suchší vzduch. V nasledujú-
cich dňoch mesiaca k nám od severu zasahoval okraj tlakovej 
výše.  

Od 24. 8. k nám po prednej strane tlakovej níže nad Fran-
cúzskom prúdil teplejší vzduch a nasledujúci deň k nám od 
západu postúpil studený front. Za ním sa nad Karpatskou ob-
lasťou udržiavala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Jej stred sa v 
ďalších dňoch mesiaca presunul nad Balkán a do našej oblasti 
prúdil až do konca mesiaca veľmi teplý vzduch od juhozápa-
du.  

 
Klimatologický prehľad 

 
August 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

mimoriadne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +3,9 °C 
(Boľkovce) do +5,1 °C (Medzilaborce, Chopok).   

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (17,9 °C), najvyššia v Hurbanove (24,0 °C). Vo 
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vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v auguste hodnoty od 4,7 °C (Lomnický štít) do 
5,1 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (2,2 °C, dňa 21. 8.), najvy-
ššie maximum v Hurbanove a v Piešťanoch (38,2 °C, v dňoch 
11. a 12.8.). Na Lomnickom štíte poklesla 10. augusta mini-
málna teplota vzduchu na -2,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -10 %, Piešťa-
ny -8 %, Hurbanovo -7 %, Sliač-8 %, Boľkovce -5 %, Štrbské 
Pleso -10 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste na väčšine 
územia Slovenska nadnormálna v intervale od 115 % (Hurba-
novo) do 146 % (Stropkov - Tisinec) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h (lokálne aj vyššie) sa vyskytli lokálne najmä pri búr-
kach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia Slovenska.  

August 2015 bol na Slovensku zrážkovo veľmi rozdielny. 
V páse tiahnucom sa od východných a centrálnych oblastí Po-
dunajskej nížiny, cez stredné Ponitrie, dolné Považie, oblasť 
Trnavy, ďalej cez severnú polovicu Malých Karpát, oblasť 
Myjavy, Bielych Karpát až po severné Záhorie, bol august 
zrážkovo nadnormálny. Na východnom Slovensku však po-
sledný letný mesiac bol v tomto roku zrážkovo podnormálny a 
na niektorých miestach až zrážkovo extrémne podnormálny. 

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od niekoľkých desatín mm v niektorých oblastiach cen-
trálnej a severnej časti Východoslovenskej nížiny, až do tak-
mer 200 mm v oblasti severnej časti Malých Karpát a ojedine-
le aj v oblasti Myjavy a stredného Ponitria. Priestorový úhrn 
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zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 57 mm, čo pred-
stavuje 70 % normálu a deficit zrážok 24 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 

pohybovala od 19,7 °C (Turčianske Teplice) do 25,6 °C (Mi-
chalovce). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺb-
ke bola 12,4 °C (Plaveč nad Popradom) až 18,5 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 18,5 °C (Turčianske Teplice) do 24,4 °C (Hurbano-
vo).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín  

a rastlín 
 
Prvé dve augustové dekády bol ešte zaznamenávaný začia-

tok zberu ozimných i jarných obilnín.  
Repka ozimná sa začala vysievať v druhej dekáde len oje-

dinele. Z suchého charakteru počasia sa siala na väčšine nášho 
územia až od tretej dekády mesiaca. Na viacerých lokalitách 
nebola pre nepriaznivé vlahové podmienky zasiata ani do kon-
ca mesiaca. Vzchádzala v poslednej dekáde, len výnimočne 
boli v závere augusta zaznamenané prvé páry pravých listov. 

Kukurica siata sa nachádzala v mliečnej, posledné dve de-
kády mesiaca už aj v mliečno-voskovej zrelosti. Slnečnica 
ročná a najskoršie hybridy kukurice siatej (na zrno) dosiahli v 
tretej dekáde mesiaca plnú zrelosť a začali sa zberať.  
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Na väčšine sledovaných lokalít sa v poslednej dekáde zbe-
rali tiež neskoré zemiaky, miestami kukurica siata (na siláž), v 
Trenčianskom kraji sa zberal chmeľ obyčajný. Celý mesiac sa 
vykonával zber maku siateho, druhé a tretie kosby viacroč-
ných krmovín.  

Od prvej dekády mesiaca sa zberali zrelé plody slivky do-
mácej. V druhej dekáde dosiahol zberovú zrelosť vinič hroz-
norodý na viacerých lokalitách krajiny. U jesenných odrôd ja-
bĺk a hrušiek bola táto fenologická fáza zaznamenaná v tretej 
dekáde, len miestami už v polovici mesiaca.  

Hlavne v druhej a tretej dekáde augusta dozrievali prvé zre-
lé plody brusnice obyčajnej, liesky obyčajnej, hlohu obyčajné-
ho, drieňa obyčajného, ruže šípovej, lokálne slivky trnkovej a 
ojedinele duba letného.  

Z bylín začala v poslednej dekáde na viacerých lokalitách 
kvitnúť jesienka obyčajná, do konca mesiaca miestami plne 
kvitla. 

 
 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 
 
V prvej dekáde mesiaca bolo pozorované prvé zoskupova-

nie sťahovavých vtákov do kŕdľov. Bocian biely odlietal z 
nášho územia od druhej dekády, dážďovník obyčajný počas 
všetkých dekád. Odlety ostatných sledovaných druhov vtákov 
boli pozorované hlavne v tretej dekáde augusta.  
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Tak toto sme tu ešte nemali! Meteorológovia farbia mapu 

krajiny pre teplotu načerveno. Najvyšší stupeň výstrahy pred 
horúčavami platil 
v stredu 12. augusta 
na celučičkom území 
Slovenska a stále nie 
je koniec.   

Meteorológovia 
varujú pred nebez-
pečnými extrémne 
vysokými teplotami, 
ktoré môžu ohroziť aj ľudské životy, až do konca pracovného 
týždňa. Takúto situáciu si odborníci nepamätajú od času, keď 
začali výstrahy vydávať. Ako Slováci prežili tieto neznesiteľ-
né teplá?  
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Podľa meteorológa Petra Jurčoviča padajú teplotné rekor-
dy ako na bežiacom páse. V stredu sme napríklad prekonali 
ten z roku 1998, keď v Hurbanove namerali 35 stupňov, teraz 
tam v tieni ortuť v teplomere vystúpila až na 38. Podľa odbor-
níka ide o dôsledok globálneho otepľovania v praxi. Streda 
bola zároveň prvým dňom, 
keď výstraha najvyššieho 
stupňa platila pre celé Slo-
vensko. „Výstrahy sa však 
nevydávajú dlho, ja si na-
príklad pamätám 40-ky aj 
v roku 2007,“ hovorí. Slo-
vensko zostane horúce do konca týždňa. Cez víkend by sa k 
tomu však mali spustiť búrky z tepla. 

Odpovedá Jozef Kozub, meteorológ SHMÚ: 
Ako dlho funguje systém meteorologických výstrah? 
„Minimálne tri roky. Vydávať ich môže iba SHMÚ.“ 
Čo je ich cieľom? 
„Upozorniť ľudí na nebezpečné javy. Varovania sú aj pre-

venciou, aby ľudia dodržiavali pitný režim a chránili sa pred 
slnečným žiarením.“ 

Koľko je stupňov varovaní pre vysoké teploty? 
„Pre každý druh varovania sú tri. Čo sa týka teplôt, prvé sa 

vydáva, ak je na území 33 °C. Ak je 34 °C viac dní za sebou, 
vydávame už druhý, ktorý platí aj 
pre teplotu nad 35 stupňov. Najvy-
šší, tretí, je pre teplotu nad 40 stup-
ňov, ale pre obdobie, ak platí druhá 
výstraha tri dni za sebou. To platí 
pre aktuálne dni, keď nie je 40 
stupňov, ale dlhodobo sú vysoké 

teploty vo všetkých regiónoch. Najvyššie varovanie pre celé 
Slovensko sme vydali prvýkrát.“ 
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Čo znamená 3. stupeň výstrahy? 
„Výskyt nebezpečného javu je v danom ročnom období 

a oblasti veľmi zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpeč-
ného javu je v danom ročnom období a oblasti extrémne vyso-
ká a predpokladá sa, že spôsobí veľké škody a ohrozí ľudské 
životy.“ 

www.cas.sk 12.08.2015 
pomocná evidencia 1364/1/2015 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2015 
 
Začiatkom mesiaca k nám po prednej strane tlakovej níže 

so stredom nad Dánskom vrcholil prílev veľmi teplého vzdu-
chu od juhozápadu. 

 Dňa 2. 9. postúpil od západu zvlnený studený front, ktorý 
sa v našej oblasti udržiaval až do 5. 9. V ďalších dňoch mesia-
ca prúdil medzi tlakovou výšou nad Britskými ostrovmi a tla-
kovou nížou nad západným Ruskom chladnejší vzduch od se-
veru.  

Medzi 14. a 18. 9. rozsiahla tlaková níž postupovala zo zá-
padného Atlantiku ďalej nad Škandináviu. Po jej prednej stra-
ne k nám v týchto dňoch prúdil od juhozápadu veľmi teplý, 
pôvodom tropický vzduch. Advekciu tohto teplého vzduchu 
prerušil až od západu pomaly postupujúci zvlnený studený 
front. Za ním sa od západu do našej oblasti rozšírila tlaková 
výš, ktorá postupovala ďalej na východ až severovýchod.  

Dňa 23. 9. od západu postúpil nad Slovensko výrazný stu-
dený front. Za týmto útvarom sa v nasledujúcich dňoch od zá-
padu rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Pod vplyvom 
tlakovej výše so stredom nad Severným morom naše územie 
zostalo až do konca mesiaca.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
September 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny, na východnom Slovensku až silne nadnormálny, 
s teplotnými odchýlkami od +0,6 °C (Bratislava, Koliba) do 
+2,9 °C (Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (11,6 °C), najvyššia v Nitre a v Milhostove 
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(17,4°C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v septembri od 1,9 °C (Lomnický 
štít) do 4,8 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali okrem vysokých 
horských polôh v Oravskej Lesnej (-0,3 °C, dňa 22. 9.), najvy-
ššie maximum v Milhostove (36,0 °C, dňa 1. 9.). Na Lomnic-
kom štíte poklesla dňa 30. 9. minimálna teplota vzduchu na -
9,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -7 %, Piešťa-
ny -2 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač-5 %, 
Boľkovce -1 %, Telgárt +2 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice - 
letisko -2 %, Stropkov - Tisinec -5 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri okolo nor-
málu v intervale od 78 % (Milhostov) do 121 % (Bratislava, 
letisko) normálu.  

V septembri sme veľmi vysoké nárazy vetra s výnimkou 
vysokých horských polôh na území Slovenska nepozorovali 
(maximálne nárazy boli zväčša okolo 60 km/h). Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  

September 2015 bol na Slovensku zrážkovo normálny až 
nadnormálny. V niektorých dňoch sa ešte vyskytli búrky, tak-
že pole mesačných úhrnov atmosférických zrážok môže vyka-
zovať miestami určité anomálie.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od necelých 30 mm v niektorých oblastiach na severe 
Podunajskej nížiny a čiastočne aj na strednom Ponitrí, až do 
takmer 200 mm v oblasti na severe Tatier.  

Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 74 mm, čo predstavuje 117 % normálu a prebytok zrážok 
11 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septem-

bri pohybovala od 14,6 °C (Turčianske Teplice) do 19,4 °C 
(Orechová). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 6,2 °C (Turčianske Teplice) až 14,2 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 14,9 °C (Liesek) do 19,3 °C (Orechová).  

 
 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín 

 a rastlín 
 
Prvé dve septembrové dekády sa ešte vysievala repka 

ozimná. Celý mesiac pokračovalo na skôr vysiatych plochách 
vzchádzanie a vytváranie prvých párov pravých listov.  

S výsevom pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného sa začalo 
na viacerých lokalitách začiatkom druhej dekády. Na východ-
nom Slovensku vzchádzali ojedinele na konci druhej dekády, 
na ostatnom území až v poslednej dekáde.  

Raž ozimná sa začala siať v druhej dekáde, v poslednej boli 
pri najskorších sejbách pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného 
ojedinele zaznamenané tretie listy. Vzchádzanie vysiatych 
ozimín bolo ovplyvnené nedostatkom pôdnej vlahy.  

Pokračoval zber kukurice siatej (na zrno i siláž), do konca 
mesiaca i neskorých zemiakov a slnečnice ročnej. V druhej 
dekáde mesiaca dosiahla repa kŕmna zberovú zrelosť a v tretej 
dekáde sa spolu s repou cukrovou začali zberať.  

Neskoré odrody viniča hroznorodého dosiahli zberovú zre-
losť v prvej dekáde septembra. V druhej dekáde bola na viace-
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rých lokalitách zaznamenaná zberová zrelosť orecha kráľov-
ského.  

Pokračoval zber sliviek, jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, 
zimné odrody sa začali zberať v tretej dekáde, miestami už v 
druhej dekáde.  

Od prvej dekády mesiaca bolo pozorované všeobecné žlt-
nutie a opadávanie listov ovocných drevín. Od začiatku sep-
tembra pokračovalo dozrievanie plodov liesky a drieňa oby-
čajného v stredných a podhorských polohách. Prvé zrelé plody 
pagaštana konského, duba zimného a vtáčieho zobu boli pozo-
rované v prvej dekáde mesiaca.  

V druhej a v tretej dekáde boli na viacerých lokalitách za-
znamenané prvé zrelé plody buka lesného, lipy malolistej a 
veľkolistej, hraba obyčajného a agáta bieleho. Počas celého 
mesiaca bolo pozorované žltnutie a opadávanie listov lesných 
drevín.  

 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

 
Celý mesiac pokračoval odlet škovránka poľného, belorítky 

domovej a lastovičky domovej. Škorec lesklý začal odlietať z 
nášho územia v prvej dekáde septembra. Prvé dve dekády me-
siaca ešte odlietal bocian biely a dážďovník obyčajný.  
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Synoptický prehľad za mesiac október 2015 
 
Prvé októbrové dni sa nad strednou Európou nachádzala 

tlaková výš a po jej okraji k nám od juhozápadu prúdil teplý 
vzduch.  

Dňa 5. 10. sa cez karpatskú oblasť presúvala vo vyšších 
vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku vzduchu ďalej na vý-
chod.  

Nasledujúce dni októbra sa nad vnútrozemím Európy udr-
žiavalo nevýrazné tlakové pole. V dňoch 9. a 10. 10. počasie 
na Slovensku ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie. Na 
začiatku druhej dekády mesiaca k nám prúdil medzi tlakovou 
výšou nad Pobaltím a tlakovou nížou nad Balkánom chladný a 
vlhký vzduch.  

Synoptická situácia sa zmenila dňa 14. 10., kedy opäť do 
karpatskej oblasti začal prúdiť teplý a vlhký vzduch od juho-
západu po prednej strane tlakovej níže so stredom nad Alpami.  

Dňa 17. 10. sa nad naším územím vyskytlo frontálne roz-
hranie, ktoré oddeľovalo chladný vzduch nad západnou Euró-
pou od teplého vzduchu nad juhovýchodnou Európou a preja-
vilo sa u nás miestami aj intenzívnou zrážkovou činnosťou. 
Nasledujúci deň sa nad Slovenskom v chladnejšom vzduchu 
udržiavalo nevýrazné tlakové pole.  

V dňoch 19. a 20. 10. počasie u nás ovplyvňovalo ďalšie 
frontálne rozhranie spojené s výškovou tlakovou nížou nad 
Rakúskom, ktoré sa prejavilo výdatným dažďom, najmä na ju-
hozápade a východe Slovenska. Vlhký vzduch k nám prúdil aj 
počas ďalších dní mesiaca od severozápadu, ale už sa nevy-
skytli také výdatné atmosférické zrážky.  

Dňa 25. 10. cez Poľsko postupoval studený front, ktorý 
čiastočne ovplyvnil počasie aj u nás. Posledné októbrové dni 
sa nad Slovenskom udržiavala tlaková výš.  
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Klimatologický prehľad 
 
Október 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny s teplotnými odchýlkami od -0,6 °C (Poprad) do 
+0,9 °C (Chopok, Medzilaborce).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(5,3 °C), najvyššia v Hurbanove (12,3 °C). Vo vysokých hor-
ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 
októbri hodnoty od -0,9 °C (Lomnický štít) do +1,7 °C (Cho-
pok).  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Poprade (-3,8 °C, dňa 28. 10.), najvyššie 
maximum v Dudinciach (24,1 °C, dňa 4. 10.). Na Lomnickom 
štíte poklesla dňa 21. 10. minimálna teplota vzduchu na -8,6 
°C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala nad normálom: Bratislava, leti-
sko +8 %, Piešťany +23 %, Hurbanovo +12 %, Oravská Lesná 
+2 %, Sliač+8 %, Boľkovce +12 %, Telgárt +10 %, Štrbské 
Pleso +11 %, Košice, letisko +5 %, Stropkov -Tisinec -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevažne pod-
normálna v intervale od 57 % (Piešťany) do 101 % (Stropkov 
- Tisinec).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
90 km/h sme pozorovali na našom území 20. a 28. októbra. 
Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpove-
dať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.  

Október 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne nad-
normálny, v niektorých regiónoch v južnej polovici Slovenska 
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až zrážkovo silne nadnormálny. Naopak, na severozápade 
Slovenska bol október väčšinou zrážkovo normálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nece-
lých 30 mm, ojedinele na strednom Považí, až do viac ako 200 
mm na niektorých miestach Nízkych Tatier.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 89 mm, čo predstavuje 146 % normálu a 
prebytok zrážok 28 mm.  

 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od 9,0 °C (Medzilaborce) do 13,8 °C (Žiar nad 
Hronom). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke 
bola 1,8 °C (Plaveč nad Popradom) až 9,6 °C (Mochovce). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 9,4 °C (Medzilaborce) do 13,2 °C (Mochovce). Pre-
mŕzanie pôdy v októbri 2015 sa na meteorologických stani-
ciach Slovenska vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 
vrstve v tretej dekáde mesiaca v Dolnom Hričove, v Orecho-
vej, na Sliači a v Kamenici nad Cirochou. Maximálna úroveň 

premrznutia pôdy dosiahla hĺbku 1 cm v Bardejove, v Medzi-
laborciach, v Spišských Vlachoch a v Tisinci, 2 cm v Telgárte, 
3 cm v Poprade a v Plavči nad Popradom, 7 cm vo Švedlári.  

 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 

lesných drevín  
a rastlín 

 
Najvyspelejšie porasty pšenice ozimnej a jačmeňa ozimné-

ho začali odnožovať v polovici mesiaca, raž ozimná na konci 
októbra len ojedinele. Najneskoršie septembrové sejby vzchá-
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dzali prvé dve októbrové dekády. Sejba ozimín pokračovala 
celý mesiac.  

Prvé dve dekády mesiaca bol ešte zaznamenávaný začiatok 
zberu slnečnice ročnej, a v priebehu celého októbra prvé páry 
pravých listov repky ozimnej. Počas celého mesiaca pokračo-
val zber kukurice na zrno, repy cukrovej aj kŕmnej.  

Prvé dve dekády pokračovalo dozrievanie plodov orecha 
kráľovského, miestami aj jesenných odrôd jabĺk do zberovej 
zrelosti. Celý mesiac bola zaznamenávaná zberová zrelosť 

zimných odrôd jabloní a hrušiek, s priemernou, miestami až 
bohatou úrodou plodov.  

Neskoré odrody viniča hroznorodého sa zberali do konca 
októbra. Niektoré odrody jabloní a hrušiek mali na konci me-
siaca ukončené opadávanie listov.  

Hlavne od stredných polôh vyššie a tiež na severe nášho 
územia pokračovalo v októbri dozrievanie plodov buka lesné-
ho, hraba obyčajného, pagaštana konského, duba letného, lipy 
malolistej, jelše lepkavej, jaseňa štíhleho, slivky trnkovej, ruže 
šípovej, vtáčieho zobu, smrekovca opadavého, smreka obyčaj-
ného a jedle bielej.  

U viacerých lesných drevín bolo do konca mesiaca ukonče-
né opadávanie listov.  
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Synoptický prehľad za november 2015 

 
Od 1. 11. ovplyvňovala počasie v našej oblasti tlaková výš. 

Dňa 7. 11. postúpil do strednej Európy od západu frontálny 
systém.  

V ďalších dňoch mesiaca v silnom západnom prúdení po-
stupovali do strednej Európy jednotlivé frontálne systémy. Od 
10. 11. sa od juhozápadu rozšírila do našej oblasti tlaková výš 
a po jej okraji prúdil k nám od západu teplý vzduch.  

Dňa 12. 11. od severozápadu čiastočne ovplyvnil počasie u 
nás ďalší frontálny systém, za ktorým sa od juhu prechodne 
rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

V noci z 13. na 14. 11. prešiel našim územím od severozá-
padu zvlnený studený front, za ktorým sa od juhozápadu rozší-
ril výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Od 18. 11. v silnom západnom prúdení sa nad západnou a 
strednou Európou vytvorila frontálna zóna s frontálnymi sys-
témami, ktoré rýchlo postupovali do vnútrozemia Európy.  

Od 21. 11. po zadnej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu začal prenikať do západnej a strednej Európy od se-
verozápadu vlhký a studený, pôvodom arktický vzduch.  

V studenom vzduchu sa v prízemnom tlakovom poli od 23. 
11. rozšíril od juhozápadu až západu výbežok vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Dňa 26. 11. sa prehĺbila nad centrálnym Stredomorím tla-
ková níž, ktorá sa v ďalších dňoch presunula na severovýchod 
a ovplyvnila počasie najmä na východnom a strednom Sloven-
sku.  

Od 29. 11. počasie na Slovensku ovplyvňovala od juhu ob-
lasť vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 30. 11. v silnom západnom prúdení prechádzal Slo-
venskom frontálny systém. 



981 
 

 
 

Klimatologický prehľad 
 

November 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
nadnormálny, na krajnom juhozápade miestami až mimoriad-
ne nadnormálny, s teplotnými odchýlkami od +1,0 °C (Strop-
kov - Tisinec, Medzilaborce) do +4,0 °C (Bratislava, Koliba). 

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej (2,5 °C), najvyššia v Bratislave na Kolibe (7,9 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v novembri hodnoty od -0,6 °C (Chopok) do -
3,5 °C (Lomnický štít).  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh, v Telgárte (-12,3 °C, dňa 25.11.), najvyššie 
teplotné maximum v Bratislave na letisku (21,2 °C, dňa 8. 
11.). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 24. 11. minimálna tep-
lota vzduchu na -17,5 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna s odchýlkami: Bratislava - 
letisko -13 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -5 %, Oravská Lesná 
-3 %, Sliač-9 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -10 %, Štrbské Pleso 
-1 %, Košice - letisko -1 %, Stropkov - Tisinec -3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska 
nadnormálna v intervale od 102 % (Lomnický štít) do 202 % 
(Bratislava, letisko) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 až 
100 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali 30. novembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orien-
tačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  
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November 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne nor-
málny až nadnormálny, iba ojedinele podnormálny. Mesačné 
úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčšinou od nece-
lých 20 mm na krajnom juhu Podunajskej nížiny, do viac ako 
200 mm na severozápadnej Orave, v Malej a Veľkej Fatre a v 
Tatrách. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 73 mm, čo predstavuje 118 % normálu a prebytok 
zrážok 11 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novem-

bri pohybovala od 3,9 °C (Medzilaborce, Plaveč nad Popra-
dom) do 8,0 °C (Mochovce). Minimálna termínová teplota 
pôdy v rovnakej hĺbke bola -1,0 °C (Plaveč nad Popradom) až 
3,7 °C (Moravský Svätý Ján).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 4,6 °C (Medzilaborce) do 8,6 °C (Bratislava, Koliba). 
Premŕzanie pôdy v novembri 2015 na meteorologických stani-
ciach Slovenska sa vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej 
vrstve (Bratislava, Dudince, Rimavská Sobota, Milhostov, 
Michalovce).  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku do 1 
cm (Hurbanovo, Moravský Svätý Ján, Liesek, Prešov), do 2 
cm (Dolný Hričov, Čaklov), do 3 cm (Košice, Tisinec, Medzi-
laborce), do 4 cm (Topoľčany, Prievidza, Boľkovce, Orecho-
vá, Turčianske Teplice, Bardejov), do 5 cm (Sliač, Poprad, 
Telgárt, Bardejov, Kamenica nad Cirochou, Žiar nad Hro-
nom), do 6 cm v Bzovíku, do 7 cm v Žihárci, do 8 cm (Banská 
Bystrica, Jakubovany), do 10 cm (Plaveč nad Popradom, Lip-
tovský Hrádok) a do 11 cm vo Švedlári.  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
 a lesných drevín a rastlín 

 
U ozimných obilnín, ktoré boli siate poslednú októbrovú 

dekádu, boli ešte zaznamenávané vzchádzanie aj fenologická 
fáza tretieho listu.  

Priaznivé teplotné aj vlhkostné podmienky umožňovali po-
kračovanie odnožovania ozimných obilnín celý mesiac. Repka 
ozimná sa nachádzala v prízemnej ružici listov. Ojedinele sa 
ešte zberala kukurica na zrno.  

Fenologická fáza začiatku opadávania listov bola na sledo-
vaných lokalitách zaznamenávaná ešte prvé dve dekády u sli-
viek, ojedinele hrušiek i čerešní, a celý mesiac u jabloní. V 
novembri bolo ukončené opadávanie listov na väčšine ovoc-
ných drevín.  

Fenologická fáza prvých zrelých plodov bola pozorovaná 
ešte aj v tomto mesiaci u smreka obyčajného, smrekovca opa-
davého, slivky trnkovej, ojedinele jaseňa štíhleho i jelše lep-
kavej. Pokračovalo opadávanie lístia lesných drevín, na viace-
rých sledovaných lokalitách bolo pozorované ukončenie opa-
dávania.  
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Synoptický prehľad za mesiac december 2015 
 

Za studeným frontom, ktorý začiatkom mesiaca prešiel cez 
naše územie na východ, sa nad južnou Európou vytvorila ob-
lasť vyššieho tlaku vzduchu a po jej okraji prúdil do našej ob-
lasti od juhozápadu až západu teplý oceánsky vzduch. Nevý-
razný studený front po jej severnom okraji prechádzal cez naše 
územie 5. 12.  

Frontálna zóna prebiehala cez Britské ostrovy nad Škandi-
náviu. Súčasne sa nad strednou Európou vytvorila tlaková výš, 
ktorá v závere prvej dekády mesiaca sa premiestnila nad Ukra-
jinu, pričom 10. 12. sa vytvoril ďalší stred tlakovej výše nad 
Alpami.  Ďalší nevýrazný studený front prechádzal cez naše 
územie 13. 12. V ďalšom období sa nad južnou, strednou a ju-
hovýchodnou Európou nachádzala oblasť vyššieho tlaku 
vzduchu.  

Okraj studeného frontu prechádzal cez sever nášho územia 
19. 12. Ani posledná dekáda decembra nepriniesla zásadnú 
zmenu cirkulačných pomerov. Po okraji vyššieho tlaku vzdu-
chu zasiahli naše územie len svojimi okrajmi nevýrazné stu-
dené fronty, a to 22., 24. a 25. 12., postupujúce z Atlantiku do 
vnútrozemia Európy.  

Výraznejšie frontálne rozhranie nás začalo ovplyvňovať až 
28. 12. Súčasne nad Škandináviou zmohutnela tlaková výš, a 
po jej prednej strane k nám v závere mesiaca prenikol od seve-
rovýchodu studený, pôvodom arktický vzduch.  

 
Klimatologický prehľad 

 
December 2015 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

nadnormálny, miestami až silne nadnormálny s teplotnými od-
chýlkami od +2,6 °C (Hurbanovo, Bratislava - letisko) do +5,5 
°C (Lomnický štít).  
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Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Telgárte (-0,3 °C), najvyššia v Bratislave 
na letisku a v Hurbanove (3,0 °C). Vo vysokých horských po-
lohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v decem-
bri od -4,3 °C (Lomnický štít) do -2,4 °C (Chopok).Absolútne 
teplotné minimum namerali v Poprade (-14,6 °C, dňa 31. 12.), 
najvyššie teplotné maximum na Štrbskom Plese (13,3 °C, dňa 
23. 12.). 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska, resp. sa pohybovala okolo normálu: 
Bratislava +9 %, Piešťany +8 %, Hurbanovo +7 %, Oravská 
Lesná 0 %, Sliač+3 %, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso +2 %, Ko-
šice +5 %, Stropkov -Tisinec +2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri závislá od 
inverznej nízkej oblačnosti v intervale od 62 % (Kamenica 
n/Cirochou) do 132 % (Telgárt). 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
80 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme pozorovali 1. 
decembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemu-
sia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych 
lokalitách územia Slovenska.  

December 2015 bol na Slovensku zrážkovo prevažne pod-
normálny, a iba na niektorých lokalitách bol zrážkovo normál-
ny. Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väč-
šinou od necelých 5 mm, ojedinele na krajnom juhovýchode 
Podunajskej nížiny, na niektorých miestach na juhu stredného 
Slovenska a aj na západe Východoslovenskej nížiny, ako aj v 
oblasti Kamenice nad Cirochou a Herlian. Naopak, o niečo 
viac ako 50 mm zrážok zaregistrovali na niektorých miestach 
v oblasti Malých Karpát, Malej Fatry a Tatier. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 18 mm, čo predstavuje 34 % normálu a deficit zrážok 35 
mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decem-

bri pohybovala od 1,4 °C (Liptovský Hrádok) do 5,5 °C (Mo-
ravský Svätý Ján). Minimálna termínová teplota pôdy v rov-
nakej hĺbke bola -3,0 °C (Medzilaborce) až 2,0 °C (Mochov-
ce). Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 1,9 °C (Liptovský Hrádok) do 6,0 °C (Moravský 
Svätý Ján).  

Na monitorovacích staniciach SHMÚ bolo pozorované 
premŕzanie pôdy od tenkej povrchovej vrstvy v Bratislave na 
Kolibe, vo Vígľaši a v Rimavskej Sobote, do 2 cm v Bratisla-
ve na letisku M. R. Štefánika, v Hurbanove, v Dudinciach a na 
Sliači, do 3 cm v Moldave nad Bodvou, v Prešove, v Tisinci 
a v Medzilaborciach, do 4 cm v Moravskom Sv. Jáne, v Prie-
vidzi a v Čaklove, do 5 cm v Bardejove, v Michalovciach, v 
Dolnom Hričove a v Lieseku, do 6 cm v Topoľčanoch, v Tur-
čianskych Tepliciach, v Žiari nad Hronom, v Banskej Bystrici, 
v Liptovskom Hrádku, v Boľkovciach, v Poprade, v Spišských 
Vlachoch, v Milhostove, v Kamenici nad Cirochou a v Ore-
chovej, do 7 cm vo Veľkých Ripňanoch a v Bzovíku, do 8 cm 
v Oravskom Podzámku, do 9 cm v Žihárci, v Telgárte a v Ko-
šiciach, do 10 cm v Jakubovanoch, do 11 cm v Plavči pri Po-
prade, a do 12 cm vo Švedlári.  
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Kalendár výročí osobností a udalostí 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne každoročne 

vydáva kalendár jubilujúcich osobností a udalostí okresu 
Trenčín.  

V prvej časti publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, kto-
ré sa v našom regióne narodili, pôsobili, zomreli, sú tu pocho-
vané alebo ho významným spôsobom ovplyvnili a zároveň 
v roku 2015 si pripomíname ich výročie. Pri každej osobnosti 
sú uvedené základné biografické údaje – meno a priezvisko, 
rok narodenia a úmrtia (ak sú známe), povolanie a vzťah 
k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Usporiada-
nie tejto časti je chronologické podľa dátumu výročia jubilujú-
cej osobnosti, to znamená podľa mesiaca a dňa výročia. 

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú roz-
delené na prvé písomné zmienky o jubilujúcich mestách 
a obciach uvedených okresov a výročia udalostí, ktoré 
ovplyvnili život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej 
zmienky, okrem názvu obce alebo mesta uvádza rok, ku kto-
rému sa výročie vzťahuje. Záznam o významnej udalosti re-
giónu okrem roku ku ktorému sa vzťahuje výročie, obsahuje 
jeho stručnú charakteristiku. 

Kalendár dopĺňa zoznam použitej literatúry. 
 

A) Jubilujúce osobnosti 
 

Mesiac január 2015 
 
 
3.1.2000 † Mrázik Ondrej, folklorista. Narodil sa 

18.7.1935 v Soblahove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Soblahove – 15. výročie úmrtia.  
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5.1.1850 *   Petrogalli Artúr, prírodovedec, pedagóg. 

Narodil sa v Podbrezovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
14.2.1894 zomrel – 165. výročie narodenia. 

 
5.1.1905 *  Zadžora Jozef, vojenský veliteľ, účastník 

protifašistického odboja. Narodil sa v Prešove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.5.1960 v Brne – 110. 
výročie narodenia.  

 
5.1.1920 *   Matejíček Emil, lekár. Narodil sa v Púchove. 

Absolvent gymnázia v Trenčíne. Zomrel 30.3.2013 
v Košiciach – 95. výročie narodenia. 

 
5.1.1950 * Kramárik Jozef, ochranca prírody. Narodil sa 

v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. V súčasnosti pôsobí 
v Bratislave – 65. výročie narodenia. 

 
5.1.1965 †   Gleimanová Anna, spisovateľka, prekladateľka. 

Narodila sa 25.2.1896 v Dohňanoch. Pôsobila 
v Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou. Zomrela 
v Beaconsfielde v Kanade – 50. výročie úmrtia. 

 
6.1.1840 †  Intibus Jozef, výtvarník – grafik, bernolákovec, 

ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská škola – 
mravov stodola. Narodil sa  6.7.1768 v Trenčíne. 
Zomrel v Holíči – 175. výročie úmrtia. 

 
6.1.1890 *  Belányiová-Hoffmannová Lenka, výtvarníčka-

maliarka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela v marci 
1973 v Budapešti (Maďarsko) – 125. výročie 
narodenia. 
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6.1.1990 †  Lisák Vojtech, veterinár, básnik. Narodil sa 
27.6.1923 vo Veľkých Chlievanoch. Študoval 
v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne. Zomrel 
v Topoľčanoch – 25. výročie úmrtia. 

 
8.1.1770 †  Terlandai Ján, kňaz, básnik. Narodil sa 

3.11.1708 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Nitre – 245. výročie úmrtia. 

 
13.1.1890 *  Hanuš František, dirigent, upravovateľ 

ľudových piesní. Narodil sa vo Viedni. Zomrel 
17.2.1953 v Trenčíne – 125. výročie narodenia. 

 
14.1.1975 †   Zeman Ján, kňaz, novinár, politik, redaktor, 

verejný činiteľ. Narodil sa 25.6.1885 v Myjave. 
Zomrel v Trenčíne – 40. výročie úmrtia. 

 
15.1.1925 †   Némethy Karol, pedagóg, prírodovedec. 

Narodil sa 15.12.1856 v Topoľčanoch. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Purkersdorfe pri Viedni – 
90.výročie úmrtia.  

 
15.1.2010 †  Čillík Igor, herec. Narodil sa 4.11.1941 

v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, kde 
aj zomrel – 5. výročie úmrtia. 

 
16.1.1965 †  Darvaš Karol, publicista, notár. Narodil sa 

3.10.1914 v Kalnici. Zomrel v Trenčíne – 50. výročie 
úmrtia. 

 
17.1.1915 *  Gabura Aquinas, člen dominikánskeho rádu. 

Narodil sa v Dolnom Kubíne. Pôsobil v Trenčíne – 
100. výročie narodenia.   



992 
 

 
19.1.1805 †  Milec Juraj, prekladateľ, kňaz. Narodil sa 

4.8.1764 v Uhrovci. Pôsobil v Lubine, Trenčíne 
a Beckove, kde aj zomrel – 210. výročie úmrtia. 

 
24.1.1905 †   Mičátek Ján Branislav, príležitostný básnik, 

publicista, pedagóg. Narodil sa 19.11.1837 
v Trenčianskych Stankovciach. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Kisači (býval. Juhoslávia) – 110. výročie 
úmrtia. 

 
25.1.1940 *  Vrlíková Kristína, jazykovedkyňa. Narodila sa 

v Trenčíne. Pôsobila v Omšení – 75. výročie 
narodenia. 

 
27.1.1725 *  Windisch Karol Gottlieb, geograf, spisovateľ, 

historik, verejný činiteľ. Narodil sa v Bratislave. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 31.3.1793 v Bratislave – 
290. výročie narodenia. 

 
29.1.1905 *  Červeňanský Ján, lekár, významný priekopník 

slovenskej ortopédie. Narodil sa v Bytči. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 5.7.1977 v Bratislave –  110. 
výročie narodenia.  

 
30.1.1930 *  Ondrejovič Ján, priemyselný designér. Narodil 

sa v Beckove. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel 29.1.1981 v Trenčíne. Pochovaný je 
v Beckove – 85.výročie narodenia. 

 
30.1.2000 †  Paluš Karol, vypracoval aglomeráciu mesta 

Trenčín, architekt. Narodil sa 27.5.1925 v Topoľča-
noch. Zomrel v Bratislave – 15. výročie úmrtia. 
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31.1.1920 * Hanušin Ján, etnograf, múzejník. Narodil sa 

v Hažlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 17.2.2000 
zomrel – 95. výročie narodenia. 

 
 
Mesiac február 2015 

 
1.2.1850 †  Pott Gustáv, generál. Narodil sa 23.12.1793 

v Schönfelde (Nemecko). Zomrel v Trenčíne – 165. 
výročie úmrtia. 

 
1.2.1905 *  Kováč Vojtech, zootechnik, šľachtiteľ, 

vysokoškolský pedagóg. Narodil sa v Trenčianskej 
Turnej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.11.1963 
v Nitre –  110. výročie narodenia. 

 
1.2.1930 *     Brychta Ondřej, technik, konštruktér, vynálezca. 

Narodil sa v Brne. Pôsobil v Starej Turej, v Trenčíne, 
kde aj 22.7.1993 zomrel – 85. výročie narodenia. 

 
1.2.1935 *   Jelínek Josef, maliar. Narodil sa 

v Pardubiciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 7.12.2003 
zomrel – 80. výročie narodenia. 

 
1.2.1965 * Maršálek Ján, elektrotechnik, básnik, literárny 

kritik. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobí v Trenčianskych 
Miticiach, v Trenčíne – 50. výročie narodenia. 

3.2.1975 †  Hečko Rudolf, zberateľ hudobného folklóru, 
pedagóg. Narodil sa 16.4.1906 v Horných 
Orešanoch. Pôsobil v Trenčíne, Dolnej Súči, kde aj 
zomrel. Pochovaný je v Trenčíne – 40. výročie 
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úmrtia. 
 
4.2.1770 *   Wagner Jozef, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 

v Trenčíne. Zomrel 26.9.1849 v Brezne – 245. 
výročie narodenia. 

 
4.2.1920 *   Lukáš Jozef, konzervátor, prírodovedec. 

Narodil sa v Jinošove na Morave. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 30.3.1993 zomrel – 95. výročie narodenia. 

 
4.2.1945 † Jurech Štefan, generál. Narodil sa 9.6.1898 

v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Flosenburgu 
(Nemecko) – 70.výročie úmrtia. 

 
5.2.1825 *  Intibus Anton Slavomil, učiteľ, národný 

buditeľ, archeológ, etnograf. Pôsobil v Trenčíne. Nie 
je známe kedy a kde zomrel – 190. výročie 
narodenia. 

 
6.2.1975 * Sika Peter, ekonóm, vysokoškolský pedagóg, 

politik. Narodil sa v Trenčíne. Základnú školu 
navštevoval v Drietome. Pôsobí v Trenčíne – 40. 
výročie narodenia. 

 
7.2.1920 *   Rosenbaum Karol, pedagóg, literárny vedec, 

historik, prekladateľ. Narodil sa v Lednických 
Rovniach. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
5.3.2001 v Stupave – 95. výročie narodenia. 

 
 
9.2.1875 †   Madocsányi Pavol, župan Trenčianskej župy. 

Narodil sa 14.12.1807 v Liptovskej Teplej-
Madočany, kde aj zomrel – 140. výročie úmrtia. 
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9.2.1930 * Viskupičová Ružena, pedagogička, 

spisovateľka, publicistka. Narodila sa v obci Hoste 
(okr. Galanta). Pôsobí v Trenčíne – 85. výročie 
narodenia.  

 
10.2.1805†     Zimáni Ľudovít Štefan, kňaz, básnik, pedagóg. 

Narodil sa 25.12.1748 v Kamenci pod Vtáčnikom. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 210. 
výročie úmrtia. 

 
10.2.1905†   Budavári Jozef, spisovateľ, pedagóg, kňaz. 

Narodil sa 30.4.1844 v Ružomberku. Pôsobil 
a zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Ružomberku –  

 110. výročie úmrtia. 
 
11.2.1935 *  Jaroš František, lekár-internista, odborný 

spisovateľ. Narodil sa v Osade nad Oravou. Pôsobí 
v Trenčíne – 80. výročie narodenia. 

 
12.2.1885 †  Závodník Štefan, kňaz, ľudovýchovný pra-

covník. Narodil sa 2.9.1813 v Hornej Porube. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Pružine – 130. výročie úmrtia. 

 
13.2.1760 *  Hollý Juraj, cirkevný hodnostár, náboženský 

spisovateľ. Narodil sa v Púchove. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 28.1.1818 v Nitre – 355. výročie narodenia. 

 
13.2.1980†   Mičátková Štefánia, publicistka, pedagogička. 

Narodila sa 19.8.1887 v Trenčíne, kde aj pôsobila 
a zomrela – 35. výročie úmrtia. 

 
15.2.1925†    Štúr Karol ml., verejný činiteľ, právnik, redaktor 
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Trenčianskych novín, zakladateľ spolku Sokol. 
Narodil sa 12.11.1867 v Trenčíne, kde aj pôsobil 
a zomrel – 90. výročie úmrtia. 

 
16.2.1695 *  Augustiny Matej st., kňaz, náboženský 

spisovateľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. 
Pôsobil v Krajnom a v Trenčíne, kde aj v roku 1753 
zomrel –  320. výročie narodenia. 

 
17.2.1970 *   Olexíková Eva, maliarka, textilná výtvarníčka, 

grafická dizajnérka. Narodila sa v Považskej Bystrici. 
Študovala v Trenčíne – 45. výročie narodenia. 

 
17.2.2000†  Hanušin Ján, etnograf, múzejník. Narodil sa 

31.1.1920 v Hažlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 15. výročie úmrtia. 

 
17.2.2010 † Veigel Svetoslav, kňaz, básnik. Narodil sa 

24.12.1915 v Horňanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Kráľovej pri Senici – 5. výročie úmrtia. 

 
18.2.1825†    Zubek Ján, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil 

sa 2.8.1745 v Trenčíne,  kde aj pôsobil a zomrel – 
190. výročie úmrtia. 

 
19.2.1715 †  Benický František Xaver, kňaz, pedagóg, 

matematik. Narodil sa 3.12.1679 v Mukačeve na 
Ukrajine. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Košiciach – 
300. výročie úmrtia. 

 
21.2.1675 *   Dubniczay Štefan, kňaz, spisovateľ, historik. 

Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Drietome a v Trenčianskej 
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Teplej, kde aj 25.12.1725 zomrel – 340. výročie 
narodenia. 

 
21.2.1960†  Vaníček Ľudovít, maliar,  pedagóg. Narodil sa 

5.7.1894 v Senci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 55. výročie úmrtia. 

 
21.2.2000†  Darula Ján, prvý profesionálny zoológ na 

Slovensku, ochranca prírody. Narodil sa 10.4.1928 v 
Komárne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 15. 
výročie úmrtia. 

 
26.2.1945 *   Vančo Miloslav, fotograf, fotoreportér. Narodil 

sa v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 
 
26.2.1950 *  Brežná Irena, spisovateľka, novinárka. 

Narodila sa v Bratislave. Detstvo prežila v Trenčíne – 
65. výročie narodenia. 

 
26.2.1990 †  Mitták Bedrich, lekár-internista. Narodil sa 

2.10.1910 v Skalici. Pôsobil v Trenčianskych 
Tepliciach, v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. 
výročie úmrtia. 

 
28.2.1945†   Šeliga Michal, lekár-gynekológ, pedagóg. 

Narodil sa 27.10.1881 v Spišskej Teplici. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 70. výročie 
úmrtia. 

 
28.2.2000 * Ježík Christian, regionálny autor. Narodil sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobí – 15. výročie narodenia. 
 
29.2.1980†  Jirku Emil, chemik. Narodil sa 20.10.1909 
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v Trenčíne. Pôsobil v Hornom Srní, v Trenčíne, kde 
aj zomrel – 35. výročie úmrtia. 

 
 
 
 
Mesiac marec 2015 

 
 
1.3.1910 *   Inovecká Žela, spisovateľka, publicistka. Narodila 

sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela 25.5.1980 
v Banskej Bystrici – 105. výročie narodenia. 

 
1.3.1985† Krajčí Ján, geodet, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa 19.5.1910 v Nemšovej. Pôsobil v 
Trenčíne.  Zomrel v Košiciach – 30. výročie úmrtia. 

 
2.3.1955*     Dohnányi Oliver, hudobník, dirigent, dramaturg. 

Narodil sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia. 
 
3.3.1705 †  Benkovič Vojtech, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa 23.4.1655 v Orave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Rožňave – 310. výročie úmrtia. 

 
3.3.1960*  Abel Svetozár ml., fotograf. Narodil sa v Trenčíne, 

kde aj pôsobí – 55. výročie narodenia. 
 
4.3.1670 †  Hnilický Ján, náboženský spisovateľ, pedagóg, 

filozof. Narodil sa okolo roku 1630 v Rajci. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Slovenskom Pravne – 345. 
výročie úmrtia. 

 
6.3.1900*    Fábry Igor, botanik, mykológ, publicista. Narodil 
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sa v Trenčíne. Zomrel 21.1.1982 v Bratislave – 115. 
výročie narodenia. 

 
6.3.2005†  Gönci Juraj, knihovník, básnik. Dlhoročný 

riaditeľ trenčianskej knižnice. Narodil sa 14.12.1914 
v Trenčíne, kde pôsobil a aj zomrel – 10. výročie 
úmrtia. 

 
9.3.1920 †  Lieskovský Artúr, maliar, bankový úradník. 

Narodil sa 7.8.1852 v Dubnici nad Váhom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 95. výročie úmrtia. 

9.3.1945 *  Šimek Ivan, architekt. Narodil sa v Trenčíne – 
70. výročie narodenia. 

9.3.1995 †  Čelko Elemír, múzejník, archeológ. Narodil sa 
12.5.1918 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
v Piešťanoch – 20. výročie úmrtia. 

 
12.3.1960 *  Pašteka Kamil, architekt. Narodil sa 

v Trenčíne – 55. výročie narodenia. 
 
14.3.1910 †  Gond Ignác, katolícky kňaz. Narodil sa 

31.7.1841 v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Stupave – 105. výročie úmrtia. 

 
16.3.1955 *  Lichvarová Mária, architektka. Narodila sa 

v Trenčíne. Žije v Bratislave – 60. výročie 
narodenia. 

 
16.3.2010†     Chmelár Vladimír, spisovateľ, prozaik. Naro-

dil sa 8.8.1922 v Bolešove. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Žiline – 5. výročie úmrtia. 
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17.3.1870 * Mitický Gejza, župný lekár. Narodil sa 
v Papradne. Pôsobil v Melčiciach-Lieskovom, v 
Trenčíne. Zomrel 16.3.1941 v Bratislave – 145. 
výročie narodenia. 

 
23.3.1750 †   Mikovíny Samuel, kartograf, polyhistor. Narodil 

sa v roku 1686 Cinobaňa-Turíčky. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel na ceste z Trenčína do Banskej 
Štiavnice – 265. výročie úmrtia. 

 
24.3.1855* KrasňanskýKarol, pedagóg, prírodovedec. 

Narodil sa v Horovciach.  Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
26.11.1910 v Marmaroš-Sigeti (Rumunsko) – 160. 
výročie narodenia. 

 
26.3.1735 †    Cervini Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. 

Narodil sa 7.12.1699 v Novom Meste nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Banskej Bystrici – 
280. výročie úmrtia. 

 
26.3.1900 †   Uhlárik Ján, verejný činiteľ. Narodil sa 

7.5.1828 v Rajci. Pôsobil v Lednických Rovniach, 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 115. výročie úmrtia.  

 
26.3.1935†  Hamaj Jozef, kňaz, spisovateľ, redaktor, pedagóg, 

publicista. Narodil sa 22.11.1894 v Dolnej Súči. 
Pôsobil v Trenčianske Turnej, Bánovciach nad 
Bebravou, v Trenčíne. Zomrel v Trenčíne – 80. 
výročie úmrtia. 

 
27.3.1735†   Magin Ján Baltazár, kňaz, spisovateľ, autor 

prvej slovenskej národnej obrany. Narodil sa 
6.1.1681 vo Vrbovom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
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v Dubnici nad Váhom. (Rok úmrtia je v niektorých 
publikáciách uvádzaný 1734) – 280. výročie úmrtia. 

 
27.3.1960* Skrúcaný Štefan, herec, humorista, moderátor. 

Narodil sa v Trenčíne – 55. výročie narodenia.    
 
28.3.1930* Kostka Igor, výtvarník, ilustrátor. Narodil sa 

a pôsobí v Trenčíne – 85. výročie narodenia. 
 
28.3.1960 †  Rutšek Aurel, kronikár. Narodil sa 27.4.1887 

v Považskej Bystrici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Nitre – 55. výročie úmrtia. 

 
29.3.1895†  Frivaldský Ján, zoológ, entomológ. Narodil sa 

17.6.1822 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Budapešti (Maďarsko) – 120. výročie úmrtia. 

 
31.3.1720†  Benický Michal, katolícky kňaz-jezuita. 

Narodil sa v januári 1677 v Mukačeve (Ukrajina). 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 295. výročie 
úmrtia. 

 
31.3.1915 *  Kelco Pavol, pedagóg, literárny vedec. Narodil 

sa v Klenovci. Pôsobil v Trenčíne – 100. výročie 
narodenia. 

 
31.3.1985†      Petrucha Ján, muzikant, primáš. Narodil sa 6. 

8. 1904 v Priepasnom, kde aj pôsobil a zomrel – 30. 
výročie úmrtia. 
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Mesiac apríl 2015 
 
4.4.1710 †   Mišovic Michal, pedagóg, dramatik, básnik. 

Narodil sa v Smrečanoch, ale nie je známe kedy. 
Pôsobil v Horných Ozorovciach a v Trenčíne. 
Zomrel v Rožňave –  305. výročie úmrtia. 

 
4.4.1945 *   Polonský Ivan, keramikár. Narodil sa v Hubine. 

Detstvo prežil v Starej Turej. Študoval v Trenčíne 
a v Starej Turej. Zomrel 21.2.1987 v Modre – 70. 
výročie narodenia. 

 
4.4.1970† Trančík Pavol, lesný inžinier. Narodil sa 

17.12.1901 v obci Bučany. Pôsobil v Brezovej pod 
Bradlom, v Trenčíne. Zomrel v Piešťanoch – 45. vý-
ročie úmrtia. 

5.4.1950 *  Kotrha Ľubomír, karikaturista. Narodil sa 
a pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 

 
9.4.1835†     Kunič Michal, pedagóg, piarista, autor národných 

obrán. Narodil sa 25.9.1765 v Bánovciach nad 
Bebravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Karlovaci 
(Chorvátsko) – 180. výročie úmrtia. 

 
11.4.1935 *   Šicko Štefan, bývalý šéfredaktor Trenčianskych 

novín. Narodil sa v Kálnici. Pôsobí v Trenčíne – 80. 
výročie narodenia. 

 
11.4.1955 *  Heribanová Alena, moderátorka, televízna 

hlásateľka. Narodila sa v Piešťanoch. Študovala na 
gymnáziu v Trenčíne – 60. výročie narodenia. 
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12.4.1705 *  Clodi Ján, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 28.9.1736 
v Košiciach – 310. výročie narodenia. 

 
12.4.1815 *  Rómer František Florián, archeológ, historik, 

prírodovedec, cirkevný hodnostár. Narodil sa 
v Bratislave. Študoval v Trenčíne. Zomrel 8.3.1889 
v Oradei (Rumunsko) – 200. výročie narodenia. 

 
12.4.1990† Watzka Jozef, archivár, historik. Narodil sa 

14.10.1927 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 

 
15.4.1920 *   Mazanec Július, režisér. Narodil sa v Handlovej. 

Pôsobil v Trenčíne – 95. výročie narodenia. 
 
15.4.1925 *   Fojtík Juraj, historik, archivár, publicista, 

pedagóg. Narodil sa v Horných Saliboch. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Hornej Súči a v Moravskom 
Lieskovom. Zomrel 9.1.1982 v Nitre – 90. výročie 
narodenia. 

 
16.4.1910† Kulíšek Miloslav, právnik, ľudovo-výchovný 

pracovník. Narodil sa 4.8.1843 vo Vrbovciach. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Novom Meste nad 
Váhom – 105. výročie úmrtia. 

 
17.4.1990 †   Bohuš Vincent, pedagóg, včelár. Narodil sa 

14.5.1900. Pôsobil v Hornej Strede a v Trenčíne – 
25. výročie úmrtia. 

 
18.4.1645 †  Láni Zachariáš, náboženský spisovateľ, cirkevný 

hodnostár. Narodil sa okolo roku 1600 v 
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Mošovciach. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou. 
Zomrel v Trenčíne – 370. výročie úmrtia. 

 
18.4.2000† Schut Jaroslav, básnik, humorista, novinár. 

Narodil sa 1.10.1946 v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi 
a v Novákoch. Zomrel v Prievidzi – 15. výročie 
úmrtia. 

 
19.4.1865*  Czeizel Juraj, publicista, kňaz. Narodil sa 

v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne 
a Moravskom Lieskovom. Zomrel 5.12.1937 
v Terchovej – 150. výročie narodenia. 

 
19.4.2000 †  Veselý František, lekár-chirurg. Narodil sa 

9.10.1950 v Trenčíne. Pôsobil v Banskej Bystrici, 
kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia. 

 
20.4.1955* Karlíková Jana, historička. Narodila sa 

v Púchove. Pôsobí v Trenčíne – 60. výročie 
narodenia. 

 
22.4.1915* Velgos Štefan, lekár, pedagóg. Narodil sa 

v Liptovskom Hrádku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
14.10.1989 v Bratislave – 100. výročie narodenia. 

 
23.4.1655 *   Benkovič Vojtech, katolícky kňaz-jezuita. 

Narodil sa v Orave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
3.3.1705 v Rožňave – 360. výročie narodenia. 

 
23.4.1910 *   Trebichavský Ivan, generál justičnej služby. 

Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom a v Trenčíne. Zomrel 16.9.1973 v Montreali 
(Kanada) – 105. výročie narodenia. 
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23.4.1945† Janoška Juraj, politik, právnik. Narodil sa 

16.10.1882 v Liptovskej Sielnici. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Lučenci. Pochovaný je v Liptovskom 
Mikuláši – 70. výročie úmrtia. 

 
24.4.1905 *   Ďurana Kornel, matematik, pedagóg, autor 

učebníc, účastník protifašistického odboja. Narodil sa 
v Kysuckom Novom Meste. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom,  v Trenčíne, kde aj 9.3.1967 zomrel – 
110. výročie narodenia. 

 
26.4.1930* Lipták Ľubomír, historik. Narodil sa 

v Melčiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
20.10.2003 v Bratislave – 85. výročie narodenia. 

 
27.4.1945*   Uher Michal, architekt, výtvarník-maliar. Narodil 

sa v Trenčíne. Pôsobí v Lukovečku pri Zlíne (Česko) 
– 70. výročie narodenia. 

 
28.4.1955 *  Kukučka Martin, publicista, bol redaktorom 

Trenčianskych novín a Plus jeden deň. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí – 60. výročie narodenia. 

 
29.4.1895 *  Filová Ľudmila, publicistka, prekladateľka, 

pedagogička. Narodila sa v Tuchyni. Pôsobila 
v Pruskom, Trenčíne a v Ilave. Zomrela 6.9.1985 
v Tuchyni –  120. výročie narodenia. 

 
30.4.1735†  Báčmedei Štefan Pavol, lekár, matematik, 

alchymista, odborný spisovateľ. Narodil sa okolo 
roku 1690 v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 280. 
výročie úmrtia. 
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Mesiac máj 2015 
 
 
3.5.1995 † Gabriš Milan, dramaturg, režisér, divadelný 

pracovník. Narodil sa 16.12.1925 v Zliechove. 
Pôsobil v Trenčíne, Považskej Bystrici a v Púchove. 
Zomrel v Púchove – 20. výročie úmrtia. 

 
4.5.1910†    Kadlečík Ján, náboženský spisovateľ, publicista. 

Narodil sa 13.2.1851 v Trenčíne. Zomrel 
v Hošťálkovej okres Vsetín (Česko) – 105. výročie 
úmrtia. 

 
4.5.1960†  Zadžora Jozef, vojenský veliteľ, účastník 

protifašistického odboja. Narodil sa 5.1.1905 
v Prešove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brne –  55. 
výročie úmrtia. 

 
5.5.1920 * Šedík Albert, lesný odborník. Narodil sa 

v Beluši. Pôsobil v Trenčíne – 95. výročie 
narodenia. 

 
6.5.1920†  Janovský Ladislav, botanik, pedagóg, člen Prí-

rodného spolku župy Trenčianskej. Narodil sa 
15.5.1852 v Púchove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 95. výročie úmrtia. 

7.5.1875 * Motal Antonín, pedagóg, český hudobný skladateľ, 
filatelista, autor učebníc. Narodil sa v Kojetíne na 
Morave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 9.4.1934 v Brne 
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– 140. výročie narodenia. 
 
8.5.1990†  Dubovský Jozef, hobojista, hudobný skladateľ. 

Narodil sa 15.3.1908 v Banke. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 

 
9.5.1910*  Dlhoš Ernest, lekár, gynekológ, univerzitný 

profesor. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 22.3.1994 v Bratislave – 105. výročie 
narodenia. 

 
10.5.1900* Treskoň Ladislav, maliar, grafik. Narodil sa 

v Petroviciach (okres Žilina). Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 13.10.1923 v Prahe. Pochovaný je Bytči – 
115. výročie narodenia. 

 
10.5.1910 †  Pavlík Alexander, lekár, národno-kultúrny 

dejateľ. Narodil sa 5.10.1855 v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj pôsobil. Gymnázium študoval 
v Trenčíne. Zomrel vo Viedni. Pochovaný je 
v Novom Meste nad Váhom – 105. výročie úmrtia. 

 
12.5.1890 *  Pospíšil Josef, pedagóg, spisovateľ, redaktor, 

folklorista. Narodil sa v Klopotoviciach okres 
Prostějov (Česko). Pôsobil v Trenčíne a v 
Trenčianskej Teplej. Zomrel 2.6.1953 v Uherskom 
Hradišti (Česko) – 125. výročie narodenia. 

 
12.5.1910 *  Škodáček Pavol, lekár-balneológ. Narodil sa 

v Lubine. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel 12.6.1994 v Piešťanoch – 105. 
výročie narodenia. 
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12.5.1965 * Dutka Jaroslav, horolezec. Narodil sa v Banskej 
Bystrici. Pôsobí v Trenčíne – 50. výročie narodenia. 

 
14.5.1900 * Bohuš  Vincent, pedagóg, včelár. Pôsobil 

v Hornej Strede a Trenčíne. Zomrel 17.4.1990 – 115. 
výročie narodenia. 

 
15.5.1720 *   Hell Maximilián, hvezdár, matematik, fyzik. 

Narodil sa v Štiavnických Baniach. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 14.4.1792 vo Viedni – 295. 
výročie narodenia. 

 
15.5.1890 † Ambro Ján, lekár, organizátor zdravotníctva. 

Narodil sa 27.3.1827 v Beckove. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 125. výročie 
úmrtia. 

 
15.5.1985 †  Selecký Anton, hudobný skladateľ, organový 

majster. Narodil sa 2.6.1909 v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj študoval. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 30. výročie úmrtia. 

 
19.5.1910 *   Krajčí Ján, geodet, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
1.3.1985 v Košiciach – 105. výročie narodenia. 

 
22.5.1910* Tóth Jozef, účastník SNP, náčelník Veliteľstva 

vzdušných zbraní. Narodil sa  v Onokovciach 
(Ukrajina). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.12.1994 
v Bratislave –  105. výročie narodenia. 

 
23.5.1965† Zverec Ján, verejný činiteľ. Narodil sa 7. 5. 1882 

v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Uhrovci, 
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v Trenčíne kde aj zomrel – 50. výročie úmrtia. 
 
24.5.1940 *  Krajíček Ivan, herec, spevák, moderátor, reži-

sér. Narodil sa v Žiline. Študoval a žil v Trenčíne, 
neskôr v Bratislave, kde aj 5.6.1997 zomrel –  75. 
výročie narodenia. 

 
25.5.1755 † Gažo Štefan, katolícky kňaz - jezuita, fyzik, 

vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 1.11.1711 
v Lednici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 
260. výročie úmrtia. 

 
25.5.1980 † Inovecká Žela, spisovateľka, publicistka. Narodila 

sa 1.3.1910 v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela 
v Banskej Bystrici – 35. výročie úmrtia. 

 
26.5.1950 *  Bulková Izabela, pedagogička, výtvarníčka. 

Narodila sa v obci Vyšná Pokoradz. Pôsobí 
v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 

 
27.5.1905*  Podolay František Viktor, maliar, grafik. Narodil 

sa v Slopnej. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 
v Trenčianskej Teplej. Zomrel 13.2.1958 v Bratislave 
–  110. výročie narodenia. 

 
30.5.1975†  Križan Ernest, hudobný pedagóg, skladateľ. 

Narodil sa 17.3.1893 vo Vyšnej Boci, okr. Liptovský 
Mikuláš. Zomrel v Trenčíne – 40. výročie úmrtia. 

 
31.5.1935 *   Urbánek Vladimír, technik, maliar. Narodil sa 

v Brne. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie narodenia. 
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Mesiac jún 2015 
 
 
2.6.1980 † Kavec Matúš, právnik, spisovateľ. Narodil sa 

23.9.1898 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 35. výročie úmrtia. 

 
5.6.1905 *   Baláž Daniel, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v Bohuniciach. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel v roku 1945 v Trenčíne. Pochovaný je 
v Novom Meste nad Váhom – 110. výročie 
narodenia. 

 
10.6.1990 †  Drozd Alojz, technik, stavebný odborník. Narodil 

sa 22.9.1911 v Oslanoch. Pôsobil v Trenčíne 
a v Prievidzi. Zomrel v Košiciach – 25. výročie 
úmrtia. 

 
13.6.1920 *  Krausová Nora, prekladateľka, literárna 

vedkyňa. Narodila sa v Chynoranoch. Študovala 
v Trenčíne. Zomrela 22.8.2009 v Bratislave –  

 95. výročie narodenia. 
 
13.6.1965 *  Vrzgulová Monika, spisovateľka, etnologička, 

pracovníčka SAV. Narodila sa v Trenčíne. Žije 
a pôsobí v Bratislave – 50. výročie narodenia. 

 
17.6.1895 *  Farkaš Ladislav, umelecký fotograf, úradník. 

Narodil sa, pôsobil a 26.5.1948 zomrel v Trenčíne – 
120. výročie narodenia. 
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18.6.1770 *  Rochel Anton, botanik. Narodil sa v 
Neunkirchene (Rakúsko). Pôsobil v Trenčianskej 
župe. Zomrel 12.5.1847 v Grazi (Rakúsko) – 245. 
výročie narodenia.  

 
18.6.1780 * Váci Ján Tadeáš, kňaz, náboženský spisovateľ. 

Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
7.11.1823 zomrel – 235. výročie narodenia. 

 
18.6.1905 *  Šalek Ctibor, lesník. Narodil sa v Rajci. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.10.1974 – 110. 
výročie narodenia. 

 
20.6.1825 †  Kmeť  Daniel Matej, vedec, astronóm, mate-

matik. Narodil sa 15.1.1783 v Brezne. Študoval 
v Trenčíne, kde vstúpil do rádu piaristov. Zomrel 
v Košiciach – 190. výročie úmrtia. 

 
20.6.1940 *  Remper Július, technik, maliar. Narodil sa 

v Kameňanoch. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie 
narodenia. 

 
21.6.1950 *  Novák Ján, projektant, architekt. Narodil sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobí –  65. výročie narodenia. 
 
22.6.1935 *  Lifková Irena, prekladateľka, prozaička. 

Narodila sa v Trenčíne, kde pôsobila, zomrela 
29.8.2011 a je aj  pochovaná – 80. výročie 
narodenia. 

 
24.6.1830* Dohnány Ľudovít, advokát, politik, publicista, 

národný buditeľ. Narodil sa v Dolných Držkovciach. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 16.12.1896 zomrel – 
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 185. výročie narodenia. 
 
24.6.1925 *  Izakovič Viliam, lekár - internista, pedagóg. 

Narodil sa v Borovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
26.5.1986 v Bratislave – 90. výročie narodenia. 

 
25.6.1885 *  Zeman Ján, kňaz, novinár, politik, redaktor, 

verejný činiteľ. Narodil sa v Myjave. Zomrel 
14.1.1975 v Trenčíne – 130. výročie narodenia. 

 
26.6.1900 †   Skotnický Rudolf, botanik, jazykovedec, práv-

nik. Narodil sa 12.3.1844 v Bytči. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel a je pchovaný – 115. 
výročie úmrtia. 

 
27.6.1735 * Škultéty-Gabriš  Ladislav, najdlhšie slúžiaci 

vojak na svete. Narodil sa v Mojtíne. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 19.8.1831 v Oradei (Rumunsko) 
– 280. výročie narodenia. 

 
28.6.1900 †  Chrástek Michal, kňaz, literárny historik, bib-

liograf, redaktor. Narodil sa 29.5.1825 v Novom 
Meste nad Váhom. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Žiari nad Hronom – 115. výročie úmrtia. 

 
 
 

Mesiac júl 2015 
 
 
3.7.1850 *  Zoch Pavol Peter, evanjelický farár, publicista. 

Narodil sa v Jasenovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
23.6.1907 v Modre – 165. výročie narodenia. 
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3.7.1910 *   Štibraný  Peter, archivár, historik. Narodil sa 

v Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
12.7.1985 v Beckove. Pochovaný je v Trenčíne –  

 105. výročie narodenia. 
 
5.7.1780 *    Wagner Michal, kultúrny pracovník, mecén, re-

meselník. Narodil sa a pôsobil v Trenčíne, kde aj 
15.1.1869 zomrel – 235. výročie narodenia. 

 
5.7.1820 *    Ondrisík Ján, kňaz, spisovateľ, národný 

buditeľ. Narodil sa vo Veľkom Rovnom. Pôsobil 
v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a v Bošáci. 
Zomrel 26.12.1883 v Novej Vsi nad Váhom – 195. 
výročie narodenia. 

 
12.7.1780 *  Ďurikovič Juraj, historik, právnik, publicista, 

vlastivedný pracovník. Narodil sa v Ivanovciach. 
Študoval v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne. 
Zomrel 25.6.1848 v Bratislave – 235. výročie naro-
denia.   

 
12.7.1955 * Kvasnička Marián, historik umenia, politik, 

poslanec NR SR. Narodil sa v Trenčíne, kde aj 
pôsobí – 60. výročie narodenia. 

 
12.7.1985†  Štibraný Peter, archivár, historik. Narodil sa 

3.7.1910 v Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Beckove. Pochovaný je v Trenčíne – 30. výročie 
úmrtia. 

 
14.7.1765 *   Belnai Juraj Alojz, profesor, historik, 

osvietenec. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
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26.10.1809 v Bratislave – 250. výročie narodenia. 
 
14.7.1975 †  Tasler Matej, evanjelický kňaz, spisovateľ. 

Narodil sa 30.12.1905 v Nimnici. Pôsobil 
v Trenčíne, v Trenčianskych Stankovciach. Zomrel 
v Banskej Bystrici – 40. výročie úmrtia. 

 
14.7.2000 † Mistrík Jozef, literárny vedec, vysokoškolský 

pedagóg, súdny grafológ. Narodil sa 2.1.1921 
v Španej doline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 15. výročie úmrtia. 

 
16.7.1925 *  Čelková Beatrix, zdravotná sestra, špiónka. 

Narodila sa v Bratislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 
2.6.1997 zomrela - 90. výročie narodenia. 

 
18.7.1935 *  Mrázik Ondrej, folklorista. Narodil sa 

v Soblahove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.1.2000 
v Soblahove – 80. výročie narodenia.  

 
19.7.1940 *  Javorčik Ladislav, pedagóg. Narodil sa 

v Trenčíne – 75. výročie narodenia. 
 
20.7.1675*     Timon Samuel, historik, pedagóg, kňaz. Narodil 

sa v Trenčianskej Turnej. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 7.4.1736 v Košiciach – 340. výročie 
narodenia. 

 
20.7.1945†   Tvarožek Tomáš, bankový úradník, pracovník 

SNR. Narodil sa 21.12.1892 v Brezovej pod 
Bradlom. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je 
v Brezovej pod Bradlom – 70. výročie úmrtia. 
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21.7.1540 †   Zápoľský Ján, feudál. Narodil sa 29.3.1487 na 
Spišskom hrade. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Sebeši 
(Rumunsko) – 475. výročie úmrtia. 

 
22.7.1860 *  Laczko Augustín Dezider, kňaz, geológ, pale-

ontológ. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 28.10.1932 
vo Veszpréme (Maďarsko) – 155. výročie narode-
nia. 

27.7.1710 †  Bajnóczi Gabriel, katolícky kňaz-jezuita. 
Narodil sa v Rábe (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel Székelyudvarhely (Rumunsko) - 305. 
výročie úmrtia. 

 
28.7.1915 *   Gönci Mária, právnička, pedagogička, 

dramatička. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila 
a 9.5.1974 zomrela – 100. výročie narodenia. 

 
30.7.1900 *  Slavinská-Schidlayová Irena, pedagogička, 

výtvarnička-maliarka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj 
2.12.1973 zomrela – 115. výročie narodenia. 

 
 
 
Mesiac august 2015 

 
 
1.8.1990 †  Betáková Valéria, pedagogička. Narodila sa 

28.9.1920 v Hlohovci. Študovala v Trenčíne. 
Zomrela v Bratislave. Pochovaná je v Hlohovci – 25. 
výročie úmrtia. 

 



1016 
 

2.8.1745 *   Zubek Ján, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil 
sa v Trenčíne,  kde aj pôsobil a 18.2.1825 zomrel – 
270. výročie narodenia. 

 
3.8.1685 †   Tarnóczi Martin, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 

v roku 1620 v Beckove, kde aj študoval. Pôsobil 
v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel v Blatnici – 330. výročie 
úmrtia. 

 
7.8.1925 *   Tunega Anton, slovenský martýr. Narodil sa 

v Dolných Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
20.2.1951 – 90. výročie narodenia. 

 
10.8.1915 *   Prháček Ján, pilot. Narodil sa v Trenčíne - 

Zlatovciach. Zomrel 23.3.1939 v Sobranciach – 100. 
výročie narodenia . 

 
15.8.1810 *  Sina Šimon, bankár, podnikateľ. Majiteľ 

panstiev Teplička nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad 
Bebravou. Narodil sa vo Viedni. Prebudoval kúpele 
v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 15.4.1876 vo 
Viedni – 205. výročie narodenia. 

 
15.8.1965 † Rybárik Andrej, prozaik, úradník. Narodil sa 

12.9.1897 v Domaniži. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Kokave nad Rimavicou – 50. výročie úmrtia. 

 
16.8.1830 * Modráni Karol Alexander, právnik, básnik. 

Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
1.8.1964 v Prievidzi – 185. výročie narodenia. 

 
18.8.1785 *  Greguška Štefan, cirkevný hodnostár, národný 
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pracovník, mecén. Narodil sa v Pruskom. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 3.1.1857 v Nitre – 230. výročie 
narodenia.   

 
20.8.1930 *  Rajninec Juraj, pilot, historik. Narodil sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobil a 20.12.1996 zomrel – 85. 
výročie narodenia. 

 
21.8.1920* Mazánik Pavol, technik. Narodil sa v Ilave. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 2008 – 95. 
výročie narodenia. 

 
21.8.1935*  Gáťa Otto, filatelista, sudca, spisovateľ. Narodil 

sa v Trenčíne. Pôsobil v Považskej Bystrici 
a v Plevníku-Drienovom – 80. výročie narodenia. 

 
23.8.1825 *  Jurecký Móric Samoslav, básnik, právnik, 

zakladajúci člen Matice slovenskej. Narodil sa 
v Ružomberku. Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste 
nad Váhom. Dátum úmrtia neznámy – 190. výročie 
narodenia. 

 
25.8.1990†  Pecíková Mária, pedagogička, organizátorka 

duchovného života. Narodila sa 29.5.1914 
v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela v Bratislave – 
25. výročie úmrtia. 

 
28.8.1740 †  Benáczi Jozef,  katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa 31.3.1701 v obci Gajary. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Spišskej Kapitule –  275. výročie úmrtia.  

 
 
 



1018 
 

Mesiac september 2015 
 
 
3.9.1645† Jakobeus Jakub, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 

v roku 1591 v Kutnej Hore (Česko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Prešove – 370. výročie úmrtia. 

 
3.9.1910 *   Chorvát Ondrej, pedagóg, vlastenec. Narodil 

sa v Starej Turej, kde aj pôsobil. Zomrel 23.12.1944 
v Trenčíne. Pochovaný je v Starej Turej –  

 105. výročie narodenia. 
 
3.9.2005 †  Jambor Ladislav, pedagóg, numizmatik. Narodil 

sa 1.2.1932 v Považanoch. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom, Bošáci, Starej Turej a v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 10. výročie úmrtia. 

 
6.9.1985 †  Filová Ľudmila, publicistka, prekladateľka, 

pedagogička. Narodila sa 29.4.1895 v Tuchyni. 
Pôsobila v Pruskom, Trenčíne a v Ilave. Zomrela  
v Tuchyni – 30. výročie úmrtia. 

 
8.9.1920 *   Borovička Václav Pavel, spisovateľ, filmový 

a televízny scenárista. Narodil sa v Prahe. Študoval 
a detstvo prežil v Trenčíne. Zomrel 15.6.2004 
v Prahe – 95. výročie narodenia. 

 
9.9.1915 *   Laurinčík Jozef, zootechnik, výskumník. 

Pôsobil v Trenčianskej Teplej, v Trenčíne, kde aj 
22.6.1998 zomrel – 100. výročie narodenia. 

 
10.9.1895 *  Szathmáry Ladislav, právnik, diplomat, 

organizátor protifašistického odboja. Narodil sa 
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v Trenčíne. Zomrel 4.12.1946 v Prahe – 120. výročie 
narodenia. 

 
11.9.1925 *  Molčan Ján, lekár-psychiater. Narodil sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 3.11.1991 
v Bratislave –  90. výročie narodenia. 

 
13.9.1930*   Žatko Jozef, maliar, pedagóg, reštaurátor. Narodil 

sa v Rybanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
27.1.1987 v Bánovciach nad Bebravou – 85. výročie 
narodenia. 

 
16.9.1905 * Figuš Viliam, chemik, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa v Padine (Srbsko). Pôsobil v Ladcoch, 
v Trenčíne. Zomrel 4.2.1976 v Holandsku – 110. 
výročie narodenia. 

 
17.9.1980 †   Marko Iľja Jozef, spisovateľ, novinár. Narodil 

sa 1.2.1907 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil 
v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianskej Teplej 
a v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 35. výročie 
úmrtia. 

 
18.9.1945 †  Bodický Cyril, kňaz, náboženský spisovateľ. 

Narodil sa 31.1.1863 v Partizánskej Ľupči. Pôsobil 
v Trenčianskych Stankovciach, v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 70. výročie úmrtia. 

 
20.9.1945 *  Pauer Marián, redaktor, odborný publicista, 

fotograf. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. 
V súčasnosti žije v Bratislave – 70. výročie 
narodenia. 
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21.9.1980 †  Zeman Ján, lekár-balneológ. Narodil sa 
20.11.1915 v Trenčíne. Zomrel v Rajeckých 
Tepliciach –  35.výročie úmrtia. 

 
23.9.1905 †  Štúr Ján, úradník, publicista. Narodil sa 

21.9.1827 v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne 
a v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 
v Adamovských Kochanovciach - Malé Bierovce. 
Pochovaný je v Trenčíne – 110. výročie úmrtia. 

 
25.9.1765 *  Kunič Michal, pedagóg, geograf, autor ná-

rodných obrán, kňaz. Narodil sa v Bánovciach nad 
Bebravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel 9.4.1835 
v Karlovaci (Chorvátsko) – 250. výročie narodenia. 

 
25.9.1930 *  Hamšík  Dušan, reportér, publicista, autor 

literatúry faktu. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
19.11.1985 v Prahe – 85. výročie narodenia. 

 
25.9.1965 †  Pádivý Karol, kapelník dychových hudieb, 

osvetový pracovník, hudobný skladateľ. Narodil sa 
10.9.1908 v Dolní Cerekvi, okres Jihlava (Česko). 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 50. výročie 
úmrtia. 

 
26.9.1645† Lochman Ján, náboženský spisovateľ, cirkevný 

hodnostár. Narodil sa v roku 1597 v Banskej Bystrici. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Partizánskej Ľupči, 
okres Liptovský Mikuláš – 370. výročie úmrtia. 

 
27.9.1880 *  Slávik Michal, politik, publicista, redaktor, 

prekladateľ. Narodil sa v Myjave. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 27.12.1964 v Bratislave – 135. 
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výročie narodenia. 
 
27.9.1895*  Minárik Ján, jeden z organizátorov štrajku 

textilných robotníkov. Narodil sa v Trenčíne, kde aj 
pôsobil a 25.10.1974 zomrel. Pochovaný je 
v Bratislave – 120. výročie narodenia. 

 
28.9.1920 *  Betáková Valéria, pedagogička. Narodila sa 

v Hlohovci. Študovala v Trenčíne. Zomrela 1.8.1990 
v Bratislave. Pochovaná je v Hlohovci – 95. výročie 
narodenia. 

 
29.9.1655 *  Bittevy Michal, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa v obci Päťkostolie (Pécs, Maďarsko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v auguste 1691 v Päťkostolí – 
360. výročie narodenia. 

 
29.9.1910 *  Trnka Július, plukovník ČSĽA, účastník SNP. 

Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
24.6.1989 v Bratislave – 105. výročie narodenia. 

 
29.9.1980 *  Vitázek Dušan, herec. Narodil sa v Trenčíne, 

kde absolvoval  štúdium na obchodnej akadémii. 
V súčasnosti pôsobí v Brne – 35. výročie 
narodenia. 

 
30.9.1740 † Krman Daniel, kňaz, pedagóg, spisovateľ. 

Narodil sa 28.8.1663 v Omšení. Pôsobil v Trenčíne, 
v Turej Lúke, v Myjave. Zomrel v Bratislave – 275. 
výročie úmrtia. 

 
30.9.1950 *  Pilárová Magda, poetka. Narodila sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobí – 65. výročie narodenia. 
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30.9.1970 †  Miro Vladimír, spisovateľ, pedagóg. Narodil 

sa 15.10.1910 v Považskej Bystrici. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Považskej Bystrici – 45. 
výročie úmrtia. 

 
 
Mesiac október 2015 

 
 

1.10.1885 *   Dembovský Karol, verejný činiteľ, úradník, 
tréner. Narodil sa v Haniske, okres Košice. Pôsobil 
v Trenčianskej Teplej. Zomrel 17.1.1962 v Trenčíne 
– 130. výročie narodenia. 

 
2.10.1910 *  Mitták Bedrich, lekár-internista. Narodil sa 

v Skalici. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, 
v Trenčíne. Zomrel 26.2.1990 v Bratislave –  

 105. výročie narodenia. 
 
2.10.2000† Bundala Ladislav, lekár-internista, jeden zo 

zakladateľov organizovanej turistiky v Trenčíne. 
Narodil sa 24.10.1910 v Brodskom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 15. výročie úmrtia. 

 
3.10.1810 †  Kvašay Ján, evanjelický kňaz, spisovateľ. Na-

rodil sa 16.6.1747 v Trenčíne. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, kde aj zomrel. – 205. výročie 
úmrtia. 

3.10.1960 *  Potfajová Marta, textilná výtvarníčka. Narodila 
sa v Opave. Pôsobí v Trenčíne – 55. výročie 
narodenia. 
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5.10.1855 *  Pavlík Alexander, lekár, národno-kultúrny 

dejateľ. Narodil sa v Novom Meste nad Váhom, kde 
aj pôsobil. Gymnázium študoval v Trenčíne. Zomrel 
10.5.1910 vo Viedni. Pochovaný je v Novom Meste 
nad Váhom – 160. výročie narodenia. 

 
7.10.1945 †  Hubocký Ján Michal, publicista, remeselník, 

mecén, filatelista. Narodil sa 20.10.1876 v Trenčíne, 
kde aj zomrel – 70. výročie úmrtia.  

 
8.10.1955 *   Weiszová Iveta, herečka. Narodila sa v Trenčíne 

– 60. výročie narodenia. 
 
9.10.1950 * Veselý František, lekár-chirurg. Narodil sa 

v Trenčíne. Pôsobil v Banskej Bystrici, kde aj 
19.4.2000 zomrel – 65. výročie narodenia. 

 
10.10.1885 * Mojto František, pedagóg, odborný spisovateľ, 

verejný činiteľ. Narodil sa v Pruskom. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 11.1.1971 v Nitre – 130. výročie 
narodenia. 

 
11.10.1985† Bezemková Katarína, režisérka, divadelná 

ochotníčka, spolková pracovníčka. Narodila sa 
11.10.1895 v Šišove. Pôsobila v Bánovciach nad 
Bebravou. Zomrela v Buienos Aires (Argentína) – 
30. výročie úmrtia. 

 
12.10.1960 † Knézl František, politik, poslanec NZ, člen 

SNR. Narodil sa 7.9.1908 v Nitre. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 55. výročie 
úmrtia. 
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12.10.1985 † Marsina Andrej, kňaz, klerikálny verejný 

činiteľ. Narodil sa 28.11.1885 v Žiline. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Beckove. Pochovaný je v 
Žiline – 30. výročie úmrtia. 

 
13.10.1760 *  Habel František Xaver, kňaz, prekladateľ, 

bernolákovec. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil 
v Dolnej Súče a v Trenčianskej Teplej. Zomrel 
13.10.1846 v Nitre – 355. výročie narodenia. 

 
13.10.1940 * Repko Jozef, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. 

Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Turnej a v Hornom 
Srní. Zomrel 8.4.2014 v Senici – 75. výročie 
narodenia. 

 
15.10.1910 *  Miro Vladimír, spisovateľ, pedagóg. Narodil 

sa v Považskej Bystrici. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
30.9.1970 v Považskej Bystrici – 105. výročie 
narodenia. 

 
15.10.1925*  Ammer Vladimír, historik, publicista, bývalý 

kultúrny pracovník, amatérsky divadelník, kronikár 
obce Čachtice. Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil 
v Trenčíne a v Čachticiach – 90. výročie narodenia. 

 
16.10.1860† Borovský Samuel, kňaz, pedagóg, spisovateľ. 

Narodil sa 16.8.1783 v Trenčíne. Pôsobil v Krajnom 
a v Uhrovci. Zomrel v Pivnici (Chorvátsko) – 155. 
výročie úmrtia. 

 
17.10.1910*  Maľa Pavol, právnik, atlét. Narodil sa v Očovej. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.11.1970 
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v Trenčianskej Teplej, kde je aj pochovaný – 105. 
výročie narodenia. 

 
17.10.1955* Ivaňová Lýdia, výtvarníčka. Narodila sa 

v Zlatých Moravciach. Pôsobí v Trenčíne – 60. 
výročie narodenia. 

 
19.10.1950 * Bátorová Mária, spisovateľka, literárna kritička, 

vedkyňa. Narodila sa v Trenčíne – 65. výročie 
narodenia. 

 
19.10.1990 † Getlík Andrej, lekár-pediater, pedagóg. Narodil 

sa 27.2.1916 vo Vinnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 25. výročie úmrtia. 

 
20.10.1820 † Taucher František, astronóm, univerzitný 

profesor. Narodil sa 16.7.1738 v Cluj (Rumunsko). 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) 
- 195. výročie úmrtia. 

 
20.10.1915 *  Lendvay Štefan, lekár-internista. Narodil sa 

v Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, 
v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 19.8.1976 
v Podunajských Biskupiciach. Pochovaný je v 
Trenčíne - 100. výročie narodenia. 

 
22.10.1955*  Kuchtová Jaroslava, pedagogička, spiso-

vateľka. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. 
V súčasnosti žije v Žiline - 60. výročie narodenia. 

 
24.10.1670* Söréni Ladislav, cirkevný hodnostár, právnik. 

Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 13.11.1752 v Nitre – 
345. výročie narodenia. 
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24.10.1910* Bundala Ladislav, lekár-internista, jeden zo 

zakladateľov organizovanej turistiky v Trenčíne. 
Narodil sa v Brodskom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
2.10.2000 zomrel – 105. výročie narodenia. 

 
24.10.1970† Emanuel Ľudovít, lekár-dermatovenerológ. 

Narodil sa 16.7.1908 vo Vrbovom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 45. výročie úmrtia. 

 
26.10.1980 †   Pöstenyi Ján, kňaz, historik, správca Spolku sv. 

Vojtecha. Narodil sa 27.7.1891 v Kuklove, okres 
Senica. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 35. 
výročie úmrtia. 

 
31.10.1930* Gajdoš Martin, lekár, spisovateľ. Narodil sa 

v Dežericiach. Študoval v Bánovciach nad Bebravou. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.2.1982 v Bratislave – 
85. výročie narodenia. 

 
31.10.2000 †  Rebro Karol, právnik, pedagóg. Narodil sa 

27.10.1912 v Hlohovci. Študoval  v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 15. výročie úmrtia. 

 
Mesiac november 2015 
 
1.11.1625 *  Sinapius-Horčička Ján, kňaz, spisovateľ. 

Narodil sa v Oravskom Podzámku. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 6.8.1682 v Halle (Nemecko) – 
390. výročie narodenia. 

 
1.11.1650 *  Berzevici Henrich, katolícky kňaz-jezuita, 

pedagóg. Narodil sa v obci Brezovička. Pôsobil 
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v Trenčíne. Zomrel 20.6.1713 v Banskej Bystrici - 
365. výročie narodenia. 

 
2.11.1975 † Horák Jozef, lesný odborník. Narodil sa 

7.12.1907 v Trenčíne – Záblatí. Zomrel v Bánov-
ciach nad Bebravou – 40. výročie úmrtia. 

 
3.11.1780 *   Tamassy Jozef, spisovateľ. Narodil sa 

v Humennom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 13.5.1858 
v Jágri  (Maďarsko) – 235. výročie narodenia. 

 
9.11.1950*  Balážiková Marta, maliarka, grafička. Narodila 

sa v Trenčíne – 65. výročie narodenia. 
 
10.11.1840 *  Medňanský Martin, katolícky kňaz, spisovateľ. 

Narodil sa v Divinke, okres Žilina. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Beckove, v Bošáci. Zomrel 
3.11.1899 v Trenčíne-Orechovom – 175. výročie 
narodenia. 

 
10.11.1885 * Bellová Mária, lekárka-ftizeologička. Narodila 

sa v obci Liptovský Peter. Pôsobila v Trenčíne. 
Zomrela 20.11.1973 v obci  Príbovce, okres Martin – 
130. výročie narodenia. 

 
10.11.1905 *  Dohnány Ladislav, lekár-chirurg. Narodil sa 

v Trenčíne, kde absolvoval gymnázium. Zomrel 
22.12.1991 v Bratislave – 110. výročie narodenia.  

 
10.11.1950 *  PomajbováMária, spisovateľka, sociálna pra-

covníčka. Narodila sa v Považanoch. Študovala 
v Trenčíne. V súčasnosti pôsobí v Novom Meste nad 
Váhom –  65. výročie narodenia. 
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12.11.1950† Bellai Jozef, trenčiansky župan, publicista. 

Narodil sa 27.1.1871 v Turzovke. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 65. výročie úmrtia. 

 
13.11.1980* Berkyová Mária, výtvarníčka, sklárska 

dizajnérka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí 
v Nemšovej – 35. výročie narodenia. 

 
13.11.2010 † Porubský Oliver, fotograf, člen skupiny MÉ-

TA. Narodil sa 10.12.1937 v obci Predajná. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 13.11.2010 zomrel – 5. výročie 
úmrtia. 

 
14.11.1895* Štajgr František, právnik, pedagóg, člen 

korešpondent ČSAV. Narodil sa v Bělkovicach-
Lašťanoch (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
31.8.1972 v Prahe (Česko) – 120. výročie 
narodenia. 

 
15.11.1910 *  Hoffstädter Bedrich, maliar, výtvarný 

pedagóg. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 10.8.1954 
v Liptovskom Mikuláši – 105. výročie narodenia. 

 
18.11.1915 †   Brančík Karol,  prírodovedec, múzejník, lekár. 

Narodil sa 13.3.1842 v Starej Bystrici, okres Čadca. 
Pôsobil v Beckove a v Trenčíne, kde aj zomrel – 100. 
výročie úmrtia. 

 
19.11.1730†   Bošáni Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 

sa 13.11.1673 v Bošanoch. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Trnave – 285. výročie úmrtia.  
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19.11.1830 *  Medňanský Dionýz, župan Trenčianskej župy. 
Narodil sa vo Veselom, okres Piešťany. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 28.12.1911 vo Viedni (Rakúsko) 
– 185. výročie narodenia. 

 
19.11.1910 *  Tiso Jozef, riaditeľ Kvasnicovej továrne. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 7.9.1981 – 105. výročie 
narodenia. 

 
19.11.1985† Hamšík Dušan, reportér, publicista, autor 

literatúry faktu. Narodil sa 25.9.1930 v Trenčíne. 
Zomrel v Prahe – 30. výročie úmrtia. 

 
20.11.1915 *  Zeman Ján, lekár-balneológ. Narodil sa 

v Trenčíne. Zomrel 21.9.1980 v Rajeckých 
Tepliciach –  100.výročie narodenia. 

 
20.11.1935† Martiny Koloman, lekár-chirurg, riaditeľ 

nemocnice. Narodil sa 12.7.1864 vo Zvolene. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 80. výročie úmrtia. 

 
21.11.1970†  Maľa Pavol, právnik, atlét. Narodil sa 

17.10.1910 v Očovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel. Pochovaný je v Trenčianskej Teplej – 45. 
výročie úmrtia. 

 
22.11.1820 * Černo Karol Ľudomil, kňaz, publicista. Narodil 

sa v Uhrovci. Pôsobil v Horných Ozorovciach, 
Uhrovci, Púchove a v Trenčíne, kde aj 11.3.1894 
zomrel – 195. výročie narodenia. 

 
22.11.1930 * Novák Jozef, historik, heraldik, pedagóg. Narodil 

sa vo Vrútkach. Študoval v Trenčíne. Publikoval o 
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Trenčíne – 85. výročie narodenia. 
 
26.11.1910† Krasňanský Karol, pedagóg, prírodovedec. 

Narodil sa 24.3.1855 v Horovciach. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Marmaroš-Sigeti (Rumunsko) – 
105. výročie úmrtia. 

 
27.11.1880*  Cvinček Andrej, kňaz, cirkevný hodnostár, 

ovocinár. Narodil sa v Olešnej. Pôsobil v Hornej 
Súči. Zomrel 16.5.1949 v Nitre – 135. výročie 
narodenia. 

 
27.11.1970† Šebák Gerhard, právnik, publicista, archivár. 

Narodil sa 24.9.1887 v Trenčíne, kde aj pôsobil 
a zomrel – 45. výročie úmrtia. 

 
28.11.1885* Marsina Andrej, kňaz, klerikálny verejný činiteľ. 

Narodil sa v Žiline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
12.10.1985 v Beckove. Pochovaný je v Žiline – 130. 
výročie narodenia. 

 
30.11.1765*  Šmehlík Augustín František, hudobný pedagóg, 

piarista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.5.1844 
v Trenčíne – 250. výročie narodenia. 

 
 
 
Mesiac december 2015 
 
1.12.2010 †  Veliký Ivo, regionálny publicista, redaktor, 

kultúrny pracovník, Narodil sa 7.1.1941 v Sučanoch. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 5. výročie 
úmrtia. 
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2.12.1610 *  Bornemissza Ondrej, katolícky kňaz-jezuita. 

Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.12.1672 v Bratislave – 405. výročie narodenia.  

 
4.12.1940 *  Didi Vojtech, hudobný skladateľ, dirigent, 

pedagóg. Narodil sa v Trenčíne – 75. výročie 
narodenia. 

 
6.12.1900* Fraštacký Štefan, lekár. Narodil sa v Beluši. 

Študoval v Trenčíne. Zomrel 13.12.1983 v Nitre – 
115. výročie narodenia. 

 
7.12.2005 †  Robich Ján, výtvarník-maliar. Narodil sa 

19.7.1914 vo Viedni (Rakúsko). Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel – 10. výročie úmrtia.  

 
12.12.1795†  Adányi Andreas, jezuitský učiteľ. Narodil sa 

27.12.1715 v Dormánde (Maďarsko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Estergome (Maďarsko) – 220. 
výročie úmrtia. 

 
12.12.1890* Dudák Ján, typograf, osvetový pracovník. 

Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 5.11.1961 v Bratislave 
– 125. výročie narodenia. 

 
12.12.1940 *  Štefunko Milan, sochár. Pôsobil v Trenčíne, kde 

aj zomrel – 75. výročie narodenia. 
 
12.12.1965† Buchta Viktor, pomológ, organizátor 

ovocinárstva a záhradníctva, publicista. Narodil sa 
1.9.1892 v Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave – 50. výročie úmrtia. 
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15.12.1630 *  Knogler Ján Krištof, lekár. Narodil sa 

v Trenčíne, kde aj pôsobil a 18.4.1698 zomrel – 385. 
výročie narodenia. 

 
15.12.1930 * Hell Pavel, poľovník. Narodil sa v Prešove. 

Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 11.8.2009 
v Štiavnických Baniach – 85. výročie narodenia. 

 
16.12.1925 * Gabriš Milan, dramaturg, režisér, divadelný 

pracovník. Narodil sa v Zliechove. Pôsobil 
v Trenčíne, Považskej Bystrici a v Púchove. Zomrel 
3.5.1995 v Púchove – 90. výročie narodenia. 

 
17.12.1935† Zochová Mária, publicistka, verejná činiteľka. 

Narodila sa 2.2.1888 v Trenčíne. Zomrela v Modre – 
80. výročie úmrtia. 

 
18.12.1945 * Plachetka Ján, výskumný pracovník, šachista. 

Narodil sa v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 
 
23.12.1930* Ábelová Viera, etnografka. Narodila sa 

v Bratislave. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 4.1.2012 
zomrela – 85. výročie narodenia. 

 
23.12.1985 †  Zelník Andrej, pedagóg, výskumník, strojný 

inžinier. Narodil sa 30.11.1926 v Starej Turej. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 30. 
výročie úmrtia. 

 
24.12.1825* Rúčka Štefan, historik, publicista, katolícky 

kňaz. Narodil sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne 
a v Bzinciach pod Javorinou. Zomrel 17.8.1904 vo 
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Veľkých Kostoľanoch – 190. výročie narodenia. 
 
24.12.1915 *  Veigel Svetoslav, kňaz, básnik. Narodil sa 

v Horňanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 17.2.2010 
v Kráľovej pri Senici – 100. výročie narodenia. 

 
25.12.1725† Dubniczay Štefan, kňaz, spisovateľ, historik. 

Narodil sa 21.2.1675 v Dubnici nad Váhom. 
Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Drietome 
a v Trenčianskej Teplej, kde aj zomrel – 290. výročie 
úmrtia. 

 
26.12.1940* Kákoš Július, fotograf. Narodil sa v Chy-

noranoch. Pôsobí v Trenčíne – 75. výročie 
narodenia. 

 
27.12.1715 * Adányi Andreas, jezuitský učiteľ. Narodil sa 

v Dormánde (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
12.12.1795 v Estergome (Maďarsko) – 300. výročie 
narodenia. 

 
30.12.1905* Tasler Matej, evanjelický kňaz, spisovateľ. 

Narodil sa v Nimnici. Pôsobil v Trenčíne, 
v Trenčianskych Stankovciach. Zomrel 14.7.1975 
v Banskej Bystrici – 110. výročie narodenia. 

 
 
 
B) Osobnosti s nepresným dátumom narodenia alebo 

úmrtia 
 

 
980 *      Sv. Svorad, pustovník, mních. Pôsobil v Skalke pri 
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Trenčíne, kde aj v roku 1034 zomrel – 1035. výročie 
narodenia. 

 
1260 *  Matúš Čák Trenčiansky, hodnostár, feudál, oligar-

cha. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 18.3.1321 – 755. 
výročie narodenia. 

 
1425 * Zápoľský Štefan, uhorský palatín. Majiteľ 

Trenčianskeho hradu, ktorý rozšíril a zrenovoval. 
Zomrel v roku 1499 v Pápe (Maďarsko) – 590. 
výročie narodenia. 

 
1560 * Baticius Mikuláš, evanjelický kňaz, básnik. Pôsobil 

v Trenčíne. Zomrel v roku 1635 vo Veličnej – 455. 
výročie narodenia. 

 
1560 * Pruno Ján, pedagóg. Narodil sa v Hlohovci. Pôsobil 

v Trenčíne. Na trenčianskom gymnáziu pôsobil ako 
rektor. Bol autorom latinskej a slovenskej 
humanistickej poézie. Zomrel v Trenčíne – 455. 
výročie narodenia. 

 
1570 *  Socovský Alexander, učiteľ, náboženský spisova-

teľ, kňaz. Narodil sa  v Novom Meste nad Váhom. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1617 v Novom 
Meste nad Váhom – 445. výročie narodenia. 

 

1570 †  Šmidelius-Kováčik Juraj, evanjelický kňaz, nábo-
ženský spisovateľ. Narodil sa v Brezne. Študoval 
a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.7.1917 v Senici – 
445. výročie úmrtia.  

1600 *    Láni Zachariáš, náboženský spisovateľ, cirkevný 
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hodnostár. Narodil sa v Mošovciach. Pôsobil 
v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel 18.4.1645 
v Trenčíne – 415. výročie narodenia. 

 
1615 *   Pilárik Štefan, evanjelický kňaz, spisovateľ. Naro-

dil sa v Očovej. Pôsobil v Trenčianskej Turnej, 
Trenčíne a Beckove. Zomrel 8.2.1693 v  Neusalza-
Spremberg (Nemecko) – 400. výročie narodenia.  

 
1635 † Baticius Mikuláš, evanjelický kňaz, básnik. Narodil 

sa v roku 1560. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo 
Veličnej – 380. výročie úmrtia. 

 
1690 * Báčmedei Štefan Pavol, lekár, matematik, 

alchymista, odborný spisovateľ. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 30.4.1735 v Trnave – 325. 
výročie narodenia. 

 
1735 † Palumbini Samuel, evanjelický kňaz. Narodil sa 

10.8.1668 v Turčianskom Petri. Pôsobil v Trenčíne, 
Beckove, Adamovských Kochanovciach. Zomrel 
v obci Hajná Nová Ves – 280. výročie úmrtia. 

1780 *  Szakállos Jozef, pedagóg. Narodil sa v Čeľadiciach. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi – 235. 
výročie narodenia.  

 
1865 † Perger Ľudovít Ján, výtvarník-maliar. Narodil sa 

1.11.1816 v Kremnici. Zomrel v Trenčíne – 150. 
výročie úmrtia. 

 
1905 *     Bartek Martin, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v Hornej Súči - Dúbrave. Zomrel v roku 1945 
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v Trenčíne – 110. výročie narodenia. 
 
1920 † Lieskovský Artúr, výtvarník. Narodil sa 7.8.1852 

v Dubnici nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne – 95. 
výročie úmrtia. 

 
1940 † Liška Alexander, lekár. Na Aljaške založil lekársku 

pohotovostnú službu. Narodil sa 26.2.1883 vo 
Vyšehrade (Maďarsko). Detstvo prežil 
v Zamarovciach. Zomrel na Aljaške – 75. výročie 
úmrtia. 

 
1945 †     Baláž Daniel, protifašistický bojovník. Narodil sa 

5.6.1905 v Bohuniciach. Pôsobil v Novom Meste nad 
Váhom. Zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Novom 
Meste nad Váhom – 70. výročie úmrtia. 

 
1945 † Balážová Anna, protifašistická bojovníčka. Narodila 

sa 11.11.1903. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrela v Trenčíne – 70. výročie úmrtia. 

 
1945 †  Bartek Martin, protifašistický bojovník. Narodil sa 

v roku 1905 v Hornej Súči - Dúbrave. Zomrel 
v Trenčíne –  70. výročie úmrtia. 

 
1945 † Golian Ján, odbojár, dôstojník, generál. Narodil sa  

26.1.1906 v Dombóváre (Maďarsko). Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel vo Flössenburgu (Nemecko) – 
 70. výročie úmrtia. 

 
1955 *     Bachratý Ctibor, fotograf. Pôsobil v Trenčíne. V sú-

časnosti žije v Bratislave – 60. výročie narodenia. 
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1995 †  Danko Ľudovít, ochranca prírody, lesný inžinier, 
poľovník, riaditeľ správy CHKO Biele Karpaty. Na-
rodil sa 28.9.1957 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zo-
mrel v Nemšovej – 20. výročie úmrtia. 

 

 
 

C) Prvé písomné zmienky o obciach 

1410    Hanzlíková (miestna časť Trenčína) – 605. vý- 
                        ročie  
1265    Kubrá (miestna časť Trenčína) – 750. výročie 
 

 

D) Výročia významných udalostí 

 
1090    v Trenčíne sa ukrýva knieža Břetislav pred hnevom 

svojho otca, českého kráľa Vratislava – 925. výročie 
1220   založil Jakub I., nitriansky  biskup, Veľkú Skalku – 

795. výročie. 
1320    október -Karol Róbert obkľúčil s vojskom Trenčian-

sky hrad – 695. výročie. 
1335    uzavreli na Trenčianskom hrade česko-poľské pria-

teľstvo za  prítomnosti  Karola  Róberta,  Jána Lu-
xemburského, jeho syna Karola IV. a zástupcov poľ-
ského kráľa Kazimíra – 680. výročie. 

1375     (1.4.) uhorský kráľ Ľudovít I. dekrétom daroval Ju-
rajovi Bebekovi Trenčiansky hrad  so všetkými prí-
slušnými majetkami okrem mesta – 640. výročie 

1380     v Trenčíne bola nemocnica pre chudobných občanov 
– 635. výročie. 
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1420   postavená mestská veža v Trenčíne s gotickým prie-
chodom – 595. výročie. 

1475    po smrti Alžbety Szilágyi pripadli jej majetky (aj 
Súča) kráľovskej korune a kráľ Matej  Korvín ju za-
ložil Štefanovi Zápoľskému – 540. výročie. 

1490   Vladislav II. záložný majetok Štefanovi Zápoľskému 
potvrdil – 525. výročie. 

1510     (28.9.) navštívil Trenčín kráľ Vladislav. Zdržal  sa tu 
až  do 11.1.1511. V tomto období  sa do mesta do-
stalo prvý raz i "tisové drevo" – 505. výročie. 

1515    (11.4.) Ján Zápoľský získal na konských dostihoch 
1. cenu. Od tohto storočia sa  datujú prvé začiatky 
športu v Trenčíne – 500. výročie. 

1520     dal Juraj Thurzo  vystavať kaplnku na Malej Skalke, 
odkiaľ  zbojníci  zhodili mŕtve  telo pustovníka sv. 
Benedikta do Váhu – 495. výročie. 

1550     generál Mikuláš navštívil Trenčín a Súču, ktorú na-
riadil zrúcať. Odvtedy hrad Súča nebol obnovený – 
465. výročie. 

1550    (12.2.) kráľ Ferdinand III. vydal v Bratislave erb 
Trenčianskej župy – 465. výročie. 

1555 -1560  stavba farského kostola v Trenčíne – 460-455.   
                 výročie. 
1560    (15.11.) komisia kráľovskej komory prenechala 

Trenčiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc – 
455. výročie. 

1560   dostal  patronátne právo nad opátstvom na Skalke 
ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh – 455. výročie. 

1560   (10.4.) Ferdinand I. ediktom rozkázal vrátiť všetky 
majetky Skalského opátstva nitrianskemu biskupstvu 
– 455. výročie. 

1570     (1.5.) ukončenie nadstavenia bašty, ktorá ohradzuje 
farské nádvorie. Vysokými murovanými stĺpmi ju 
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podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť Dolná mest-
ská brána – 445. výročie. 

1590     zemetrasenie v Trenčíne – 425. výročie. 
1600   (10.11.) v Prahe potvrdil kráľ Rudolf II. výsadné lis-

tiny mesta Trenčína, ktoré udelili  kráľ Ľudovít II., 
Žigmund, Matiáš, Ferdinand I. a Maximilián – 415. 
výročie. 

1605    (14.5.-29.6.) Trenčín obliehalo Bočkayovo vojsko a 
po dvoch mesiacoch sa Trenčiansky hrad vzdal – 
410. výročie. 

1610    (30.8.) dal gróf Gašpar Ilešházi vykázať z budovy 
fary katolíckeho kňaza Rajmanna.  Evanjelici si pri-
svojili farský kostol, dva cintoríny a katolíkov vylú-
čili z mestského magistrátu – 405. výročie. 

1615     zemetrasenie v Trenčíne – 400. výročie. 
1620     českí exulanti našli útulok na Trenčianskom hrade, 

kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal a podporoval 
– 395. výročie. 

1645     (september) na Skalku prišli jezuiti a bývali tam až 
do decembra 1646, kedy sa presťahovali do Trenčína 
– 370. výročie. 

1655     (4.9.) protokol mesta Trenčín spomína evanjelické 
gymnázium – 360. výročie. 

1670     ukončená renovácia Skalky – 345. výročie. 
1670 -1782 rakúske vojsko násilne zabralo Trenčiansky hrad –    
                345. výročie. 
1680    po odhalení sprisahania Vesselényiho proti Leopol-

dovi III. bol Juraj Ilešházi  uväznený a nad Trenčí-
nom sa znovu ujalo vlády nemecké cisárske vojsko – 
335. výročie. 

1695   (11.1.) do Trenčína prišla komisia, ktorá mala preve-
riť stav hradu a urobiť ho kráľovským zámkom s pr-
votriednym vybavením – 320. výročie. 
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1710   zachvátil Trenčín mor – 305. výročie. 
1715   (3.12.) slávnostným sľubom magistrátu bol za patró-

na mesta prijatý František Xaverský – 300. výročie. 
1745   kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná 

ďalšia veža. 
1765    zemetrasenie v Trenčíne – 250. výročie. 
1785    zanikol hudobný súbor žiakov trenčianskeho piaris-

tického gymnázia – 230. výročie. 
1790  (11.6.) zhorel Trenčiansky hrad a väčšia časť mesta 

– 225. výročie. 
1835     Štefan II. Ilešházi bol v r. 1799-1835 hlavným župa-

nom Trenčianskej župy – 180. výročie. 
1835    (21.5.) gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky hrad 

barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych Teplíc – 
180. výročie. 

1850    (marec) stal sa županom v Trenčíne Rudolf Kučíny 
z Oravy – 165. výročie. 

1855  (2.7.) bola oživená v Trenčíne „Mariánska kongre-
gácia“ – 160. výročie. 

1865   (16.10.) vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcioná-
rov“ v Trenčíne – 150. výročie. 

1865   (16.10.) zavedená v Trenčíne telegrafná služba – 
150. výročie. 

1870   (1.3.) vznik dievčenskej elementárnej školy 
v Trenčíne – 145. výročie. 

1870   (1.6.) zavedená okrem tzv. Mellé - spojka medzi 
Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami omnibusová 
doprava s konským  povozom – 145. výročie. 

1875   (máj) vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej 
vody – 140. výročie. 

1875   (16.8.) vznik  spolku  Alumneum  v  Trenčíne  na 
podporu a stravovanie gymnazistov – 140. výročie. 

1880        povodeň v Trenčíne – 135. výročie. 
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1880   (12.4.) založený spevokol "Dalárda" v Trenčíne – 
135. výročie. 

1880    (1.9.)  vznik 1. školy ženských ručných prác 
v Trenčíne – 135. výročie. 

1885    povodeň v Trenčíne – 130. výročie. 
1890   (január) Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 

ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov – 
125. výročie.  

1890   (september) zavedená 1. telefónna stanica 
v Trenčíne – 125. výročie.  

1890   postavenie kúpeľného domu Hamman v Trenčian-
skych Tepliciach - prvá stavba orientálneho rázu 
v okrese – 125. výročie.  

1900   (máj) vznik Továrne na mydlo a parfumy Rudolfa 
Lonského v Trenčíne – 115. výročie. 

1900   (1.5.) začiatok stavby železničnej trate Trenčín- Bo-
šany-Topoľčany. Začiatok stavby bol v Mníchovej 
Lehote – 115. výročie. 

1900   (1.12.) otvorenie hotela Elizabeth (Tatra) v Trenčíne 
– 115. výročie. 

1905   (12.2.) bol založený Trenčiansky telocvičný spolok 
v Trenčíne – 110. výročie. 

1905   (16.8.) vznikla Prvá trenčianska borovičková, liké-
rová, koňaková a octová továreň v Trenčíne – 110. 
výročie. 

1905    (28.11.) založenie spolku pre vydržiavanie kultúr-
nych prednášok v Trenčíne – 110. výročie. 

1910    (10.2.) v hoteli Zlatý baran v Trenčíne bola premiéra 
operety „Legenda o studni lásky na trenčianskom 
hrade“ – 105. výročie. 

1910   (10.3.) založenie strany „Mungo“ (Munkarpá -  
Strana práce) v Trenčíne – 105. výročie. 
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1910   (28.5.) v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu – 
105. výročie. 

1910   (1.11.) v Trenčíne začala svoju činnosť odbočka Pr-
vej uhorskej všeobecnej   poisťovacej spoločnosti 
pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú župu – 105. 
výročie. 

1910   založenie Apoštolskej cirkvi v Trenčíne – 105. vý-
ročie. 

1920     (9.-10.10.) založenie ochotníckeho divadelného 
krúžku v Trenčíne -Biskupiciach – 95. výročie. 

1925    založenie knižnice v Trenčíne – 90. výročie. 
1925   založenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčíne 

– 90. výročie. 
1925     bola v Trenčíne založená ženská hádzaná – 90. vý-

ročie. 
1925   (20.6.) odhalili v parku bustu Ľ. V. Riznerovi – 90. 

výročie. 
1935    bol založený v Trenčíne Výskumný ústav ovčiarsky 

– 80. výročie. 
1940   založenie Odevných závodov v Trenčíne – 75. výro-

čie. 
1945     výročie oslobodenia obcí Trenčianskeho kraja – 70. 

výročie. 
1945    (10.4.) oslobodenie Trenčína – 70. výročie. 
1950    založenie Jednoty SD v Trenčíne – 65. výročie. 
1950   vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne – 

65. výročie. 
1955     založenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  ZK 

ROH OZ v Trenčíne – 60. výročie. 
1955   1. padáková škola v Trenčíne – 60. výročie. 
1960   vznik Trenčianskych novín v Trenčíne – 55. výro-

čie. 
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1965   založenie Dychovej hudby Strojárenka v Trenčíne – 
50. výročie. 

1965     (1.9.) v Trenčíne bola otvorená jazyková škola – 50. 
výročie.  

1980   založenie folklórneho súboru Vena pri SZŠ 
v Trenčíne – 35. výročie. 

1980   založenie  Trenčianskeho speváckeho zboru pri 
MsKS v Trenčíne – 35. výročie. 

1990   (21.4.) vznik  Okresného klubu alternatívnej medicí-
ny v Trenčíne – 25. výročie. 

1990   (5.10.) vznikol Komorný orchester mesta Trenčín – 
25. výročie. 

1990    (1.9) v Trenčíne bol zriadený DEMY – Ústav so-
ciálnej starostlivosti pre deti a mládež – 25. výročie. 

1995     (1.4) v Trenčíne vznikla agentúra pre domácu ošet-
rovateľskú starostlivosť – SALVS – 20. výročie. 

1995     (9.11.) v Trenčíne ukončená rekonštrukcia Rázuso-
vej ulice – 20. výročie. 

2000     (marec) medzi Trenčínom a Zlínom bola v Drietome 
podpísaná Zmluva o partnerstve – 15. výročie. 

2000   (4.8.) po rekonštrukcii otvorenie letnej plavárne 
v Trenčíne – 15. výročie. 

2000     (február) bol otvorený Trenčiansky študentský dom 
v Trenčíne – 15. výročie. 

2000     vznikla Trenčianska nadácia – 15. výročie. 
2005     (1.1.) vzniklo Mestské hospodárstvo a správa mest-

ských lesov – 10. výročie.  
2005     boli asanované Masarykove kasárne v Trenčíne. Na 

ich mieste v súčasnosti stojí polyfunkčný objekt DV 
Centrum – 10. výročie. 

2005     boli asanované budovy Slovliku na Štefánikovej uli-
ci v Trenčíne – 10. výročie. 

2005     pri výstavbe verejných toaliet na Sládkovičovej ulici 
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v Trenčíne boli objavené podzemné chodby – 10. 
výročie. 

2005     (30.1.) bol slávnostne otvorený športový areál pri 
Základnej škole na Hodžovej ulici v Trenčíne – 10. 
výročie. 

2005     (13.10.) v Trenčíne bola na rodnom dome odhalená 
tabuľa Vojte-   chovi Zamarovskému – 10. výročie. 

2005     bolo v Trenčíne založené Hudobné divadlo – 10. 
výročie. 

2010   automobily Google začali so zberom fotodokumentá-
cie ulíc Trenčína – 5. výročie. 

2010  vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne zriadili hniezdo 
záchrany – 5. výročie. 

2010  renovácia lesoparku Brezina – 5. výročie. 
2010 Mestská galéria sa presťahovala do Synagógy – 5. 

výročie. 
2010 novým primátorom Trenčína sa stal Richard 

Rybníček – 5. výročie. 
2010 na Soblahovskej ulici v Trenčíne vybudovali  
                zberný dvor - 5. výročie 
2010 park pod Juhom v Trenčíne zrekonštruovali – 5. 

výročie. 
2010 v Trenčíne otvorili letné  kino – 5. výročie. 
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Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2015 
 
1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2015 o 11.20 h prišiel na svet prvý Tren-
čan narodený v roku 2015 – Jakub Mendel ako druhý 
syn manželov Mendelových; str. 34 

- dňa 18. januára 2015 sa dožil 100 rokov významný tren-
čiansky lekár MUDr. Viliam Točík; str. 35 

- od 15. do 18. januára  2015 sa Trenčiansky samosprávny 
kraj prezentoval v Brne na tradičnom medzinárodnom 
veľtrhu turistických možností v regiónoch Regiontour 
2015; str. 38 

- na miestnych daniach a poplatkoch vybrali v roku 2014 
v Trenčíne 7,823 milióna korún, najväčšiu sumu tvorila 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný 
stavebný odpad; str. 40 

- hokejista Marián Hossa rozbehol na prelome rokov nie-
len stavbu svojej novej rezidencie na mieste bývalej Ti-
sovej vily na Brezine, ale aj golfového areálu na brehu 
Váhu; str. 41 

- dňa 20. januára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom poslanci 
schválili rozpočet zameraný na pokračovanie znižovania 
celkového zadlženia mesta; mestské zastupiteľstvo zruši-
lo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný 
a kontrolný orgán; trenčiansky parlament okrem iného 
odsúhlasil pre každú mestskú časť 75 tisíc eur; str. 44 

- dňa 30. januára 2015 vyhlásil prednosta Okresného úradu 
v Trenčíne Štefan Bohúň vinou hustého sneženia mimo-
riadnu situáciu a o pomoc požiadal krízový štáb; viace-
ré z cestných komunikácií sa počas pár hodín stali nepre-
jazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov; str. 51 
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- nový železničný most v Trenčíne nebudú môcť využívať 
chodci ani cyklisti, mesto plánuje na toto využitie odkú-
piť starý železničný most, z ktorého by mohol vzniknúť 
kolonádny cyklomost; str. 43 

- automatizovaný externý defibrilátor, prístroj, ktorý mô-
že zachrániť život, venovala Mestskej polícii v Trenčíne 
spoločnosť Aura Trade; str. 46 

- dňa 2. februára 2015 primátor mesta Richard Rybníček 
a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška podpísali memorandum o spolupráci na prípra-
ve a implementácii „Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie Trenčianskeho kraja“; str. 46 

- v súčasnosti podľa slov riaditeľa Trenčianskeho múzea 
Petra Martiniska nehrozí žiadnemu z objektov Tren-
čianskeho hradu zrútenie; str. 49 

- dňa 7. februára 2015 sa uskutočnilo hlasovanie v refe-
rende o rodine, ktoré bolo neplatné; v Trenčíne sa na 
ňom zúčastnilo iba 19,34 percenta občanov oprávnených 
hlasovať; str. 53 

- v roku 2014 vybralo mesto Trenčín na dani za ubytova-
nie o vyše 2 tisíc eur viac ako v roku 2013; str. 56 

- dňa 17. februára 2015 sa dožil 100 rokov major vo vý-
službe Ján Pafčuga; str. 58 

- dňa 23. februára 2015 otvorili knižnicu v zariadení pre 
seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne, na začiatku ma-
la 2 tisíc zväzkov, ale ďalšie neustále pribúdajú; str. 60 

- v dňoch 19. – 21. marca 2015 sa uskutočnil 23. ročník 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum 
Slovakia, na ktorom sa prezentovali nechtové dizajnér-
ky, manikérky, kozmetičky, vizážistky, kaderníčky a pe-
dikérky; str. 63 

- dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré zriadilo Komisiu 
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pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie želez-
ničnej trate; primátor Richard Rybníček oznámil, že 
nová letná plaváreň v Trenčíne bude definitívne bez vody 
aj v roku 2015; str. 57  

- dňa 7. marca 2015 sa v kultúrnom stredisku Stred na Dl-
hých Honoch uskutočnila tvorivá dielňa veľkonočných 
medovníkov s majsterkou sveta Máriou Murárikovou; 
str. 59 

- dňa 16. marca 2015 natrvalo uzavreli Čierny mostek na 
Žabinského ulici; str. 87 

- dňa 18. marca 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne, za hlavného kontrolóra 
poslanci v tajnej voľbe zvolili Libušu Zigovú 
a odsúhlasili zmenu funkčného využitia trávnatej plochy 
– bývalého futbalového ihriska v Biskupiciach, na ktorej 
by mala vyrásť zmiešaná zástavba s bytovými domami 
a rodinnými domami; str. 89 

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie 
vlády SR v Trenčíne, primátor Richard Rybníček sa na 
rokovaní nezúčastnil, bol pozvaný až na pracovný obed; 
vláda rozhodla o podpore viac ako 13 miliónov eur pre 
Trenčiansky kraj; str. 75 

- dňa 25. marca 2015 slávnostne otvorili nový cestný most 
v Trenčíne za účasti ministra dopravy SR Jána Počiatka, 
primátora Richarda Rybníčka a ďalších hostí; výstavba 
sa začala v septembri 2011, pre Slovenskú správu ciest 
ho zhotovila firma Strabag, celkové náklady dosiahli 37 
miliónov eur, pričom 85 percent z tejto sumy išlo z euro-
fondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu; str. 79 

- dňa 26. marca 2015 na stretnutí zástupcov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja s primátormi a starostami predsta-
vili optimálny variant vedenia Vážskej cyklotrasy na 
území kraja; str. 83 
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- dňa 31. marca 2015 po 43 rokoch tvorby kroniky mesta 
Trenčín odišiel do dôchodku Jozef Čery, novým kroni-
károm sa stal už od 8. januára 2015 novinár Pavol Seriš; 
str. 67 

- od 1. apríla 2015 sa novým prevádzkovateľom mestské-
ho verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie 
stalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., kto-
ré nahradilo spoločnosť Siemens; str. 85 

- dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnil snem Okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, za 
predsedníčku OO JDS účastníci na ďalšie tri roky zvolili 
opäť Emíliu Plškovú; str. 90 

- dňa 13. apríla 2015 sa uskutočnilo hasičské cvičenie za-
merané na záchrannú akciu v prípade úniku nebezpečné-
ho čpavku na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčí-
ne; str. 92 

- dňa 14. apríla 2015 zorganizovalo Mesto Trenčín spo-
mienku pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta 
pri Pamätníku umučených v lesoparku Brezina; str. 96 

- plánované zriadenie sociálneho centra pre ľudí v núdzi 
v budove Dukly na Štefánikovej ulici sa neuskutoční, 
lebo nový zákon pripravený ministerstvom financií za-
stavil bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu na 
mestá a obce; str. 94 

- dňa 22. apríla 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci odsúhlasili zmeny 
v rozpočte, ktoré vyplynuli napríklad aj z nových inves-
tičných akcií, ako rozšírenie cintorína v Zlatovciach, 
priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdrkov-
ský chodník, stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici 
pre rozšírenie jej kapacity; str. 109 

- dňa 26. apríla 2015 zomrel po ťažkej chorobe bývalý 
dvojnásobný predseda Trenčianskeho samosprávneho 
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kraja Pavol Sedláček, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 
2005 – 2013, kedy ho vystriedal súčasný predseda Jaro-
slav Baška; str. 100 

- dňa 1. mája 2015 sa zaľúbené páry bozkávali aj pod roz-
kvitnutým stromom čerešne na Trenčianskom hrade po-
čas akcie „Bozk pod hradnou čerešňou“, ktorou otvori-
li turistickú sezónu na hrade; str. 102 

- od 1. mája 2015 sa novým náčelníkom trenčianskej 
Mestskej polície stal Ivan Liptai; str. 99 

- od začiatku mája 2015 začali nezamestnaní pracovať 
na Trenčianskom hrade aj ako sprievodcovia 
a dozerajú na expozície, ďalší upratujú nádvorie, čistia 
okolie hradieb a pripravujú národnú kultúrnu pamiatku 
na hlavnú turistickú sezónu; str. 107 

- ihrisko pri Družbe na Legionárskej ulici zbúrajú pre 
stavbu nového polyfunkčného objektu, investor - spoloč-
nosť E-RAN Property – však musí vybudovať nové det-
ské ihrisko; str. 94 

- priestor pri Posádkovom klube, ktorý vznikol po zasy-
paní jamy, zostáva zatiaľ prázdny, lebo Mesto Trenčín 
sa stále súdi so spoločnosťou, ktorá vlastnila pozemok a 
plánovala na tomto mieste výstavbu garáží 
a polyfunkčnej budovy; str. 104 

- začiatkom mája 2015 začalo Mesto Trenčín v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom, občianskym 
združením Fialka, Liberty Trade s.r.o., Slovenskými 
elektrárňami a.s. a Slovanetom osádzať v meste cyklis-
tické stojany; str. 113 

- dňa 6. mája 2015 otvorili v Posádkovom dome výstavu 
k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorej 
sa okrem iných hostí zúčastnili aj veteráni odboja; str. 
105 
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- dňa 12. mája 2015 poslanec NR SR Marián Kvasnička 
oznámil, že vystupuje z klubu KDH a vzdáva sa člen-
stva v predsedníctve hnutia, dôvodom je jeho nominácia 
Henriety Crkoňovej do voľby predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktorá sa podľa Mariána Kvasničku  
zvrhla na mediálnu kampaň voči KDH; str. 112 

- dňa 13. mája 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci zmenou rozpočtu 
navýšili finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti 
zo 75 tisíc na 155 tisíc eur; str. 115 

- dňa 14. mája 2015 začali zamestnanci mestského úradu 
roznášať Trenčanom v rámci prieskumu verejnej mienky 
dvanásťstranové dotazníky, ktoré po vyplnení v náhodne 
vybraných dvetisíc domácnostiach prispejú k tvorbe no-
vého plánu rozvoja mesta; str. 116 

- v dňoch 15.-16. mája 2015 sa v areáli výstaviska Expo 
Center v Trenčíne uskutočnila výstava cestovného ruchu 
regiónov Region Tour Expo spoločne s tretím ročníkom 
celoslovenskej cukrárskej výstavy a Jarmokom remesiel; 
str. 119 

- dňa 16. mája 2015 sa uskutočnila prvá sprevádzaná 
prehliadka mestom, ktorá sa stretla s veľkým úspechom, 
str. 129 

- zlepšenie kvality života a zabezpečovanie poskytovania 
verejných služieb je globálnym cieľom trenčianskej sa-
mosprávy  pri príprave zásobníkov projektov na nové 
programové obdobie; str. 122 

- dňa 18. mája 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-
správneho kraja schválilo záverečný účet za rok 2014, 
kraj ušetril vďaka racionalizačným opatreniam a zmenám 
zmlúv 4,5 milióna eur; str. 130 

- dňa 20. mája 2015 sa v Trenčíne prvýkrát uskutočnilo 
stretnutie honorárnych konzulov, ktorí zastupujú zá-
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ujmy SR a jej občanov v zahraničí, diskutovali najmä 
o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho 
kraja; str. 124 

- v roku 2014 v Trenčianskom kraji uzavrelo manželstvo 
2803 párov, priemerný vek ženícha bol 33,7 roka, neves-
ty do manželstva vstupovali v priemere ako 30,8-ročné; 
str. 127 

- na konci roka 2014 žilo v Trenčianskom samosprávnom 
kraji 591 233 obyvateľov, čo bolo 10,9 percenta z cel-
kového počtu obyvateľov Slovenska, počet obyvateľov 
kraja klesol medziročne o 1161 osôb; str. 127 

- dňa 28. mája 2015 v Bratislave na prestížnom podujatí 
ASB Gala za účasti prezidenta SR Andreja Kisku odo-
vzdali predstaviteľom mesta Trenčín Špeciálnu cenu ro-
ka 2015 za projekt Trenčín si Ty; str. 128 

- Trenčín sa zapojil do celoslovenskej súťaže „Do práce 
na bicykli“, v meste sa zaregistrovalo až 38 tímov; str. 
105 

- dňa 29. mája 2015 prijal primátor Richard Rybníček zá-
stupcov Asociácie rakúskych modrých baretov vedenú 
generálom Güntherom Greindlom; str. 135 

- od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 odovzdali obyva-
telia Trenčianskeho kraja v rámci tretej zbraňovej am-
nestie spolu 214 nelegálne držaných zbraní a 4469 kusov 
streliva; str. 140 

- členovia občianskeho združenia „Silnejší slabším“ ve-
nujú svoj voľný čas deťom a mladým ľuďom z detských 
domovov a sociálnych zariadení, do práce zapájajú aj se-
niorov, ktorí učia deti šiť, vyšívať a pliesť; str. 134 

- od novembra 2014 do marca 2015 vydali v nocľahárni 
na Nešporovej ulici v Trenčíne vyše 6 tisíc porcií teplé-
ho jedla desiatkam ľudí bez strechy nad hlavou; str. 134 
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- dňa 1. júna 2015 počas Medzinárodného dňa detí otvo-
rilo Trenčianske múzeum na Trenčianskom hrade dobo-
vý tábor, deti do 15 rokov mali vstup na hrad v tento deň 
zadarmo; str. 135 

- strecha na budove trenčianskej synagógy je deravá, do 
budovy tečie, v máji 2015 sa stav výrazne zhoršil; str. 
136 

- od začiatku júna 2015 Kultúrno-informačné centrum 
v Trenčíne odštartovalo projekt spoznávania dejín mesta 
prostredníctvom sprevádzaných prehliadok; str. 140 

- od júna 2015 pracuje v Trenčíne na aktivačných prá-
cach pre mesto 218 ľudí, z nich 59 pracuje podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi, sedem vykonáva menšie 
obecné služby a musia odpracovať minimálne 64 hodín 
mesačne, ďalších 150 občanov v hmotnej núdzi musí od-
pracovať mesačne 32 hodín; str. 139 

- dňa 4. júna 2015 vyšiel v týždenníku Trend rozsiahly 
rozhovor s primátorom Trenčína Richardom Rybníč-
kom, ktorý okrem iného povedal, že nevylučuje po do-
končení reformy v Trenčíne vstup do veľkej politiky; str. 
148 

- dňa 4. júna 2015 v rámci projektu „Celé Slovensko číta 
deťom“ čítali mládeži zo svojich obľúbených kníh pri-
mátor Richard Rybníček, župan Jaroslav Baška, literáti 
a ďalšie osobnosti; str. 141 

- jednou z mála možností na kúpanie pre Trenčanov je 
prírodné jazero pri chate v Opatovej, majiteľ chaty 
preto celý areál prerobil, skultúrnil a ponúkol viac slu-
žieb, pribudli nové sedenia, terasy na opaľovanie, šatne 
a dva nové bufety; str. 146 

- dňa 10. júna 2015 uzavrelo svoju 28. kapitolu celoživot-
né vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku 
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v Trenčíne, osvedčenie o absolvovaní prevzalo 125 po-
slucháčov; str. 159 

- začiatkom júna 2015 Mesto Trenčín zrušilo verejnú sú-
ťaž na rekonštrukciu Kultúrneho strediska Hviezda, 
dôvodom je nárast finančnej spoluúčasti mesta na 1,78-
miliónovom projekte z plánovaných asi 88 tisíc eur na 
takmer 279 tisíc eur; str. 157 

- dňa 13. júna 2015 sa dožila 50 rokov trenčianska rodáč-
ka, etnologička Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
Monika Vrzgulová; str. 160 

- dňa 14. júna 2015 zomrel vo veku 83 rokov MUDr. Jú-
lius Činčár, známy lekár a legenda trenčianskej výtvar-
nej scény; str. 186 

- dňa 19. júna 2015 vyhlásili v sobášnej sieni mestského 
úradu najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín za 
rok 2015, pamätný list a plaketu im odovzdal primátor 
Richard Rybníček; str. 182 

- dňa 22. júna 2015 po rekonštrukcii otvorili kasáreň na 
Trenčianskom hrade, vznikli v nej reprezentačné priesto-
ry pre spoločenské i kultúrne podujatia; str. 163 

- dňa 23. júna 2015 sa v sídle trenčianskej župy uskutočni-
la konferencia „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho 
a Zlínskeho kraja“, výsledkom slovensko-českej spolu-
práce a výmeny skúseností v oblasti cykloturistiky je 
mapa s trasami, tipmi na výlety a vybranými turistickými 
cieľmi v partnerských regiónoch; str. 166 

- dňa 24. júna 2015 si vo Verejnej knižnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne pripomenuli dvojsté výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra zážitkovou formou – tematickým diva-
delným predstavením; str. 171 

- dňa 25. júna 2015 otvorila nezisková organizácia „Lepší 
svet“ na Palackého ulici v Trenčíne nové zariadenie so-
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ciálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 
a duševným ochorením; str. 167 

- prechodný domov pre opustené a týrané psy v Trenčíne 
sa snaží zlepšovať podmienky, na jeseň 2015 chce pri-
staviť ďalšiu budovu, informovala predsedníčka Ob-
čianskeho združenia „Trenčiansky útulok“ Petra Ož-
valdová; str. 170 

- Mesto Trenčín vypožičalo Slovenskému rybárskemu 
zväzu na 50 rokov územie na pravom brehu Váhu, za 
bývalou fabrikou Ozety na záplavovom území majú ry-
bári podľa podmienok mesta vybudovať prírodnú rela-
xačno-odpočinkovú zónu; str. 173 

- dňa 2. júla 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci okrem iného schvá-
lili zmeny v rozpočte na tento rok a odsúhlasili aj nové 
investičné akcie, napríklad vypracovanie projektovej do-
kumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia, re-
konštrukciu šatní Zimného štadióna Pavla Demitru, vy-
budovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na 
Soblahovskej ulici, rekonštrukciu detského ihriska na 
Karpatskej ulici a niektoré ďalšie; str. 188  

- Mesto Trenčín kúpilo špeciálne zariadenie na opravu 
výtlkov, ktoré pracuje na báze infračerveného žiarenia 
bez potreby rezania či frézovania asfaltu; str. 177 

- počas rekonštrukcie mosta ako jedinej prístupovej cesty 
na Ostrov platí pre motoristov i cyklistov dočasné do-
pravné značenie vrátane svetelnej signalizácie, chodcov 
preváža kyvadlová autobusová doprava; str. 180 

- Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie 
dvadsiatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli reš-
tituované pôvodnými vlastníkmi, do konca roka 2016 má 
povinnosť im ho zabezpečiť; str. 187 



1058 
 

- v dňoch 27. – 31. júla 2015 sa konali „Trenčianske his-
torické slávnosti“, počas ktorých ožilo Mierové námes-
tie gladiátorskými súbojmi; str. 179 

- dňa 31. júla 2015 otvorili ďalšiu kamienkovú pláž pod 
starým cestným mostom; str. 189 

- dňa 2. augusta 2015 bola nedeľa a Trenčiansky hrad 
prekonal rekord v dennej návštevnosti – pozrelo si ho 
až 1295 platiacich návštevníkov; str. 204 

- dňa 10. augusta 2015 oslávila 90. narodeniny legenda pe-
šej turistiky v trenčianskom  regióne Marta Trebatická, 
držiteľka viacerých ocenení vrátane Zlatého odznaku 
Klubu slovenských turistov, aj v súčasnosti organizuje 
turistické trasy pre verejnosť a nedeľné vychádzky v oko-
lí Trenčína, str. 190 

- dňa 10. augusta 2015 sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci 
schválili návrh primátora na zmenu rozpočtu s tým, že 
došlo len k presunu finančných prostriedkov bez vplyvu 
na celkovú výšku rozpočtu a schválili aj 70 tisíc eur na 
výstavbu multifunkčného ihriska v športovom areáli ZŠ 
Dlhé Hony; str. 212 

- dňa 20. augusta 2015 priviezli do trenčianskej nemocnice 
štyroch zranených ľudí po zrážke dvoch športových lie-
tadiel pri obci Červený Kameň, ktorá si vyžiadala sedem 
obetí; str. 193 

- starý cestný most v Trenčíne je vo veľmi zlom technic-
kom stave, Slovenská správa ciest ho mala začať opra-
vovať hneď po dokončení nového cestného mosta, pre-
stavba je však naplánovaná až na roky 2018 – 2021; str. 
209 

- dňa 26. augusta 2015 si predstavitelia Matice slovenskej, 
samospráv, spoločenských organizácií a obyvatelia Tren-
čína na evanjelickom cintoríne pietnou spomienkou pri-
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pomenuli matku Ľudovíta Štúra Annu Štúrovú, rode-
nú Michalcovú; od jej úmrtia uplynulo presne v tento deň 
162 rokov; str. 195 

- dňa 29. augusta 2015 si miestna časť Kubrá pripomenu-
la 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci, k boha-
tým oslavám prispelo vydanie publikácie o Kubrej auto-
rov Stanislava Lišku a Pavla Moška a osadenie lavičky 
s menom najslávnejšieho kubranského rodáka, olympij-
ského víťaza Janka Zacharu pred miestnym kostolom; 
str. 211 

- hotel Elizabeth v Trenčíne sa stal na základe hodnotenia 
dvoch miliónov hotelových hostí víťazom kategórie 
„Hotel s najlepšími službami pre zákazníka“, rebríček 
zostavil rezervačný portál Hotel.de; str. 205 

- Trenčiansky samosprávny kraj musí zaplatiť takmer 
polmiliónovú pokutu za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe terajšej budovy TSK ešte v roku 2006; str. 
198 

- Trenčín kopíruje všeobecný trend starnutia v porovna-
teľných mestách a pre jeho ďalší rozvoj bude kľúčový 
spôsob, akým zabojuje v konkurencii ostatných miest 
Slovenska o pritiahnutie nových obyvateľov; str. 203 

- dotazník v rámci prípravy plánu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta vyplnilo a odovzdalo 826 res-
pondentov z celkového počtu 2 tisíc náhodne vybraných 
trenčianskych domácností; prieskum sa uskutočnil 
v druhej polovici mája a začiatkom júna 2015; str. 202 

- v letných mesiacoch 2015 investovalo Mesto Trenčín do 
rekonštrukcie troch mestských materských škôlok 42 
tisíc eur; str. 205 

- z depozitu Trenčianskeho múzea zmizol obraz Miloša 
Alexandra Bazovského „Ženy pod krížom“ v hodnote 
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vyše 50 tisíc eur, páchateľkou bola zamestnankyňa mú-
zea; kupec, ktorému ho predala, ho vrátil; str. 206 

- v dňoch 11. – 13. septembra 2015 sa v miestnej časti 
Opatová nad Váhom uskutočnili oslavy 777. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci, pri tejto príležitosti vyšla 
kniha „Také sme my boli deti“ autora Stanislava Van-
ča; str. 207 

- dňa 15. septembra 2015 pod záštitou nitrianskeho bisku-
pa Mons. Viliama Judáka otvorili v Trenčíne na Farskej 
ulici Centrum pre rodinu; str. 213 

- dňa 16. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci schválili 
zmenu rozpočtu, v rámci ktorej uvoľnili finančné pro-
striedky napríklad na opravu schodiskovej plošiny WC 
Sládkovičova, opravu kotlov na krytej plavárni, opravu 
fontány na Štúrovom námestí a na výmenu dverí 
v Centre seniorov; 

-  dňa 9. októbra 2015 sa stretli bývalí susedia 
z Kukučínovej ulice č. 1 v Trenčíne pri svojom pôvod-
nom bydlisku, ktoré museli opustiť pred štyridsiatimi 
rokmi, keď dom získala armáda; str. 215 

- v dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnil 21. ročník veľtrhu elek-
trotechniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 
ELO SYS, najúspešnejším exponátom sa stalo terénne 
pásové vozidlo s elektrickým pohonom z dielne študen-
tov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Daniela Siekela, Dominika Maleca 
a Miroslava Bartoša; str. 217 

- v dňoch 15. – 16. októbra 2015 na 32. svetovom kongre-
se pracovného lekárstva v Jihlave odovzdali MUDr. 
Františkovi Jarošovi, CSc. z Trenčína Čestnú medailu 
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prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc. za zásluhy a rozvoj 
odboru pracovného lekárstva; str. 221 

- dňa 21. októbra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, primátor na ňom in-
formoval, že dlh stále klesá, aj keď nie už tak rýchlo ako 
v minulých rokoch a je to tým, že mesto už aj investuje; 
poslanci schválili ďalšie zmeny v rozpočte, navýšili fi-
nancie napríklad pre MŠ Kubranská na nákup novej 
práčky, Školský klub detí Východná dostane viac peňazí 
na obnovu svojich oddelení; str. 219 

- dňa 23. októbra 2015 v areáli Základnej školy na Ho-
džovej ulici v Trenčíne odovzdali prístrešok so stojan-
mi na 12 bicyklov, najviac sa o to zaslúžilo občianske 
združenie Fialka; str. 218 

- od 1. novembra 2015 je nocľaháreň pre bezdomovcov 
na Nešporovej ulici v Trenčíne opäť otvorená pre ľudí 
bez domova; str. 239 

- dňa 5. novembra 2015 ocenili v obradnej sieni Mestské-
ho úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov krvi; 
str. 235 

- krajská Správa ciest inštalovala na rizikové cesty v kraji 
meteostanice, webkamery neustále informujú dispečera 
o stave ciest; str. 222 

- dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil prvý Deň otvore-
ných dverí náčelníka Mestskej polície Trenčín Ivana 
Liptaia; str. 220 

- dňa 17. novembra 2015 si Trenčania na Mierovom ná-
mestí pripomenuli pamätné revolučné udalosti 
z novembra roku 1989; str. 222 

- trenčiansky hotel Elizabeth získal na zasadnutí predsta-
viteľov historických hotelov Európy na francúzskom 
zámku Chateau de lˇEpinay prestížne ocenenie „Najlepší 
mestský historický hotel Európy“ na rok 2016; str. 223 
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- dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom okrem iné-
ho poslanci schválili prevod budov po Detskom domove 
v Hornom Orechovom do vlastníctva mesta pre účely 
krízového centra; str. 228 a 235 

- dňa 23. novembra 2015 schválili poslanci zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočet na rok 
2016, ktorý počíta s prebytkom 16,74 milióna eur; str. 
225 

- kancelária občianskeho združenia „Pomoc obetiam ná-
silia“ začala po štyroch rokoch opäť fungovať 
v Trenčíne; str. 238 

- dňa 27. novembra 2015 umiestnili na Mierovom námestí 
v Trenčíne vianočný stromček – smrek pichľavý s výš-
kou 13 metrov, ktorý daroval mestu občan zo Zámostia; 
str. 226 

- dňa 5. decembra 2015 rozsvietil Mikuláš na Mierovom 
námestí vianočný stromček; str. 226 

- dňa 14. decembra 2015 sa v trenčianskom hoteli Eliza-
beth uskutočnilo stretnutie prezidenta SR Andreja Kis-
ku s osobnosťami Trenčianskeho kraja, na ktorom prezi-
dent dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami pre-
zentoval svoj názor na aktuálnu vnútropolitickú situáciu, 
najväčšie problémy vidí v neutešenom stave zdravotníc-
tva a školstva; str. 241 

- dňa 16. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré schválilo vyrov-
naný rozpočet na rok 2016 – mesto bude hospodáriť 
s celkovou sumou 38 miliónov eur; str. 244 

- dňa 16. decembra 2015 schválili poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Trenčíne zmeny a doplnky územného plá-
nu, ktoré umožňujú výstavbu nového dopravného ter-
minálu s obchodným centrom; str. 248 
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- dňa 16. decembra 2015 otvorili novovybudovaný pod-
jazd Brnianska pod železničnou traťou; str. 244 

- dňa 17. decembra 2015 na 11. ročníku projektu „Otvor 
srdce, daruj knihu“ v Trenčianskom múzeu dostalo 
pred Vianocami knihy podľa želania takmer dvesto detí 
v hmotnej núdzi; str. 250 

- rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry mesta 
asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád, konšta-
toval v koncoročnom rozhovore pre mesačník Info pri-
mátor Richard Rybníček; str. 229 

- Trenčín je posledným krajským mestom, ktoré ešte ne-
má zmodernizované centrum; rekonštrukcia sa má 
uskutočniť podľa architektonického návrhu brnianskeho 
ateliéru RAW, začne sa na jar roku 2017 a hotová by 
mala byť za sedem až desať mesiacov; str. 246 

- Národná sieť Fórum pre pomoc starším pod záštitou mi-
nisterstva zahraničných vecí a ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny udelila titul „Senior roka 2015“ 
predsedníčke Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne Anne Prokešovej a jej manželovi 
Ivanovi Prokešovi; str. 248 

- v roku 2015 sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho 
kraja stalo 1254 dopravných nehôd, čo je o 56 viac, ako 
v rovnakom období roku 2014; str. 251 

- dňa 24. decembra 2015, na Štedrý deň, sa dve desiatky 
bezdomovcov v trenčianskej nocľahárni aktívne zapojili 
do prípravy štedrej večere spolu s dobrovoľníkmi centra 
Maltézskej pomoci; str. 253. 

 
2. Ekonomický život 
 

- v roku 2015 ušetrí podpísaním dodatkov k zmluvám 
o poskytovaní autobusovej dopravy Trenčiansky samo-
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správny kraj v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 
doprave asi 3,5 milióna eur; str. 254 

- v roku 2014 odviedol Colný úrad v Trenčíne do štátneho 
rozpočtu v rámci vymáhacieho konania 620 tisíc eur; str. 
255 

- začiatkom januára 2015 dali Železnice SR primátorovi 
Trenčína prísľub, že dokončia rozostavané objekty do 
konca roka 2015; str. 256 

- nový systém projektového riadenia začal fungovať 
v Trenčianskom samosprávnom kraji; str. 258 

- dňa 20. januára 2015 mestské zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie, v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s 
predlžovaním termínov na niektorých úsekoch moder-
nizácie železničnej trate; str. 261 

- dňa 5. februára 2015 vyhlásil v Národnej rade SR minis-
ter dopravy Ján Počiatek, že jeho rezort pravdepodobne 
stiahne projekt modernizácie železničnej trate zo Zla-
toviec po Trenčiansku Teplú z financovania z práve sa 
končiaceho eurofondového obdobia; str. 263 

- v priebehu januára 2015 rozbehlo proces výstavby 
v trenčianskom priemyselnom parku sedem nových fi-
riem; str. 265 

- vo februári 2015 bola priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti v okrese Trenčín 7,55 percenta, 

- dňa 25. februára 2015 zriadilo mestské zastupiteľstvo 
Komisiu pre dohľad nad ukončením výstavby mo-
dernizácie železničnej trate; str. 267 

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu aktu-
álne komunikuje s deviatimi firmami, ktoré uvažujú 
nad investíciou v Trenčianskom kraji; projekty majú po-
tenciál preinvestovať približne 50 až 150 miliónov eur a 
vytvoriť až 3 tisíc nových pracovných miest; str. 265 
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- na rok 2015 nemá Mesto Trenčín v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky na nájomné byty, o nákupe bytov 
s využitím Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej do-
tácie uvažuje mesto až v roku 2016; str. 266 

- dňa 2. marca 2015 navštívil premiér Robert Fico 
a minister obrany Martin Glváč VOP Trenčín, ktorý 
vláda prenajala na dve desaťročia za 7,56 milióna eur; 
str. 268 

- optimalizácia prímestskej dopravy v Trenčianskom 
samosprávnom kraji má v roku 2015 priniesť úsporu 357 
tisíc eur; týka sa to asi 170 autobusových liniek, nové 
cestovné poriadky nadobudli platnosť 1. marca 2015; str. 
271 

- Mesto Trenčín plánuje nákup techniky používanej pri 
prevádzke kompostoviska, zámer vyhlásiť verejné ob-
starávanie schválilo trenčianske Mestské zastupiteľstvo; 
str. 273 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Tren-
čianskom kraji klesla vo februári 2015 medzimesačne 
o 0,13 percenta na úroveň 9,39 percenta; str. 276 

- v marci 2015 ministerstvo dopravy uzavrelo so Železni-
cami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na moderni-
záciu traťového úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá; str. 
276 

- značka Nehera, pred vojnou svetový textilný gigant, 
opäť ožíva a mieri medzi luxusné módne ikony, vyrába 
modely aj vo svojej tradičnej neherovskej bašte Trenčíne; 
str. 278 

- v apríli 2015 získala spoločnosť Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. právoplatné kolaudačné rozhodnutia 
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pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach; 
str. 282 

- bilancia zimnej údržby Správy ciest TSK je viac ako 
184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 tisíc ton 
posypového materiálu a takmer 3 milióny eur; str. 283 

- dňa 4. mája 2015 informovala vláda SR o zámere nájsť 
strategického partnera pre Letecké opravovne Trenčín; 
str. 285 

- exminister hospodárstva a šéf Sitno Holdingu Ľudovít 
Černák v rozhovore v Hospodárskych novinách hovorí 
o svojom záujme prenajať si Letecké opravovne Tren-
čín; str. 287 

- spoločnosť ICZ Slovakia a.s. s centrálou v Trenčíne je 
jedným z dominantných zamestnávateľov v oblasti IT 
technológií v trenčianskom regióne; str. 289 

- dňa 5. mája 2015 sa v Trenčíne uskutočnila konferencia 
s názvom „Inovačný región – možnosti financovania 
inovácií“, ktorej obsahom boli praktické informácie 
o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, 
vedy a inovácií z najväčšieho európskeho programu „Vý-
skum a inovácie“; str. 292 

- harmonogram dokončenia stavieb pri modernizácii že-
leznice v Trenčíne má ďalší posun - stavba podjazdu na 
Vlárskej ulici mala byť dokončená v júli 2015, nový ter-
mín je prelom tretieho a štvrtého kvartálu 2015; str. 293 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov 
za 346 440 eur spoločnosti HS-Tec, ktorá tam vytvorí až 
40 pracovných miest; str. 273, 296 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo hos-
podárenie mesta za rok 2014 bez výhrad a rezervný 
fond vo výške 432 tisíc eur; str. 302 
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- Trenčínu sa podarilo po rokoch snahy získať eurofondy 
na rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň 
slúži ako divadelná scéna pre miestnych ochotníkov 
a vyše desiatku rôznych súborov; str. 296 

- nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici 
Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie nového zabezpe-
čovacieho zariadenia, v máji 2015 prebieha jeho montáž 
a po ukončení výluk dôjde k jeho spusteniu; str. 280 

- najväčšou investičnou akciou financovanou z eurofondov 
bola v Trenčíne v končiacom sa programovom období 
rekonštrukcia troch základných škôl v rokoch 2010 – 
2012, celkové náklady na rekonštrukciu boli 4,14 milióna 
eur, z eurofondov prišlo 3,94 milióna eur; str. 299 

- v trenčianskej firme Virtual Reality Media vznikajú vy-
spelé letecké simulátory pre vrtuľníky a stíhačky, ktoré 
využíva ja americká armáda; str. 305 

- dňa 3. júna 2015 spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. a Trenčianska vodohospodárska spo-
ločnosť a.s. uzavreli Dohodu o urovnaní sporných 
a pochybných práv, prevádzkovateľom celej infraštruk-
túry sa stali Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.; str. 
310 

- most v trenčianskej mestskej časti Opatová nad Váhom 
je poškodený, ale začiatok opravy opäť odložili, hoci 
podľa zmluvy mala byť oprava ukončená už na konci ro-
ka 2014; str. 311 

- dňa 5. júna 2015 informoval premiér Robert Fico 
o svojej návšteve v Moskve, témou rozhovorov bola aj 
modernizácia vrtuľníkov Mi-17, kde by si premiér ve-
del predstaviť väčšie využitie kapacít Leteckých opra-
vovní Trenčín; str. 304 

- dňa 23. júna 2015 otvorili v priemyselnom parku v Tren-
číne nový závod japonskej spoločnosti Akebono, ktorá je 
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celosvetovým lídrom vo vývoji a výrobe automobilových 
bŕzd; str. 308 

- do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici by mali naj-
bližšie pribudnúť dve trenčianske firmy – spoločnosť 
Wlana, s.r.o. má záujem postaviť mlyn na mletie kuku-
rice a spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. podnikajúca v ob-
lasti zasielateľstva chce vybudovať firemné zázemie spo-
ločnosti; str. 309 

- dňa 2. septembra 2015 vyhlásil primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček mimoriadnu situáciu na frekventova-
nom moste v Opatovej nad Váhom, ktorý je 
v havarijnom stave; str. 311 

- dňa 15. októbra 2015 začala Slovenská správa ciest s op-
ravou mosta v Opatovej nad Váhom; str. 312 

- dňa 27. októbra 2015 zrušili Letecké opravovne Tren-
čín súťaž na výber svojho strategického partnera 
a zostávajú v portfóliu Ministerstva obrany SR, sústredia 
sa na strategické zákazky, ktoré im má zabezpečiť minis-
terstvo obrany; str. 312 

- dňa 11. novembra 2015 v Trenčíne vyhlásili TOP 10 fi-
riem v regióne, ktoré v štyroch kategóriách vyhodnotili 
Hospodárske noviny: Bijou Brigitte, s.r.o. Trenčín, Linde 
Material Handling,, s.r.o. Trenčín, MCL, s.r.o. Rudník 
a Porfix a.s. Zemianske Kostoľany; str. 314 

- priemyselný park v Trenčíne by mal byť do dvoch ro-
kov naplnený, o posledné dva hektáre mestských po-
zemkov má záujem nemecký investor zaoberajúci sa lo-
gistikou, vyhlásil v novembri primátor Richard Rybní-
ček; str. 318 

- v priebehu novembra 2015 práce na rekonštrukcii mos-
ta na Ostrov pokračujú, ale termíny dokončenia aj 
v tomto prípade Železnice SR posúvajú – namiesto pô-
vodného termínu v apríli 2016 sa predpokladá sprevádz-
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kovanie v máji a úplné ukončenie v auguste 2015; str. 
319 

- firma Leoni v Trenčíne v roku 2015 významne rozšírila 
svoju výrobu testovacích zariadení a skúšobných modu-
lov v novo postavenom inžinierskom centre, testovacie 
zariadenia firma dodáva do celého sveta; str. 321. 

 
3. Kultúrno-spoločenský život 

 
- dňa 5. januára 2015 zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čes-

tmír Harníček, všestranná osobnosť, ktorého verejnosť 
vnímala predovšetkým ako vášnivého fotografa a spolu-
zakladateľa skupiny Méta; str. 324 

- dňa 15. januára 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja 30. družob-
nú výstavu výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“; str. 325 

- dňa 29. januára 2015 otvorili zrekonštruovanú a digitali-
zovanú školskú knižnicu v Základnej škole na dolinách; 
str. 339 

- od 13. februára do 22. marca 2015 bola v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského inštalovaná kolektívna výstava 
„Nové Mosty – New Bridges“ popredných škótskych 
a slovenských výtvarníkov; str. 335 

- dňa 16. februára sa konalo slávnostné stretnutie pri príle-
žitosti 90. výročia založenia Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne, jeho súčasťou bolo aj slávnostné 
uvedenie do života zborníka „Vinše nad zlato“, ktorý 
zostavil Peter Martinák; str. 331 

- dňa 16. februára 2015 uviedli do života najnovšiu knihu 
Jána Maršálka „Cesta k bráne“, autor je síce povola-
ním technik, ale dušou básnik a literát, predseda literár-
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neho klubu Omega a člen Spolku slovenských spisovate-
ľov; str. 340 

- dňa 20. februára 2015 uviedol absolvent pohybového he-
rectva na JAMU v Brne Trenčan Pavol Seriš v trenčian-
skom  kine Hviezda 60. reprízu svojej najúspešnejšej 
hry „Chutilo vám páni?“, s ktorou získal ocenenia aj na 
zahraničných festivaloch; str. 330 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 zo svojho rozpočtu 
kultúrne projekty sumou 14 tisíc eur; str. 338 

- veľkoplošné maľby v uliciach Devínskej Novej Vsi pú-
tajú pozornosť obyvateľov i návštevníkov, ich autorom je 
rodák z Trenčína Ing. arch. Juraj Hubinský; str. 328 

- dňa 28. februára 2015 na majstrovstvách Slovenska 
v štandardných tancoch veľmi dobre reprezentoval svo-
je mesto Tanečný klub Dukla Trenčín - v kategórii do 
21 rokov Martin Šrámka a Lucia Centárová, štvrté 
miesto získal Matúš Szegho, medzi dospelými sa stali 
vicemajstrami Slovenska Matteo Cicchitti a Simona 
Brecíková; str. 354 

- od 1. marca 2015 je Posádkový klub v Trenčíne mimo 
prevádzky, strešný plášť nad divadelnou sálou má trhli-
ny a voda prenikla aj na miesta s elektrickými káblami; 
str. 302  

- dňa 2. marca 2015 otvorili vo vestibule Okresného úradu 
v Trenčíne výstavu najlepších výtvarných prác regionál-
neho kola súťaže „Vesmír očami detí“; str. 345 

- dňa 3. marca 2015 otvorili v mestskej veži v Trenčíne 
výstavu českého umelca Pavla Talicha pod názvom 
„Stromu naděje zbývá“; str. 344 

- dňa 5. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia knihy roz-
hovorov Antona Baláža s Rudolfom Dobiášom „Vy-
niesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci“ za účasti autora 
knihy Antona Baláža; str. 351 
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- dňa 6. marca 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja výber z tvorby jubi-
lujúcej autorky Milady Ždrnja; str. 353 

- dňa 23. marca 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku stretli literárne činné osobnosti s blízkym vzťa-
hom k trenčianskemu regiónu; str. 369 

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia spevníka 
a najnovšieho CD Lýdie Fajtovej za účasti tejto známej 
81-ročnej speváčky; str. 373 

- dňa 26.marca 2015 zomrel v Bratislave trenčiansky ro-
dák, spisovateľ, publicista, ctiteľ humoru a westernov 
Kornel Földvári; str. 355 - 367 

- Jerguš Oravec, rodák z Trenčína, bluesový gitarista 
a spevák zaujal publikum i odborníkov na medzinárodnej 
súťaži „European Blues Challenge“ v Bruseli, chválou 
nešetril ani prezident americkej The Blues Foundation 
Jay Sieleman; str. 367 

- dňa 27. marca 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu diel dvoch výtvarníkov – grafickú 
tvorbu Vladimíra Gažoviča a maľby Jany Hýbalovej 
Ovšákovej; str. 372 

- dňa 1. apríla 2015 otvorili v mestskej veži výstavu víťaz-
ných prác 4. ročníka celoslovenskej súťaže „Bienále fi-
gurálnej kresby a maľby“; str. 376 

- dňa 9. apríla 2015 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 
uskutočnila regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitač-
ných kolektívov a divadiel poézie 61. Hviezdoslavov 
Kubín (Štúrov Uhrovec); str. 375 

- dňa 14. apríla 2015 na 14. ročníku speváckej súťaže žia-
kov základných umeleckých škôl „Pieseň Lýdie Fajto-
vej“ si väčšinu cien odniesli speváci ZUŠ Karola Pádi-
vého v Trenčíne; str. 383 
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- v apríli 2015 obsadila trenčianska patchwokárka Hana 
Nekorancová pekné 12. miesto na 9. ročníku prestížnej 
medzinárodnej výstavy Prague Patchwork Meeting, 
porota hodnotila okolo stovky vystavovaných quiltov; 
str. 390 

- dňa 17. apríla 2015 sa v Trenčíne konal krst poviedkovej 
knihy Evy Bodnárovej pod názvom „Všetko krásne čo 
sa mi mohlo stať“; autorka je rodáčkou z Trenčína, kto-
rá dlhé roky žije v Košiciach; str. 378 

- v apríli 2015 udelila generálna riaditeľka Národného 
osvetového centra v Bratislave medailu „Pocta svätého 
Gorazda“ folklórnemu súboru Trenčan, ktorý od roku 
1949 pôsobí pri trenčianskom gymnáziu; str. 383 

- dňa 28. apríla 2015 prevzal mladý herec Trenčan  Pavol 
Seriš na medzinárodnom divadelnom festivale FITUA 
v marockom Agadire cenu za najlepší herecký výkon; 
str. 380 

- začiatkom mája 2015 v Trenčíne vyhodnotili krajskú po-
stupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 19. Vý-
tvarné spektrum Trenčianskeho kraja; str. 353 

- francúzsky portál Couvre-feu zaradil trenčiansku Poho-
du medzi desať festivalov, ktoré sa oplatí v lete navští-
viť; Pohoda je podľa autorov rebríčka ideálnou voľbou 
pre ľudí, ktorí hľadajú vzrušenie či netradičný priestor; 
str. 381 

- dňa 7. mája 2015 otvorili krajskú súťažnú výstavu ama-
térskej fotografie AMFO 2015 a počas vernisáže vo vý-
stavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja odovzdala porota ocenenia najlepším autorom; str. 
387 

- dňa 10. mája 2015 Mestské divadlo v Trenčíne uviedlo 
premiéru hry svetového autora Mira Gavrana „Bábka“; 
str. 389 
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- dňa 15. 5. 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského uskutočnila vernisáž výstav Jozefa Kostku a Ka-
rola Felixa; str. 384 

- dňa 16. mája 2015 sa aj galérie a múzeá v Trenčíne zapo-
jili do celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií“; 
str. 385 

- dňa 2. júna 2015 uvideli do života v trenčianskej knižnici 
knižku s názvom „Štefan – trenčiansky mestský bube-
ník“ za účasti autora textu Vlada Kulíška a autora kre-
sieb Jozefa Vydrnáka; str. 390 

- dňa 23. a 24. mája 2015 uviedol divadelný súbor Opa-
tová 21 hru s názvom „To ste vy pán Taner?“, ktorú 
režíroval Roman Oravec; str. 422 

- od 6. júna do 2. septembra 2015 je v Delovej bašte Tren-
čianskeho hradu inštalovaná výstava mýtických zvierat 
„Draci a drakobijci“; str. 392 

- v dňoch 6. – 7. júna 2015 na 25. ročníku celoštátnej sú-
ťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a 40. 
ročníku detského folklórneho festivalu „Pod likavským 
hradom“ získali najmenšie deti detského folklórneho 
súboru Kornička zlaté pásmo, Cenu Eleny Medveckej 
za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí pro-
stredníctvom ľudového umenia udelili vedúcej súboru 
Kornička Jarke Kohútovej; str. 421 

- dňa 11. júna 2015 sa na Trenčianskom hrade stretli na 
unikátnej prehliadke „Ódy módy“ najúspešnejší absol-
venti dizajnu na trenčianskej Strednej umeleckej škole; 
str. 393 

- od 15. do 20. júna 2015 sa v areáli malej a Veľkej Skalky 
konalo medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora 
et Ars, 

- dňa 14. júna 2015 zomrel bývalý vojenský lekár, riaditeľ 
trenčianskej nemocnice a uznávaný výtvarník Július 
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Činčár, ktorý sa venoval maľbe, kresbe, plastike 
a grafike; str. 400 

- dňa 15. júna 2015 otvorili na pešej zóne v Trenčíne pro-
jekt letnej čitárne, str. 398 

- dňa 19. júna 2015 otvorili v mestskej veži výstavu foto-
grafií Radovana Stoklasu „Od Belmonda po Cardinale“, 
ktorá približuje dianie na festivale Art Film Fest; str. 399 

- od 19. do 26. júna 2015 prebiehal v Trenčíne a Trenčian-
skych Tepliciach už 23. ročník medzinárodného filmové-
ho festivalu Art Film Fest, ktorý ponúkol 84 dlhomet-
rážnych a 41 krátkych a stredometrážnych filmov; pre-
stížne ocenenie Hercova misia dostali česká herečka 
Anna Geislerová a slovenský herec Juraj Kukura, 
ocenenie Zlatá kamera prevzal dvorný kameraman reži-
séra Juraja Jakubiska Ján Ďuriš; str. 402 - 308 

- dňa 22. júna 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku uskutočnil poetický večer „Trojružový peľ“ za 
účasti umelkýň Zuzany Laurinčíkovej, Kataríny Hu-
decovej a speváčky Simony Martausovej, ktorého sú-
časťou bol krst knihy Zuzany Laurinčíkovej „Smutno-
krásny rok“ a Kataríny Hudecovej „Z nočných monoló-
gov“; str. 408 

- dňa 26. júna 2015 sa v centre Trenčína odohral príbeh 
lásky mestského bubeníka Štefana za svetiel fakieľ a 
magického sveta cirkusu; 

- od 9. do 10. júla 2015 prebiehal na trenčianskom letisku 
19. ročník multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda, 
ktorého hlavnými hviezdami boli Manu Chao, Björk 
a Franz Ferdinand & Sparks; str. 409 - 414 

-  od začiatku júla 2015 sa Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského pripojila k svetovým výstavným sieňam, 
ktoré si môžu návštevníci pozrieť vďaka unikátnemu 
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Google Art Projektu priamo cez monitor počítača; str. 
417 

- dňa 10. júla 2015 zavŕšil herec Pavol Seriš svoju úspeš-
nú divadelnú sezónu ziskom hlavnej ceny na festivale 
European Young Theatre v talianskom Spolete; str. 
423 

- dňa 10. júla 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského maľby mladých autorov z desiatich ročníkov 
festivalu Pohoda a novú videoinštaláciu Andrey Uváči-
kovej; str. 414 

- Trenčín má po dvoch rokoch opäť letné kino - predsta-
venia pod holým nebom ponúka autocamp na Ostrove; 
str. 416 

- aj nádvorie Galérie Miloša Alexandra Bazovského sa po-
čas letných piatkových večerov mení na letné kino, galé-
ria tak chce vytvoriť priestor pre komunitné stretnutia 
a oživiť večerné mesto kultúrnymi podujatiami; str. 419 

- dňa 18. júla 2015 sa v areáli bývalého kláštora na Skalke 
uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy diel 16 autorov, 
tvoriacich vo výtvarnej, literárnej a fotograficko-
literárnej sekcii v rámci medzinárodného sympózia Ora 
et Ars Skalka 2015; str. 419 

- augustové hudobné pikniky sa konajú vždy v piatok na 
tráve za pódiom Mierového námestia; str. 422 

- dňa 7. augusta 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu výtvarníkov  Roberta Bielika 
a Miroslava Knapa; str. 423 

- dňa 9. septembra 2015 otvorili v Základnej umeleckej 
škole Karola Pádivého Pamätnú izbu výnimočného hu-
dobného skladateľa Karola Pádivého; predmety, kto-
rých sa Karol Pádivý počas života dotýkal, poskytol jeho 
syn Jaroslav; str. 424 
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- od 10. do 13. septembra 2015 sa uskutočnil festival jed-
ného herca „Sám na javisku“, na ktorom okrem iných 
vystúpili Eva Pavlíková, Bohumil Klepl, František 
Výrostko so synom a ďalší umelci; 

- dňa 16. septembra 2015 sa prvým podujatím začal pro-
jekt „Večer študentských filmov“ za účasti známeho te-
levízneho, divadelného a dabingového herca Mila Krá-
ľa; projekcie sa konajú vždy prvý piatok v mesiaci; str. 
426 

- dňa 22. septembra 2015 založili vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku trenčiansku odbočku Spolku slovenských 
spisovateľov; str. 427 

- dňa 25. septembra 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského uskutočnila vernisáž výstav českého malia-
ra Michaela Rittsteina a manželov Jozefa a Jaroslavy 
Hoborovcov; str. 429 

- v dňoch 25. a 26. septembra 2015 sa v Trenčíne konal 
ďalší džezový sviatok – festival Jazz pod hradom; str. 
435 

- dňa 2. októbra 2015 otvorili v priestoroch budovy Tren-
čianskeho samosprávneho kraja už 52. Métu – výstavu 
fotografií rovnomennej fotoskupiny; str. 433 

- dňa 12. októbra 2015 predstavila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku spisovateľka, novinárka a prekladateľka 
Irena Brežná slovenský preklad svojej knihy „Nevďač-
ná cudzinka“; str. 439 

- dňa 23. októbra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
diel rodáka z Drietomy, výtvarníka Petra Lehockého; 
str. 447 

- dňa 26. októbra 2015 v Kursalóne v Trenčianskych Tep-
liciach na podujatí nazvanom Flores Musarum odo-
vzdali ocenenia ľuďom, ktorí pracujú v oblasti kultúry v 
Trenčianskom samosprávnom kraji; str. 443 
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- dňa 28. októbra 2015 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 
v Posádkovom dome divadelnú sezónu predstavením Ja-
ny Juráňovej „Misky strieborné – nádoby výborné“ 
o ženách, ktoré žili so štúrovcami; str. 432 

- v dňoch 30. októbra a 1. novembra 2015 si dvoma sláv-
nostnými koncertmi pripomenul Komorný orchester 
mesta Trenčín 25 rokov svojej existencie; str. 431 

- dňa 5. novembra 2015 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 
v kine Hviezda svoju druhú premiéru – dramatizáciu po-
viedky Ladislava Mňačka „Dvaja priatelia“; str. 448 

- dňa 6. novembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavu trenčianskeho akademického 
sochára Igora Mosného a svetovo uznávaného fotografa 
Ruda Prekopa; str. 451 - 455 

- od 12. do 14. novembra 2015 sa v Trenčíne konal desiaty 
ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty, kto-
rý sa tešil mimoriadnej diváckej pozornosti; str. 449 

- v priebehu novembra 2015 vystavovala v Centre senio-
rov KS Sihoť v Trenčíne keramikárka Gabriela Sedile-
ková; str. 462 

- dňa 27. novembra 2015 sa v kine Hviezda uskutočnila 
premiéra autorskej komédie jedného herca s názvom 
„Pri kase“ v podaní Pavla Seriša; str. 456 

- v dňoch 1. a 2. decembra 2015 sa v priestoroch Základ-
nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne konal 
46. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Trenčianske hodiny“; str. 459 

- dňa 8. decembra 2015 otvorili v priestoroch Kultúrno-
informačného centra na Mierovom námestí výstavu ví-
ťazných prác žiakov z výtvarnej súťaže „Svet očami 
skutočnosti a fantázie“; str. 467 

- dňa 9. decembra 2015 zástupcovia medzinárodného fil-
mového festivalu Art Film Fest na tlačovej konferencii 
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oznámili, že dejiskom 24. ročníka festivalu budú Košice; 
str. 464 

- dňa 11. decembra 2015 sa v trenčianskej galérii uskutoč-
nila vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselné-
ho dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka s názvom „Duša slovanská“; str. 463 

- dňa 11. decembra 2015 otvorili v trenčianskej galérii aj 
výstavu trenčianskej výtvarníčky Evy Olexíkovej; str. 
465 

- dňa 16. decembra 2015 zástupcovia festivalu Pohoda na 
stretnutí s médiami oznámili, že ukončili spoluprácu so 
spoločnosťou Heineken a značkou Zlatý Bažant, novým 
partnerom je banskobystrický pivovar Urpiner a festival 
sa vracia k svojmu pôvodnému názvu Pohoda; str. 471 

- dňa 18 .decembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavy dvoch výtvarníkov – Nikolaja 
Feďkoviča a Ivana Patúca; str. 466. 

 
 
4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka môžu 
motivačné štipendium získať študenti všetkých roční-
kov denného štúdia bakalárskych a inžinierskych študij-
ných programov v technických odboroch; str. 473 

- dňa 21. januára 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, na kto-
rom sa hovorilo o zmenách v oblasti stredného školstva 
a plánoch na rok 2015; str. 474 

- v celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska 
zvíťazil v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
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absolvent Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Ing. Martin Ďuriš; str. 476 

- v rebríčku najlepších stredných škôl v jednotlivých kra-
joch, ktorý zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci 
švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – 
„Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ - ob-
sadila druhé miesto v kraji Stredná odborná škola, Pod 
Sokolice 14 v Trenčíne; str. 442 

- v januári 2015 rozbehol Trenčiansky samosprávny kraj 
ako zriaďovateľ stredných škôl kampaň pre nábor žiakov 
na odborné školy pod názvom „Hrdina remesla“; str. 
478 

-  Stredná škola podnikania na Veľkomoravskej ulici de-
finitívne končí 31. augusta 2015; niektoré učebné prog-
ramy sa so žiakmi a zamestnávateľmi presunú do nového 
pôsobiska; str. 483 

- projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne pod názvom Fun Glass uspel v konkurencii 
167 projektov z celej Európskej únie a stal sa víťazom 
výzvy WIDESPREAD na budovanie centier excelen-
tnosti; str. 485 

- od 15. do 28. januára 2015 sa konal zápis detí do prvého 
ročníka základných škôl, z ktorého vyplynulo, že od sep-
tembra budú mať mestské základné školy o 88 žiakov 
viac; str. 486 

- v dňoch 3. až 5. februára 2015  sa v Trenčíne uskutočnila 
celoštátna študentská súťaž ZENIT 2015; str. 488 

- v dňoch 5. a 6. februára 2015 sa uskutočnila v Nových 
Zámkoch slovenská súťaž someliérov juniorov, na kto-
rej obsadil tretie miesto študent hotelovej akadémie SOŠ 
obchodu a služieb Natanael Ševčík; str. 487 

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
v Trenčíne Jozef Habánik reprezentoval svoju univerzi-
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tu a jej úspechy v oblasti transferu odbornosti a vzdelá-
vania do praxe na konferencii Národného projektu „Vy-
soké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoloč-
nosti“; str. 489 

- v dňoch 21. až 23. februára 2015 sa na medzinárodnom 
veľtrhu módy, obuvi a koženého tovaru Styl a Kabo 
v Brne zúčastnili aj módni návrhári z Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka a svoje práce prezentovali v 
expozícii Young Design; str. 492 

- dňa 2. marca 2015 podpísala Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka „Memorandum o spolupráci“ medzi 
Strednou odbornou školou sklárskou a významnými za-
mestnávateľmi v trenčianskom regióne; str. 493 

- dňa 3. marca 2015 na prvom ročníku Technickej olym-
piády žiakov 8. - 9. ročníka usporiadanom v rámci pro-
jektu „Hrdina remesla“ zvíťazil Michal Mikuš zo ZŠ 
Dlhé Hony pred Gregorom Kráľom zo ZŠ na Hodžovej 
ulici; str. 503 

- dňa 6. marca 2015 sa žiaci stredných škôl stali členmi 
vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením 
najaktuálnejších problémov svetového výskumu vďaka 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a jej spolu-
práci s medzinárodnými vedeckými inštitúciami; str. 491 

- dňa 12. marca 2015 udelila vedecká rada Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka čestný titul Doctor hono-
ris causa významnému odborníkovi v oblasti strojárske-
ho priemyslu Ing. Milanovi Cagalovi, CSc.; str. 494 

- dňa 25. marca 2015 sa počas návštevy Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka premiér Robert Fico vyjad-
ril, že túto školu vníma vláda SR ako významný prvok 
siete univerzít na Slovensku; str. 494 
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- dňa 25. marca 2015 na medzinárodnej súťaži Trenčian-
sky pivný someliér získala druhé miesto Michaela Pú-
čeková zo SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne; str. 496 

- dňa 27. marca 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov prijal 
primátor Richard Rybníček 13 pedagógov mestských 
škôl a odovzdal im ocenenia; str. 502 

- dňa 31. marca 2015 na vyhodnotení celoslovenskej súťa-
že v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 
„Zlatá klapka“ v Bratislave získal prvé miesto sedem-
členný kolektív Strednej umeleckej školy v Trenčíne za 
film s názvom „Voda“; str. 497 

- na najprestížnejšiu vedeckú súťaž pre mládež na svete 
Intel ISEF v USA sa kvalifikovali aj štyria Slováci, me-
dzi nimi aj Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
v Trenčíne; str. 503 

- od 1. septembra 2015 pribudne v Trenčíne Cirkevná 
materská škola bl. Tarzície a od roka 2016 Cirkevná 
materská škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta; str. 
501 

- od septembra 2015 vznikne v Trenčíne Na Zongorke 
súkromná materská škola s kapacitou 38 detí ako vý-
sledok aktivity neziskovej organizácie Best Friends Kids 
Club; str. 505 

- dovedna šesť desiatok prác zaslali žiaci a študenti zá-
kladných a stredných škôl v Trenčianskom kraji do re-
gionálnej literárnej súťaže „Ľudovít Štúr a trenčiansky 
región“; str. 506 

- dňa 17. apríla 2015 sa na SOŠ obchodu  a služieb na Ji-
lemnického ulici uskutočnila praktická maturitná 
skúška odboru hotelová akadémia; maturitná skúška 
prebiehala formou predvedenia komplexnej úlohy – štu-
denti pripravili tematický gastronomický večer na tému 
Swing; str. 507 
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- študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou Ná-
rodného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja ve-
domostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblas-
ti automobilovej výroby v podnikovej praxi v závode 
PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave; str. 508 

- v ankete Zlatý Amos, ktorá je súťažou pedagógov, sa 
najlepšou učiteľkou fyziky stala Ľubomíra Záhumen-
ská z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne; str. 509 

- dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila súťaž „Ľudovít Štúr – 
významná osobnosť slovenského národného života“ 
v Kongresovej sále Úradu TSK; str. 510 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 
eur, ktorú rozdelilo jedenástim projektom; str. 511 

- dňa 11. mája 2015 spustila Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka vysielanie prvého študentského rádia 
v Trenčíne pod názvom TrenchTown; str. 511 

- dňa 13. mája 2015 otvorili v Spojenej škole internátnej 
v Trenčíne špeciálnu multisenzorickú miestnosť „Jas-
mínka“; str. 521 

- študenti SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne po skončení 
tretieho ročníka majú možnosť zúčastniť sa takmer päť-
mesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destiná-
ciách; str. 513 

- na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 
(19.-22. mája 2015) pútalo veľkú pozornosť terénne pá-
sové vozidlo na elektrický pohon, ktoré navrhli a vyrobili 
študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka Daniel Siekela, Dominik Ma-
lec a Miroslav Bartoš; str. 514 
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- dňa 26. mája 2015 vyhodnotili súťaž „Stredoškolské ča-
sopisy Trenčianskeho kraja“, časopis Veget Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne obsadil tretie miesto; str. 515 

- zrušenie Strednej odbornej školy v Trenčíne má za ná-
sledok prepúšťanie zamestnancov, o prácu príde 38 ľudí; 
str. 518 

- dňa 29. mája 2015 si bohatým celodenným programom 
pripomenula Základná škola na Bezručovej ulici v 
Trenčíne 50. výročie svojho vzniku; str. 519  

- dňa 2. júna 2015 vymenoval prezident Andrej Kiska 26 
nových profesorov vysokých škôl, medzi nimi bol aj vy-
sokoškolský učiteľ z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Pavol Lizák, PhD.; str. 531 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala v sil-
nej medzinárodnej konkurencii príležitosť vybudovať 
v Trenčíne Excelentné centrum pre funkčné 
a povrchovo funkcionalizované sklá; str. 522 

- dňa 11. júna 2015 sa asi dvesto školákov z Trenčína zú-
častnilo interaktívnej výučby dopravnej výchovy a testov 
o zvieratách v rámci projektu „Digiškola na kolesách“, 
str. 524 

- v dňoch 15. - 16. júna 2015 na celoštátnej súťaži s me-
dzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci 
v Brne v konkurencii 23 tímov z Čiech a Slovenska zví-
ťazili študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 
Marek Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič; 
str. 529 

- dňa 18. júna 2015 predviedlo s úspechom trinásť študen-
tov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka svoju 
módnu tvorbu s názvom „Módny expres“ v Ríme; str. 
526 
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- počas letných prázdnin sa na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka už šiestykrát koná „Trenčianska 
detská univerzita“; str. 524, 534 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka je 
v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. mieste 
spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku; 
str. 527 

- dňa 24. júna 2015 sa zišli koordinátori, predsedovia 
a podpredsedovia žiackych školských rád základných 
škôl na území mesta Trenčín, aby zhodnotili svoju čin-
nosť v školskom roku 2014/2015; str. 529 

- žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici sa stali víťazmi 
celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ v kategórii 
programovanie a pre školu získali užitočné ceny; str. 530 

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef 
Habánik vyhlásil, že škola je schopná pripraviť vysoko-
kvalifikovaných absolventov na mieru podľa požiadaviek 
automobilky Jaguar Land Rover, ktorá avizovala inves-
tíciu na Slovensku; str. 532 

- študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka budú v novom akademickom 
roku riešiť v rámci výskumu aj otázky, ako nezabudnúť 
dieťa v automobile; ide o reakciu na prípad zabudnuté-
ho dieťaťa v aute, ktoré zomrelo následkom extrémnej 
letnej horúčavy; str. 535 

- v školskom roku 2015/2016 navštevuje základné školy 
v pôsobnosti mesta Trenčín 4141 žiakov, čo je o 29 viac 
ako v predchádzajúcom školskom roku; str. 544 

- od začiatku septembra 2015 otvorili v priestoroch ZŠ Na 
dolinách súkromnú základnú školu pre deti 
s autizmom; str. 543 

- dňa 6. septembra 2015 nastúpila do funkcie nová de-
kanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
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Alexandra Dubčeka PhDr. Iveta Matišáková, PhD., 
ktorá vystriedala vo funkcii doc. MUDr. Jána Bielika, 
CSc.; str. 538 

- úspešnosť spôsobilosti Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka uskutočňovať akreditované študijné 
programy je 92,31%; univerzita taktiež požiadala 
o spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie 
a konanie na vymenovanie profesora v dvoch oblastiach 
výskumu: Strojárstvo, v študijnom odbore Strojárske 
technológie a materiály a Metalurgické a montánne vedy 
v študijnom odbore Materiály; str. 536, 538 

- dňa 21. septembra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
žiakov a učiteľov odboru odevný dizajn zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne; str. 541 

- Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka rozšírila svoje prístrojové vybavenie 
o špičkové zariadenia v celkovej hodnote 1,7 milióna 
eur; str. 544 

- študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Petra Rendková a Lukáš Zelieska vymysleli projekt 
Fresh Snack – automat s bezhotovostným výdajom de-
siat; str. 546 

- v dňoch 12. a 13. novembra 2015 na 17. ročníku prezen-
tačných výstav Stredoškolák – Hrdina remesla a Job 
Forum v Trenčíne počet prezentovaných stredných škôl 
presiahol tri desiatky a počet podnikateľských subjektov 
sa oproti predchádzajúcemu roku počtom 25 vystavova-
teľov zvýšil až dvojnásobne; str. 547 

- v dňoch 6. - 8. novembra 2015 sa na kontaktnom mítingu 
programu EÚ Erasmus+ na Sicílii zúčastnili aj zástup-
covia Strednej odbornej školy Trenčín, ktorí tam nad-
viazali cenné zahraničné kontakty; str. 507 
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- dňa 8. decembra 2015 sa na SOŠ obchodu a služieb 
v Trenčíne uskutočnila súťaž „Majster rétor 2015“ pre 
žiakov s rečníckym talentom a skvelých moderátorov; 
str. 554 

- dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka uskutočnilo podujatie pre 
stredoškolákov z Trenčianskeho kraja „Stredoškolská 
konferencia maturantov – vzdelávaním k úspechu“; 
str. 550 

- dňa 17. decembra 2015 sa v kasárni na Trenčianskom 
hrade stretli mladí fanúšikovia Štúrovho odkazu na origi-
nálnom podujatí nazvanom „HipŠtúr“; str. 556 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v závere roka 
2015 rozšírila svoj vedecký park o „Centrum pre testo-
vanie kvality a diagnostiku materiálov“; str. 559. 

 
 
5. Telesná výchova a šport 
 
 

- svoju prvú tenisovú raketu si Gabriel Martiška z Tren-
čína kúpil pred tridsiatimi rokmi. Vzápätí začal toto špor-
tové náčinie zbierať a dnes vlastní kolekciu, o ktorej vra-
ví, že je najväčšou zbierkou tenisových rakiet v stred-
nej Európe; str. 561 

- dňa 2. februára 2015 prijal prezident USA Barack 
Obama víťazov Stanley Cupu - hokejistov Los Angeles 
Kings; bol medzi nimi aj odchovanec Dukly Trenčín 
Marián Gáborík; str. 562 

- trenčianska rodáčka a úspešná športová strelkyňa Danka 
Barteková sa stala ambasádorkou a tvárou 27. svetovej 
zimnej univerziády; str. 565 
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- dňa 3. februára 2015 vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku predstavil Pavol Gáborík ako autor knihu 
o svojom synovi, svetoznámom hokejistovi pod názvom 
„Marián Gáborík“ a s podtitulom „Otec, teraz to už 
môžeš vydať“; str. 565 

- hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner sa 
v polovici februára 2015 rozhodol ukončiť svoju boha-
tú kariéru, posledný zápas odohral v drese Dukly Tren-
čín 27. januára 2015 na ľade Piešťan; str. 568 

- na XVI. ročníku Memoriálu Karola Borhyho 
v Mestskej športovej hale sa z celkového víťazstva tešili 
futbalisti Zamaroviec; str. 570 

- trenčianska bodyfitnesska Adela Ondrejovičová ozná-
mila, že končí so súťažením na amatérskej scéne 
a vstupuje do profesionálnych súťaží; str. 571 

- dňa 8. marca 2015 výprava Športového klubu Real team 
Trenčín v 2. kole Slovenského pohára žiakov v karate 
v Komárne získala s celkovým počtom 8 medailí prven-
stvo; str. 577 

- team mladých parkouristov a freerunnerov z Trenčína 
koncom minulého roka dokončil prvú fázu výstavby 
športového areálu na pravom brehu Váhu 
v Orechovom; str. 578 

- dňa 9. marca 2015 v piatom zápase štvrťfinále play off 
hokejovej extraligy HK05 Banská Bystrica zdolala 
Duklu Trenčín 4:2, v sérii zvíťazila na zápasy 4:1 
a ukončila Dukle súťažnú sezónu; str. 572 

- dňa 18.marca 2015 zomrel vo veku 74 rokov dlhoročný 
futbalový funkcionár a odborník na športovo-technickú 
oblasť Jozef Pecho; str. 574 

- dňa 20. marca 2015 sa už oficiálne začala jar, obyvatelia 
Trenčína sa preto rozhodli využiť prvé jarné lúče a v ne-
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deľu 22. marca si zabehali; trať bola dlhá 8,5 kilometra; 
str. 574 

- AS Trenčín odštartoval v závere minulého roka ďalší zo 
svojich dlhodobých projektov; pod menom „Win AS a 
Team“ klub priniesol do vybraných trenčianskych barov 
miešaný nápoj a celý výťažok z predaja ide na podporu 
mládežníckych tímov; str. 574 

- dňa 3. apríla 2015 víťaznými záverečnými zápasmi finá-
lových sérií získali tituly hokejových  majstrov Sloven-
ska juniori i dorastenci Dukly Trenčín; str. 575 

- dňa 4. apríla 2015 si celodenným programom pripomenul 
20. výročie svojho založenia Basketbalový klub TJ 
Štadión Trenčín; str. 579 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na hokejovom  finálovom 
turnaji v Poprade starší žiaci Dukly Trenčín získali titul 
a skompletizovali tak zlatý hetrik trenčianskej mládeže; 
str. 581 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na majstrovstvách Českej 
a Slovenskej republiky v Prahe začal Trenčan Jozef Ga-
brhel novú sezónu dvojnásobným zlepšením svetového 
rekordu v tlaku na lavičke; str. 597 

- dňa 11. apríla 2015 sa uskutočnil jubilejný 40. ročník  
diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka 
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Trenčína; str. 586 

- dňa 11. apríla 2015 sa v areáli trenčianskeho autistického 
centra v Soblahove konal 3. ročník benefičného behu Pro 
Autis; str. 599 

- v polovici apríla 2015 Jozef Daňo ukončil svoje pôsobe-
nie vo funkcii športového manažéra hokejovej Dukly 
Trenčín, generálnym manažérom sa stal Ján Kobezda; 
str. 583 

-  trenčianski volejbalisti obsadili v extraligovom ročníku 
2014/2015 konečné siedme miesto; str. 586 
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- dňa 24. apríla 2015 prijal zlatých juniorov, dorastencov 
i starších žiakov hokejovej Dukly Trenčín spolu s vede-
ním klubu i trénermi primátor mesta Richard Rybníček; 
str. 587  

- dňa 1. mája 2015 na štadióne v Poprade získali futbalisti 
AS Trenčín Slovnaft Cup – Slovenský pohár, keď po 
remíze 2:2 porazili FK Senica po streľbe zo značky po-
kutového kopu s pomerom 3:2; str. 589 

- začiatkom mája 2015 sa doterajší hlavný tréner juniorov 
hokejovej Dukly Trenčín Marcel Hanzal presunul na 
pozíciu asistenta v seniorskom extraligovom tíme 
Dukly; str. 594 

- dňa 6. mája 2015 v krajskom kole 17. ročníka futbalové-
ho McDonald´s Cupu na školských ihriskách ZŠ No-
vomeského v Trenčíne obhájili prvenstvo domáci žiaci; 
str. 595  

- v dňoch 9. - 10. mája 2015 na kanoistických majstrov-
stvách Slovenska v Trenčíne bola z domácich preteká-
rok najúspešnejšia Kristína Mrvová zo Slávie Športové 
gymnázium Trenčín, víťazka kategórie C2 juniorky na 
5000 m; str. 598 

- Duklu Trenčín povedie v nasledujúcej sezóne hokejovej 
extraligy duo Ján Kobezda – Marcel Hanzal, Ján Ko-
bezda tak bude mať okrem funkcie generálneho manažé-
ra aj trénerské povinnosti; str. 601 

- pretekárky Krasoklubu Trenčín priniesli za uplynulú 
sezónu do Trenčína 60 medailí, z toho tri majstrovské 
a tri medzinárodné; str. 600 

- dňa 11. mája 2015  na 13. ročníku florbalového turnaja 
žiakov 1. stupňa ZŠ v Mestskej športovej hale v Trenčíne 
zvíťazili žiaci ZŠ na Hodžovej ulici; str. 637 
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- kvalitne obsadený futbalový turnaj mladých talentov do 
jedenásť rokov pod názvom „This Is My Sen“ vyhral 
biely tím domáceho AS Trenčín; str. 603 

- dňa 16. mája 2015 získal Športový klub Real team 
Trenčín na majstrovstvách SR žiakov v karate 
v Sabinove celkovo 13 medailí; str. 635 

- dňa 21. mája 2015 vyhrali futbalisti Slovana Bratislava 
v Žiline 2:1 a tento výsledok už dve kolá pred koncom 
najvyššej slovenskej súťaže rozhodol o tom, že maj-
strovský titul definitívne získava mužstvo AS Tren-
čín; str. 604 - 618 

- dňa 23. mája 2015 ani prehra s MŠK Žilina 0:1 nepokazi-
la futbalistom AS Trenčín oslavy titulu – pred domácimi 
divákmi prevzali zlaté medaily a kapitán Peter Kleščík 
zdvihol nad hlavu víťazný pohár; str. 618  

- dňa 24. mája 2015 dovedna 748 ľudí odbehlo viac ako 
štvorkilometrovú trasu popod Trenčiansky hrad v rámci 
podujatia „Tesco Beh pre život“; na tábory pre chlapcov 
a dievčatá z detských domovov sa tak v krajskom meste 
Trenčianskeho kraja podarilo vyzbierať spolu 2465 eur; 
str. 635 

- „Z hľadiska športového výsledku sme predbehli dobu, 
ale v infraštruktúre máme obrovské medzery,“ priznal 
v rozhovore generálny manažér AS Trenčín Róbert 
Rybníček; str. 621 

- dňa 31. mája 2015 futbalistov AS Trenčín priviezol au-
tobus s otvorenou strechou na Mierové námestie, kde 
spolu s fanúšikmi oslávili majstrovský titul; str. 624 

- jeho starý otec pochádza z Číny, obliekal dres slávneho 
Ajaxu Amsterdam, osem rokov vlastní AS Trenčín - 
Tschen La Ling v exkluzívnom interview hovorí o svo-
jej futbalovej revolúcii v Trenčíne; str. 626 
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- dňa 1. júna 2015 na 2. ročníku florbalového turnaja 
žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ o Pohár primátora mesta 
Trenčín sa z víťazstva tešilo družstvo zo ZŠ na Bezru-
čovej ulici; str. 638 

- v závere futbalovej sezóny sa dorastenecké výbery AS 
Trenčín zúčastnili mládežníckych turnajov 
v Holandsku, najlepšie reprezentovala „šestnástka“, kto-
rá skončila tretia; str. 638 

- v dňoch 6 .- 7. júna 2015 na nultom ročníku turnaja otvo-
rených majstrovstiev Slovenska v hádzanej mladších 
žiačok získali titul dievčatá HK Štart Trenčín; str. 600 

- dňa 8. júna 2015 sa v Trenčíne uskutočnil 7. ročník cha-
ritatívnej exhibície „Hviezdy deťom“, na ktorej sa ok-
rem iných zúčastnili futbaloví reprezentanti Martin Škr-
tel a Juraj Kucka, hokejista Detroitu Red Wings Tomáš 
Tatar a ďalší populárni športovci; str. 639 

- hádzanárske mladšie dorastenky HK Štart Trenčín si 
vybojovali celkové druhé miesto v slovenskej lige, dru-
hé miesto obsadili aj na finálovom turnaji Českosloven-
ského pohára  Hodoníne; str. 641 

- dňa 15. júna 2015 úspešne zavŕšili hokejisti Chicaga 
Black Hawks spolu s Mariánom Hossom finálovú sériu 
s Tampou Bay a získali Stanleyho pohár; str. 643 

- v celoštátnom finále 17. ročníka minifutbalového turnaja 
McDonald´s Cup v Nitre získali prvenstvo mladší žiaci 
ZŠ na Novomeského ulici v Trenčíne a okrem iného 
vyhrali aj účasť na zápase talianskej Serie A AC Miláno 
– SSC Neapol; str. 649 

- na I. európskych hrách v Baku sa predstavila aj sloven-
ská bedmintonistka Jana Čižnárová z Trenčína, ktorá sa 
vo svetovom rebríčku nachádza na 113. mieste; str. 652 
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- dňa 25. júna 2015 neuspel Richard Lintner vo voľbách 
prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, delegáti 
zvolili doterajšieho šéfa Igora Nemečka; str. 654 

- v dňoch 16.-20. júna 2015 na majstrovstvách Európy 
v Prahe zvíťazil silový trojbojár Jozef Gabrhel vo svojej 
kategórii a okrem toho vytvoril aj štyri nové svetové re-
kordy; str. 656 

- v závere júna 2015 vyvrcholil ďalší ročník Trenčianskej 
hokejbalovej ligy, z triumfu sa radovalo družstvo Fal-
cons Trenčín; str. 657 

- starší žiaci z futbalovej triedy zo ZŠ na Novomeského 
ulici v Trenčíne si v Dubnici nad Váhom zmerali sily 
s najlepšími tímami z celého Slovenska a odviezli si ce-
nu pre víťazov; str. 657 

- dňa 14. júla 2015 futbalisti AS Trenčín na náhradnom 
štadióne v Žiline prehrali v prvom zápase 2. predkola Li-
gy majstrov s rumunskou Steaou Bukurešť 0:2; str. 662 

- dňa 23. júla 2015 vyhrali futbalisti AS Trenčín na pôde 
Steauy Bukurešť 3:2, ale ani tento skvelý výsledok im 
nestačil na postup do 3. predkola Ligy majstrov; str. 665 

- dňa 8. augusta 2015 na majstrovstvách SR na piešťan-
skej Sĺňave získal slovenský reprezentant Peter Gelle 
z Dukly Trenčín titul na 500 a 1000 m; str. 670 

- AS Trenčín dal po najúspešnejšej sezóne v histórii fut-
balu pod Čákovým hradom nový význam klubovej znač-
ke - počas nedávnej predsezónnej tlačovej konferencie v 
bratislavskej Refinery Gallery po prvý raz predstavili 
vznikajúcu Asociáciu športov Trenčín – AS Trenčín; 
str. 667 

- v dňoch 15. - 16. augusta 2015 v seriáli majstrovstiev 
Európy vznášadiel v Piešťanoch obsadil 3. miesto viac-
násobný európsky šampión a medailista z MS Jaroslav 
Baláž, ktorý žije v Trenčíne; str. 684 



1093 
 

- dňa 21. augusta 2015 si Trenčania užili Stanley Cup po-
čas jedinečnej road show – Marián Hossa sa s víťazným 
pohárom viezol na americkom ťahači zo sídliska Juh až 
pred Zimný štadión Pavla Demitru; str. 679 

- v dňoch 21. – 23. augusta 2015  florbalisti ŠK 1.FBC 
Trenčín na medzinárodnom turnaji Elite Cup v Nowom 
Targu obsadili 2. miesto, keď prehrali až vo finále so 
švédskym Malmö FBC 1:2; str. 687 

- koncom augusta 2015 opustila futbalový káder  AS 
Trenčín dvojica opôr – Brazílčan Jairo de Macedo da 
Silva prestúpil do PAOK Solún a odchovanec Stanislav 
Lobotka do dánskeho FC Nordsjaelland; str. 681, 682 

- v predposledný augustový víkend sa športovci Klubu 
Ilyo Taekwondo Trenčín vrátili z medzinárodného tur-
naja Korčula Open 2015 ovenčení medailami -  na ostro-
ve Korčula v Chorvátsku klub ocenili pohárom za 3. 
miesto z 31 klubov zo 7 krajín; str. 688 

- dňa 27. augusta 2015 na trenčianskom zimnom štadióne 
remizovali hokejisti Dukly Trenčín v exhibičnom zápa-
se s výberom hviezd NHL 12:12; str. 683 

- dňa 13. septembra 2015 absolvovalo asi 250 bežcov 
Trenčiansky polmaratón, zvíťazil Miroslav Ilavský, 
prvou ženou v cieli bola Barbora Brezovská; str. 689 

- septembrové absolútne víťazstvo bodyfitnessky Adely 
Ondrejovičovej na jej prvej profisúťaži v Londýne ju 
posunulo na vysnívanú prestížnu súťaž Olympia do Las 
Vegas; str. 698 

- v dňoch 19. – 20. septembra 2015 na 18. ročníku medzi-
národného karatistického turnaja Budapest Open 
v hlavnom meste Maďarska získali členovia Karate 
klubu Ekonóm Trenčín 6 zlatých a 2 strieborné medai-
ly; str. 698 
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- dňa 26. septembra 2015 usporiadali Mesto Trenčín a Re-
gionálna rada Klubu slovenských turistov Trenčín k Sve-
tovému dňu cestovného ruchu oddychový turistický po-
chod pre všetkých pod názvom 18. neformálna turistic-
ká CR Rallye; str. 705 

- Peter Čögley po šestnástich rokoch opúšťa AS Trenčín, 
s vedením úradujúceho slovenského futbalového majstra 
sa nedohodol na predĺžení zmluvy; str. 697 

- začiatkom októbra 2015 predĺžil slovenský futbalový 
šampión AS Trenčín zmluvu s trénerom Martinom Še-
velom o 3 roky; str. 699 

- úradujúci cyklistický majster Európy Erik Baška prestú-
pil z Dukly Trenčín do profesionálneho cyklistického tí-
mu Tinkoff-Saxo, kde sa pripojí k bratom Petrovi a Jura-
jovi Saganovcom a Michaelovi Kolářovi; str. 701 

- v dňoch 10. – 11. októbra 2015 získali pretekári Karate 
klubu Ekonóm Trenčín na 9. ročníku Medzinárodnej 
Veľkej ceny v karate v poľskom Bielsko-Biala päť zla-
tých, 2 strieborné a 3 bronzové medaily; str. 704 

- v dňoch 19. a 26. októbra 2015 si žiaci prvého a druhého 
stupňa základných škôl opäť preverili svoje florbalové 
schopnosti na 4. ročníku turnaja O pohár primátora mesta 
Trenčín pod názvom „Trenčín florbal Cup 2015“; naj-
lepšie sa darilo obhajcom minuloročného triumfu, zve-
rencom Patrika Zelenku zo ZŠ Hodžova; str. 707  

- dňa 23. októbra 2015 oslávil šesťdesiatku bývalý skvelý 
krídelník futbalovej Jednoty Trenčín Peter Ančic, ktorý 
zaujal aj na trénerskej dráhe svojimi výnimočnými moti-
vačnými schopnosťami; str. 708 

- na jeseň sa dožil 75 rokov člen zlatej trenčianskej futba-
lovej generácie Anton Pokorný, ktorý má na svojom 
konte najviac štartov (244) a odohraných sezón (10) 
v drese Jednoty Trenčín v I. lige; str. 710 



1095 
 

- dňa 30. októbra 2015 podpísal majstrovský futbalový tím 
AS Trenčín viacročné kontrakty s brankárom Igorom 
Šemrincom, obrancom Martinom Šulekom a kanonie-
rom Matúšom Berom; str. 703 

- v závere októbra 2015 na medzinárodnej súťaži Tirnavia 
Ice Cup potešili ziskom medailí trenčianske krasokorču-
liarky – žiačky Nina Benková, Michaela Ševčíková, 
Natália Ostrolucká, Erika Balážová a Máša Mošková; 
str. 715 

- dňa 15. novembra 2015 trenčianska bodyfitnesska Adela 
Ondrejovičová zvíťazila na výborne obsadenej súťaži 
San Marino Pro 2015 a kvalifikovala sa na Olympia 
Weekend 2016; str. 714 

- „Je jedno, kedy Matúš Bero opustí AS Trenčín, futbalo-
vý klub spod hradu Matúša Čáka zaňho zinkasuje se-
demmiestnu sumu,“ povedal v rozhovore generálny ma-
nažér AS Trenčín Róbert Rybníček; str. 711 

- koncom novembra 2015 sa stali novými členmi Siene 
slávy trenčianskeho futbalu kanonier Pavol Benc in 
memoriam, lekár Jozef Piaček a úradujúci majstri Slo-
venska mužstvo AS Trenčín; str. 715 

- dňa 5. decembra 2015 sa na trenčianskom výstavisku 
Expo Center uskutočnil 13. ročník športovo-benefičného 
podujatia „Večer hviezd 2015“, na ktorom odmenili de-
sať špičkových športovcov v neolympijských disciplí-
nach; str. 719 

- dňa 5. decembra 2015 na posledné kolo jesennej časti 
Fortuna ligy medzi Spartakom Trnava a AS Trenčín pri-
cestovalo do Trnavy až 1900 trenčianskych fanúšikov, 
čím vypredali hosťujúci sektor novej City Areny; str. 
721  

- AS Trenčín pripravil pre žiakov prvého stupňa základ-
ných škôl spod Čákovho hradu už piaty ročník mikuláš-
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skeho futbalového turnaja; v mestskej športovej hale na 
Sihoti sa stretlo osem výberov a víťazom sa stalo druž-
stvo ZŠ na Bezručovej ulici; str. 723 

- „Myslím si, že dobrý futbalista musí byť pripravený 
najmä vo svojej hlave,“ povedal v rozhovore ofenzívny 
stredopoliar Matúš Bero z AS Trenčín, jedna z najväč-
ších hviezd najvyššej futbalovej súťaže; str. 726 

- projekt nového futbalového štadióna v Trenčíne je ho-
tový; klub AS musí ešte do konca tohto roka podať pro-
jektovú dokumentáciu na územné rozhodnutie, v nej by 
malo byť jasné dispozičné riešenie; str. 731 

- do Jedenástky jesene futbalovej Fortúna ligy sa dostalo 
až šesť hráčov majstrovského AS Trenčín: Kingsley 
Madu,  Martin Šulek, Milan Rundič, Ryan Koolwijk, Gi-
no Van Kessel a Matúš Bero; str. 735. 
 

 
6. Duchovný a náboženský život 
 

- na sviatok Troch kráľov sa konal už tradičný Trojkráľo-
vý koncert v Piaristickom kostole sv. Františka Xaver-
ského, na ktorom vystúpili Komorný orchester ZUŠ Ka-
rola Pádivého a Školský spevácky zbor Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo; str. 738 

- dňa 3. februára 2015 prvýkrát sprístupnili verejnosti 
katakomby pod trenčianskym piaristickým kostolom, 
ktoré sa spájajú s viacerými legendami; str. 740 

- Centrum pre rodinu založili v Trenčíne s podporou bis-
kupského úradu v Nitre a v spolupráci s laikmi; str. 742 

- dňa 29. mája 2015 sa uskutočnilo celoeurópske podujatie 
„Noc kostolov“, do ktorého sa zapojilo aj najstaršie pút-
nické miesto na Slovensku, Skalka; str. 743, 744 
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-  v dňoch 18. – 10. júna sa na Skalke konala púť 
k svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorej sú-
časťou boli aj sväté omše; str. 745 

- v polovici júla 2015 sa na Skalke konal tretí verejný roč-
ník konferencie „Nové svitanie“, ktorého sa zúčastnilo 
vyše 600 veriacich zo Slovenska i Čiech; str. 746 

- dňa 26. júla 2015 bol Trenčín jednou zo zastávok cyklo-
púte „Na bicykli za život“, ktorá bola prípravou na sep-
tembrový Národný pochod za život v Bratislave; str. 747 

- v lete 2015 našli archeológovia  v priestoroch kláštora na 
Veľkej Skalke jedinečne zachovaný systém vykurova-
nia – podlahové kúrenie (hypokaust); str. 748 

- Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1550 eur 
k obnove a zreštaurovaniu  obrazu Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie vo farskom kostole v Trenčíne; 
str. 751 

- dňa 17. októbra 2015 sa konala spomienková slávnosť 
na počesť pôsobenia rehole dominikánov v Trenčíne v 
rokoch 1939 – 1949, počas ktorej odhalili pamätnú ta-
buľu na rehoľnom dome Kongregácie Milosrdných ses-
tier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na Námestí sv. An-
ny; str. 751 

- práce na stavbe gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne 
stále pokračujú, hoci podľa pôvodných plánov mal byť 
chrám hotový už v septembri 2015; str. 753.  

 
7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
- začiatkom roka 2015 odvolal minister zdravotníctva Vi-

liam Čislák z funkcie zastupujúcu riaditeľku Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne Danku Kaššovicovú kvôli tendru 
na upratovanie; str. 755 
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- v okresoch Trenčianskeho kraja sa počet nezaočkova-
ných detí takmer zdvojnásobil, lekári upozorňujú na 
zvyšujúce sa riziká; str. 756 

- v dňoch 2. - 8. februára 2015 (šiesty kalendárny týždeň) 
nahlásili lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji do-
vedna 13 006 akútnych respiračných ochorení, čo je 
oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o takmer 17 per-
cent; str. 759 

- dňa 11. februára 2015 sa v Trenčíne uskutočnil odborný 
seminár na podporu transplantačného programu a dar-
covstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou fo-
tografickej výstavy s názvom „Krása okamihu“; str. 
759 

- vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je v testovacej pre-
vádzke elektronické objednávanie pacientov na vyšet-
renie; str. 766 

- dňa 6. marca 2015 v rámci „Jarnej kvapky krvi“ daro-
vali krv zamestnanci Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti; str. 770 

- dňa 11. marca 2015 darovala Nadácia Križovatka odde-
leniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne dva monitory dychu 
BabySence; str. 777 

- dňa 20. marca 2015 sa na Mierovom námestí uskutočnilo 
podujatie určené predovšetkým žiakom materských, zá-
kladných i stredných škôl, ktorého cieľom bolo upozor-
niť na dôležitosť stomatologickej prevencie a dentálnej 
hygieny; str. 773 

- dňa 25. marca 2015 na výjazdovom zasadnutí v Trenčíne 
vyčlenila vláda 1,168 milióna eur pre Fakultnú nemoc-
nicu v Trenčíne na prístrojové vybavenie rádiodiagnos-
tického oddelenia a zateplenie nemocnice; str. 774 
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-  dňa 25. marca 2015 vláda vyčlenila aj 200 tisíc eur pre 
tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, 

- Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil, že vzhľa-
dom na oteplenie sa už v marci môžu vyskytnúť kliešte, 
ktoré sa zvyknú objavovať až v období od apríla do ok-
tóbra; medzi miesta ich vysokého výskytu patrí aj tren-
čiansky región; str. 775 

- víťazom verejného obstarávania na údržbu a servis CT 
prístroja pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne na najbliž-
šie dva roky v hodnote 168 tisíc eur bez DPH sa stala 
spoločnosť Siemens; str. 776 

- v dňoch 13. a 14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala tra-
dičná Celoštátna odborná konferencia s názvom 
„Zdravie jedinca a spoločnosti“ za účasti takmer šty-
roch stoviek zdravotníckych pracovníkov; str. 778 

- začiatkom mája 2015 dokončili v trenčianskej Fakultnej 
nemocnici rekonštrukciu kuchyne, ktorú realizovala 
firma Hospital Catering Solutions; str. 779 

- dňa 14. mája 2015 prevzala odborná asistentka z Katedry 
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Darina Šimovcová ocenenie 
„Biele srdce“, ktoré vyjadruje charakter starostlivosti, 
vedomosti a humanitu v oblasti ošetrovateľstva; str. 782 

- od začiatku júna 2015 sa aj Fakultná nemocnica v Tren-
číne pridala k ďalším nemocniciam, ktoré na podnet mi-
nisterstva zdravotníctva zriadili emailovú adresu na 
pomoc v odhaľovaní úplatných lekárov; str. 785 

- dňa 12. júna 2015 prijal primátor Trenčína Richard 
Rybníček mnohonásobných darcov krvi pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi (14. júna 2015); str. 783 



1100 
 

- dňa 16. júla 2015 prevzali zástupcovia Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne od spoločnosti Lidl dva inkubátory a vý-
hrevné lôžko; str. 788 

- dňa 20. júla 2015 riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčí-
ne Stanislav Pastva odvolal z funkcie primára gyneko-
logicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka pre nakrú-
canie hudobného klipu skupiny Karpatské Chrbáty v 
priestoroch pôrodnice; str. 789 

- dňa 20. júla 2015 primátor Richard Rybníček nazval 
odvolanie primára Petra Kaščáka hroznou politickou 
hrou, ktorá ohrozuje medicínsku kvalitu pôrodnice 
v Trenčíne; str. 792 

- dňa 21. júla 2015 odštartovala v Trenčíne petičná akcia 
na podporu zrušenia odvolania Petra Kaščáka z funkcie 
primára, str. 792 

-  na očnej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne urobia 
ročne asi 5 tisíc operačných zákrokov, čo je po dvoch 
bratislavských nemocniciach tretí najväčší počet na Slo-
vensku; str. 798 

- v dňoch 13. a 14. októbra 2015 sa uskutočnilo výberové 
konanie na obsadenie miesta primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, 
vyhral ho odvolaný primár Peter Kaščák ako jediný 
uchádzač; str. 800 

- koncom októbra 2015 dokončili výmenu všetkých sta-
rých okien vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorá sa 
začala v auguste 2015; str. 801 

- dňa 30. novembra 2015 podali zdravotné sestry v Trenčí-
ne už asi sto výpovedí a pripojili sa k zdravotným ses-
trám na celom Slovensku, ktoré takto vyjadrujú nespo-
kojnosť predovšetkým s neplnením ich mzdových po-
žiadaviek; str. 804 
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- dňa 1. decembra 2015 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslav Baška informoval, že v ne-
mocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja nedôjde k zníženiu miezd zdra-
votníckych pracovníkov; str. 806 

- dňa 7. decembra 2015 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 
podalo výpovede prostredníctvom právneho zástupcu 
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 189 
zdravotných sestier; str. 808 

- vedenie trenčianskej Fakultnej nemocnice údajne zvažu-
je, že v prípade, ak by pôrodné asistentky nestiahli výpo-
vede, tak pôrodnicu spolu s neonatologickým centrom 
od marca 2016 zavrú; str. 811 

- na konci roka 2015 Fakultná nemocnica v Trenčíne 
uhradí poslednú splátku zo sumy 243 tisíc eur pre spo-
ločnosť Hospital Catering Solutions, ktorá nemocnici 
dodáva stravu; str. 812 

- dňa 22. decembra 2015 sa vedenie Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne dištancovalo od informácií, podľa ktorých 
hrozí, že ak zdravotné sestry nestiahnu výpovede, pôrod-
nicu spolu s neonatologickým centrom od marca 2016 
zatvoria; str. 814 

- výsledkami prevádzky hyperbarickej komory ako ve-
decko-výkumného pracoviska a spoločného projektu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne sú stovky úspešne liečených pa-
cientov i zachránené životy; str. 816. 

 
8. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- Centrum environmentálnych aktivít spolu s dobrovoľ-
níkmi chce revitalizovať Čerešňový sad neďaleko 
opevnenia Trenčianskeho hradu; str. 818 
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- Mesto Trenčín sa po šiestich rokoch začalo starať o ve-
rejnú zeleň vlastnými silami prostredníctvom Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov  a zároveň ku koncu mar-
ca 2015 vypovedáva zmluvu na zabezpečovanie pre-
vádzky verejného osvetlenia so spoločnosťou Siemens; 
str. 821 

- z 276 obcí Trenčianskeho kraja je verejná kanalizácia 
vybudovaná iba v 70 obciach, prístup k nej má takmer 60 
percent obyvateľov; str. 823 

- obyvatelia Trenčína upozorňujú na nedostatok smet-
ných kontajnerov a prebytok odpadu v niektorých čas-
tiach mesta; str. 825 

- v marci 2015 vyrúbali ďalšie stromy na Hviezdoslavo-
vej ulici i neďaleko železničného mosta, dôvodom bol 
vek a stav drevín; str. 825 

- do konca apríla 2015 sa Slovenský vodohospodársky 
podnik zaviazal odstrániť odpadky a krovie v blízkosti 
garáží a hrádze na Považskej ulici v Trenčíne; str. 826 

- dňa 28. marca 2015 sa uskutočnila celosvetová akcia 
„Hodina Zeme“, na problém svetelného znečistenia 
upozornili aj viaceré pamiatky v Trenčianskom kraji 
hodinovým vypnutím osvetlenia; str. 828 

- na prelome marca a apríla 2015 ochranári zo Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty natiahli na 
frekventovaných cestách zábrany, aby ochránili žaby 
počas ich každoročnej púte k vode; str. 830 

- dňa 30. marca 2015 otvorili v budove Okresného úradu 
v Trenčíne medzinárodnú výstavu fotografií, ktoré po-
ukazujú na problémy spojené so zmenou klímy, nepome-
rom materiálnej spotreby vo svete a hľadanie riešení; str. 
832 

- aj v jarných mesiacoch pokračuje revitalizácia Čereš-
ňového sadu, aktivisti, časť poslancov mesta 
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a dobrovoľníci chcú na jeseň začať sadiť prvé stromy; 
str. 833 

- v priebehu prvých dvoch aprílových týždňov roku 2015 
absolvovali hasiči v Trenčianskom kraji 28 výjazdov 
k požiarom, ktoré vznikli vypaľovaním suchej trávy; str. 
836 

- dňa 24. apríla 2015 zorganizovali žiaci ZŠ na Dlhých 
Honoch v Trenčíne „Komunitný akčný deň“, počas 
ktorého šírili medzi spolužiakmi i ľuďmi v uliciach in-
formácie týkajúce sa ochrany životného prostredia 
a čistili lesopark Brezina; str. 842 

- obce a mestá budú podľa nového zákona o odpadoch 
platiť len za nevytriedený komunálny odpad, Mesto 
Trenčín chystá v tejto súvislosti osvetu a mediálne kam-
pane; str. 837 

- dňa 28. apríla 2015 sa na Mierovom námestí uskutočnil 
Lesnícky deň, na ktorom mohli najmä mladí návštevníci 
spoznať les ako výnimočný priestor pre načerpanie sily 
a energie; str. 845 

- Trenčín patrí medzi mestá s najprašnejším ovzduším, 
bolo v ňom až 67 smogových dní v roku, hoci norma pri-
púšťa maximálne 35 smogových dní; str. 839, 846 

- počas prvých dvoch májových týždňov roku 2015 sa 
v Trenčíne uskutočnila tradičná jarná deratizácia prie-
stranstiev verejnej zelene v rozsahu asi 110 hektárov; str. 
840 

- spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie  získala 
právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre nové úseky 
kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 
metrov; str. 844 

- od dňa 4. mája 2015 sa začalo prvé celoplošné kosenie 
v Trenčíne, ktoré po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou 
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Marius Pedersen vykonáva mestská rozpočtová organi-
zácia Mestské hospodárstvo a správa lesov; str. 845 

- firma Služby pre bývanie informovala, že odstránila 
problémy s popolčekom a hlukom, ktoré spôsobovala jej 
biomasová kotolňa na Liptovskej ulici v Trenčíne; str. 
851 

- začiatkom júla 2015 spustila trenčianska firma Old He-
rold Hefe skúšobnú prevádzku novej linky na sušenie 
viacerých druhov kvasníc, ľudia z okolia sa sťažovali na 
zápach, ktorý spôsobuje; str. 853 

- ľudia, ktorí bývajú v blízkosti čističky odpadových vôd 
pri Biskupiciach, sa obávajú zvýšenia zápachu po jej re-
konštrukcii; str. 855 

- v auguste 2015 odštartoval Trenčiansky samosprávny 
kraj prípravu projektu „Zelená župa“ zameraného na 
väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie; str. 856 

- v septembri 2015 sa po dlhšom čase začala ťažba dreva 
v lesoparku Brezina, zameraná na odstránenie suchých 
a poškodených stromov; str. 857 

- Brezinu aj mestské lesy s veľkosťou necelých 700 hektá-
rov má po súkromnej firme Marius Pedersen opäť na sta-
rosti Mestské hospodárstvo a správa lesov; str. 860  

- množia sa sťažnosti na hudbu a iný hluk z nočných 
prevádzok a podujatí v Trenčíne, mestá však nemajú do-
sah na úpravu otváracích hodín prevádzok; str. 858 

- Trenčín vyhlásili v rámci konferencie „Samospráva 
a triedený zber 2015“ za celkového víťaza 6. ročníka Sú-
ťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov; str. 
863 

- dňa 4. novembra 2015 odštartovalo Centrum environ-
mentálnych aktivít v Trenčíne 4. ročník kampane Litter 
Less, do ktorej sú zapojené školy v rámci programu 
„Mladí reportéri pre životné prostredie“; str. 865  
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- koncom roka 2015 začínajú mestá a obce na Slovensku 
vyberať poplatky za drobný stavebný odpad, kým do-
teraz v Trenčíne stačil doklad totožnosti a trvalé bydli-
sko; str. 867. 

 
9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- evanjelický chrám v Trenčíne oslávil 220. výročie svo-
jej existencie, jeho výstavba prebiehala za každého poča-
sia a s jednoduchými pracovnými postupmi; str. 870 

- Vladimír Mečiar si mal pred 25 rokmi nechať priniesť 
z Tisovej vily v Trenčíne tajné spisy ŠtB; str. 874 

- dňa 23. marca 1750, pred 265 rokmi, zomrel počas cesty 
z Trenčína do Banskej Štiavnice polyhistor, polytechnik, 
učiteľ, kartograf, zememerač, vojenský odborník a znalec 
baníctva Samuel Mikovíny; str. 877 

- rod Ľudovíta Štúra je už po stáročia spojený s Trenčí-
nom, jeho matka Anna Michalcová bola dcérou miest-
neho mäsiara; str. 880 

- v Trenčíne bývalo veľa pamätných nehnuteľností súvi-
siacich so štúrovským obdobím našich národných dejín, 
museli však ustúpiť novej výstavbe mesta; str. 881 

- v roku 1813 sa trenčianska rodina Samuela Štúra star-
šieho presťahovala do Uhrovca, ktorý sa stal miestom ich 
trvalého bydliska na celý život; str. 883 

- dňa 12. apríla pred 200 rokmi sa narodil archeológ, his-
torik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián 
František Rómer, ktorý absolvoval gymnaziálne štúdiá 
v Trenčíne; str. 885 

- spomienky Štefana Mrázika na udalosti druhej svetovej 
vojny v Trenčíne a okolitých obciach; str. 888 

- dňa 15. mája 2015 uplynulo 295 rokov od narodenia fy-
zika, matematika, vynálezcu a astronóma svetového výz-
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namu Maximilána Hella, ktorý v roku 1738 nastúpil 
v Trenčíne do dvojročného noviciátu; str. 892 

- Stredná odborná škola obchodu a služieb je 
s výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
najstaršou strednou školou v Trenčíne, v roku 2014 oslá-
vila 130. výročie svojho založenia; str. 895 

- dňa 15. augusta 1915, pred 100 rokmi, vznikol prvý 
trenčiansky skautský oddiel; str. 896 

- podľa archeológa Milana Horňáka je Považie fenome-
nálnym priestorom pre slovenskú archeológiu, kon-
centráciu pravekých hradísk a hrobov z doby rímskej v 
našom regióne označuje za unikátnu; str. 897 

- sedem mladých trenčianskych skautských vodákov po 
prevrate v roku 1948 začalo bojovať s novým režimom, 
vyhodili do vzduchu dve veľké červené hviezdy nad 
Trenčínom a pokúsili sa o útek do Rakúska; str. 899 

- publicista a historik Pavel Dvořák spomína na vojnové 
roky 1944 – 1945, keď spolu s rodinou býval v Trenčíne, 
str. 905 

- vieme, ako Ľudovít Štúr približne vyzeral, ale nevieme 
presne, ktorá z jeho podobizní je najvernejšia, pretože sa 
zachovalo len pár jeho vyobrazení, ale iba jediná portrét-
na fotografia; str. 907 

- dňa 18. decembra 1915 zomrel v Trenčíne Karol Jozef 
Brančík, jeden z najagilnejších organizátorov vedecké-
ho, ale aj kultúrno-spoločenského života; str. 910. 

 
11. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2015 
 

- mesiac január 2015, str. 913 
- mesiac február 2015, str. 920 
- mesiac marec 2015, str. 927 
- mesiac apríl 2015, str. 935 



1107 
 

- mesiac máj 2015, str. 945 
- mesiac jún 2015, str. 951 
- mesiac júl 2015, str. 956 
- mesiac august 2015, str. 963 
- mesiac september 2015, str. 970 
- mesiac október 2015, str. 975 
- mesiac november 2015, str. 980 
- mesiac december 2015, str. 985 

 
10. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2015 
 

A) Jubilujúce osobnosti, str. 989 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia, str. 1033 
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum pr-

vej písomnej pamiatky v roku 2015, str. 1037 
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín, str. 

1037                
E) Zoznam použitej literatúry, str. 1045 
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Pomôcky použité pri spracovaní Kronikárskeho 
záznamu 

Mesta Trenčín za rok 2015 
 

- Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva 
a Mestskej rady v Trenčíne 

- Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Sme, 
Pravda, Hospodárske noviny 

- Aktuality stiahnuté z webstránok: sme.sk, tsk.sk, sport.sk, 
topspravy.sk, pravda.sk, hnonline.sk, dennikn.sk, 
aktualne.sk, aktuality.sk, nuni.sk, webnoviny.sk, vkmr.sk, 
tnos.sk, gmab.sk, muzeumtn.sk, expocenter.sk, kbs.sk, 
nasenovinky.sk, netky.sk, astrencin.sk, hkdukla.sk 

- Vlastné poznámky z účasti na podujatiach 
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Mestský úrad v Trenčíne 
 

Komisia kultúry a cestovného        V Trenčíne 14.03.2016 
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 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
PhDr. Pavol Seriš,    Komisia pre kultúru a ces-                
kronikár mesta                               tovného ruchu Mestského 
Trenčín                                           zastupiteľstva v Trenčíne 
                                                        berie na vedomie 
                                                        Návrh na vykonanie zápisu 
                                                        do Kroniky mesta Trenčín 
                                                        za rok 2015 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Tren-
čín za rok 2015 bol predložený na rokovanie Komisie kultúry 
pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 23. februára 2016, 
ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne berie správu na vykonanie zápisu do kroni-
ky mesta Trenčín za rok 2015 na vedomie a odporúča prejsť 
materiály jazykovou úpravou.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2015 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 boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a 
podľa svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do 
jednotlivých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j. 
do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov 
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-
spoločenského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť 
kultúrno-spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť ná-
boženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 
a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ob-
lasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť 
cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť 
činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť 
činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  úrade 
v Trenčíne a kalendár výročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 
mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne 
podieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný 
fotografiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach 
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a doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, 
plánmi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2015 zaznamenal viacero 
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 
v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta 
Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov,  
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

platné v roku 2015 
 
 
1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2015 o 11.20 h prišiel na svet prvý Tren-
čan narodený v roku 2015 – Jakub Mendel ako druhý 
syn manželov Mendelových, 

- dňa 18. januára 2015 sa dožil 100 rokov významný tren-
čiansky lekár MUDr. Viliam Točík, 

- od 15. do 18. januára  2015 sa Trenčiansky samosprávny 
kraj prezentoval v Brne na tradičnom medzinárodnom 
veľtrhu turistických možností v regiónoch Regiontour 
2015, 

- na miestnych daniach a poplatkoch vybrali v roku 2014 
v Trenčíne 7,823 milióna korún, najväčšiu sumu tvorila 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný 
stavebný odpad, 

- hokejista Marián Hossa rozbehol na prelome rokov nie-
len stavbu svojej novej rezidencie na mieste bývalej Ti-
sovej vily na Brezine, ale aj golfového areálu na brehu 
Váhu, 

- dňa 20. januára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom poslanci 
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schválili rozpočet zameraný na pokračovanie znižovania 
celkového zadlženia mesta; mestské zastupiteľstvo zruši-
lo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný 
a kontrolný orgán; trenčiansky parlament okrem iného 
odsúhlasil pre každú mestskú časť 75 tisíc eur, 

- dňa 30. januára 2015 vyhlásil prednosta Okresného úradu 
v Trenčíne Štefan Bohúň vinou hustého sneženia mimo-
riadnu situáciu a o pomoc požiadal krízový štáb; viace-
ré z cestných komunikácií sa počas pár hodín stali nepre-
jazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov, 

- nový železničný most v Trenčíne nebudú môcť využívať 
chodci ani cyklisti, mesto plánuje na toto využitie odkú-
piť starý železničný most, z ktorého by mohol vzniknúť 
kolonádny cyklomost, 

- automatizovaný externý defibrilátor, prístroj, ktorý mô-
že zachrániť život, venovala Mestskej polícii v Trenčíne 
spoločnost Aura Trade, 

- dňa 2. februára 2015 primátor mesta Richard Rybníček 
a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška podpísali memorandum o spolupráci na prípra-
ve a implementácii „Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie Trenčianskeho kraja“, 

- v súčasnosti podľa slov riaditeľa Trenčianskeho múzea 
Petra Martiniska nehrozí žiadnemu z objektov Tren-
čianskeho hradu zrútenie, 

- dňa 7. februára 2015 sa uskutočnilo hlasovanie v refe-
rende o rodine, ktoré bolo neplatné; v Trenčíne sa na 
ňom zúčastnilo iba 19,34 percenta občanov oprávnených 
hlasovať, 

- v roku 2014 vybralo mesto Trenčín na dani za ubytova-
nie o vyše 2 tisíc eur viac ako v roku 2013, 

- dňa 17. februára 2015 sa dožil 100 rokov major vo vý-
službe Ján Pafčuga, 
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- dňa 23. februára 2015 otvorili knižnicu v zariadení pre 
seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne, na začiatku ma-
la 2 tisíc zväzkov, ale ďalšie neustále pribúdajú, 

- v dňoch 19. – 21. marca 2015 sa uskutočnil 23. ročník 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum 
Slovakia, na ktorom sa prezentovali nechtové dizajnér-
ky, manikérky, kozmetičky, vizážistky, kaderníčky a pe-
dikérky, 

- dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré zriadilo Komisiu 
pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie želez-
ničnej trate; primátor Richard Rybníček oznámil, že 
nová letná plaváreň v Trenčíne bude definitívne bez vody 
aj v roku 2015,  

- dňa 7. marca 2015 sa v kultúrnom stredisku Stred na Dl-
hých Honoch uskutočnila tvorivá dielňa veľkonočných 
medovníkov s majsterkou sveta Máriou Murárikovou, 

- dňa 16. marca 2015 natrvalo uzavreli Čierny mostek na 
Žabinského ulici, 

- dňa 18. marca 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne, za hlavného kontrolóra 
poslanci v tajnej voľbe zvolili Libušu Zigovú 
a odsúhlasili zmenu funkčného využitia trávnatej plochy 
– bývalého futbalového ihriska v Biskupiciach, na ktorej 
by mala vyrásť zmiešaná zástavba s bytovými domami 
a rodinnými domami, 

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie 
vlády SR v Trenčíne, primátor Richard Rybníček sa na 
rokovaní nezúčastnil, bol pozvaný až na pracovný obed; 
vláda rozhodla o podpore viac ako 13 miliónov eur pre 
Trenčiansky kraj, 

- dňa 25. marca 2015 slávnostne otvorili nový cestný most 
v Trenčíne za účasti ministra dopravy SR Jána Počiatka, 
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primátora Richarda Rybníčka a ďalších hostí; výstavba 
sa začala v septembri 2011, pre Slovenskú správu ciest 
ho zhotovila firma Strabag, celkové náklady dosiahli 37 
miliónov eur, pričom 85 percent z tejto sumy išlo z euro-
fondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu, 

- dňa 26. marca 2015 na stretnutí zástupcov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja s primátormi a starostami predsta-
vili optimálny variant vedenia Vážskej cyklotrasy na 
území kraja, 

- dňa 31. marca 2015 po 43 rokoch tvorby kroniky mesta 
Trenčín odišiel do dôchodku Jozef Čery, novým kroni-
károm sa stal novinár Pavol Seriš, 

- od 1. apríla 2015 sa novým prevádzkovateľom mestské-
ho verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie 
stalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., kto-
ré nahradilo spoločnosť Siemens, 

- dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnil snem Okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, za 
predsedníčku OO JDS účastníci na ďalšie tri roky zvolili 
opäť Emíliu Plškovú, 

- dňa 13. apríla 2015 sa uskutočnilo hasičské cvičenie za-
merané na záchrannú akciu v prípade úniku nebezpečné-
ho čpavku na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčí-
ne, 

- dňa 14. apríla 2015 zorganizovalo Mesto Trenčín spo-
mienku pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta 
pri Pamätníku umučených v lesoparku Brezina, 

- plánované zriadenie sociálneho centra pre ľudí v núdzi 
v budove Dukly na Štefánikovej ulici sa neuskutoční, 
lebo nový zákon pripravený ministerstvom financií za-
stavil bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu na 
mestá a obce, 
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- dňa 22. apríla 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci odsúhlasili zmeny 
v rozpočte, ktoré vyplynuli napríklad aj z nových inves-
tičných akcií, ako rozšírenie cintorína v Zlatovciach, 
priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdrkov-
ský chodník, stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici 
pre rozšírenie jej kapacity, 

- dňa 26. apríla 2015 zomrel po ťažkej chorobe bývalý 
dvojnásobný predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 
2005 – 2013, kedy ho vystriedal súčasný predseda Jaro-
slav Baška, 

- dňa 1. mája 2015 sa zaľúbené páry bozkávali aj pod roz-
kvitnutým stromom čerešne na Trenčianskom hrade po-
čas akcie „Bozk pod hradnou čerešňou“, ktorou otvori-
li turistickú sezónu na hrade, 

- od 1. mája 2015 sa novým náčelníkom trenčianskej 
Mestskej polície stal Ivan Liptai, 

- od začiatku mája začali nezamestnaní pracovať na 
Trenčianskom hrade aj ako sprievodcovia a dozerajú na 
expozície, ďalší upratujú nádvorie, čistia okolie hradieb 
a pripravujú národnú kultúrnu pamiatku na hlavnú turis-
tickú sezónu, 

- ihrisko pri Družbe na Legionárskej ulici zbúrajú pre 
stavbu nového polyfunkčného objektu, investor - spoloč-
nosť E-RAN Property – však musí vybudovať nové det-
ské ihrisko, 

- priestor pri Posádkovom klube, ktorý vznikol po zasy-
paní jamy, zostáva zatiaľ prázdny, lebo Mesto Trenčín 
sa stále súdi so spoločnosťou, ktorá vlastnila pozemok a 
plánovala na tomto mieste výstavbu garáží 
a polyfunkčnej budovy, 
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- začiatkom mája 2015 začalo Mesto Trenčín v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom, občianskym 
združením Fialka, Liberty Trade s.r.o., Slovenskými 
elektrárňami a.s. a Slovanetom osádzať v meste cyklis-
tické stojany, 

- dňa 6. mája 2015 otvorili v Posádkovom dome výstavu 
k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorej 
sa okrem iných hostí zúčastnili aj veteráni odboja, 

- dňa 12. mája 2015 poslanec NR SR Marián Kvasnička 
oznámil, že vystupuje z klubu KDH a vzdáva sa člen-
stva v predsedníctve hnutia, dôvodom je jeho nominácia 
Henriety Crkoňovej do voľby predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktorá sa podľa Mariána Kvasničku  
zvrhla na mediálnu kampaň voči KDH, 

- dňa 13. mája 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci zmenou rozpočtu 
navýšili finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti 
zo 75 tisíc na 155 tisíc eur,  

- dňa 14. mája 2015 začali zamestnanci mestského úradu 
roznášať Trenčanom v rámci prieskumu verejnej mienky 
dvanásťstranové dotazníky, ktoré po vyplnení v náhodne 
vybraných dvetisíc domácnostiach prispejú k tvorbe no-
vého plánu rozvoja mesta, 

- v dňoch 15.-16. mája 2015 sa v areáli výstaviska Expo 
Center v Trenčíne uskutočnila výstava cestovného ruchu 
regiónov Region Tour Expo spoločne s tretím ročníkom 
celoslovenskej cukrárskej výstavy a Jarmokom remesiel, 

- zlepšenie kvality života a zabezpečovanie poskytovania 
verejných služieb je globálnym cieľom trenčianskej sa-
mosprávy  pri príprave zásobníkov projektov na nové 
programové obdobie, 

- dňa 18. mája 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-
správneho kraja schválilo záverečný účet za rok 2014, 
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kraj ušetril vďaka racionalizačným opatreniam a zmenám 
zmlúv 4,5 milióna eur, 

- dňa 20. mája 2015 sa v Trenčíne prvýkrát uskutočnilo 
stretnutie honorárnych konzulov, ktorí zastupujú zá-
ujmy SR a jej občanov v zahraničí, diskutovali najmä 
o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho 
kraja, 

- v roku 2014 v Trenčianskom kraji uzavrelo manželstvo 
2803 párov, priemerný vek ženícha bol 33,7 roka, neves-
ty do manželstva vstupovali v priemere ako 30,8-ročné, 

- na konci roka 2014 žilo v Trenčianskom samosprávnom 
kraji 591 233 obyvateľov, čo bolo 10,9 percenta z cel-
kového počtu obyvateľov Slovenska, počet obyvateľov 
kraja klesol medziročne o 1161 osôb, 

- dňa 28. mája 2015 v Bratislave na prestížnom podujatí 
ASB Gala za účasti prezidenta SR Andreja Kisku odo-
vzdali predstaviteľom mesta Trenčín Špeciálnu cenu ro-
ka 2015 za projekt Trenčín si Ty, 

- Trenčín sa zapojil do celoslovenskej súťaže „Do práce 
na bicykli“, v meste sa zaregistrovalo až 38 tímov, 

-  dňa 16. mája 2015 sa uskutočnila prvá sprevádzaná 
prehliadka mestom, ktorá sa stretla s veľkým úspechom, 

- dňa 29. mája 2015 prijal primátor Richard Rybníček zá-
stupcov Asociácie rakúskych modrých baretov vedenú 
generálom Güntherom Greindlom, 

- od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 odovzdali obyva-
telia Trenčianskeho kraja v rámci tretej zbraňovej am-
nestie spolu 214 nelegálne držaných zbraní a 4469 kusov 
streliva, 

- členovia občianskeho združenia „Silnejší slabším“ ve-
nujú svoj voľný čas deťom a mladým ľuďom z detských 
domovov a sociálnych zariadení, do práce zapájajú aj se-
niorov, ktorí učia deti šiť, vyšívať a pliesť, 
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- od novembra 2014 do marca 2015 vydali v nocľahárni 
na Nešporovej ulici v Trenčíne vyše 6 tisíc porcií teplé-
ho jedla desiatkam ľudí bez strechy nad hlavou, 

- dňa 1. júna 2015 počas Medzinárodného dňa detí otvo-
rilo Trenčianske múzeum na Trenčianskom hrade dobo-
vý tábor, deti do 15 rokov mali vstup na hrad v tento deň 
zadarmo, 

- strecha na budove trenčianskej synagógy je deravá, do 
budovy tečie, v máji 2015 sa stav výrazne zhoršil, 

- od začiatku júna 2015 Kultúrno-informačné centrum 
v Trenčíne odštartovalo projekt spoznávania dejín mesta 
prostredníctvom sprevádzaných prehliadok, 

- od júna 2015 pracuje v Trenčíne na aktivačných prá-
cach pre mesto 218 ľudí, z nich 59 pracuje podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi, sedem vykonáva menšie 
obecné služby a musia odpracovať minimálne 64 hodín 
mesačne, ďalších 150 občanov v hmotnej núdzi musí od-
pracovať mesačne 32 hodín, 

- dňa 4. júna 2015 vyšiel v týždenníku Trend rozsiahly 
rozhovor s primátorom Trenčína Richardom Rybníč-
kom, ktorý okrem iného povedal, že nevylučuje po do-
končení reformy v Trenčíne vstup do veľkej politiky, 

- dňa 4. júna 2015 v rámci projektu „Celé Slovensko číta 
deťom“ čítali mládeži zo svojich obľúbených kníh pri-
mátor Richard Rybníček, župan Jaroslav Baška, literáti 
a ďalšie osobnosti, 

- jednou z mála možností na kúpanie pre Trenčanov je 
prírodné jazero pri chate v Opatovej, majiteľ chaty 
preto celý areál prerobil, skultúrnil a ponúkol viac slu-
žieb, pribudli nové sedenia, terasy na opaľovanie, šatne 
a dva nové bufety, 

- dňa 10. júna 2015 uzavrelo svoju 28. kapitolu celoživot-
né vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku 
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v Trenčíne, osvedčenie o absolvovaní prevzalo 125 po-
slucháčov, 

- začiatkom júna 2015 Mesto Trenčín zrušilo verejnú sú-
ťaž na rekonštrukciu Kultúrneho strediska Hviezda, 
dôvodom je nárast finančnej spoluúčasti mesta na 1,78-
miliónovom projekte z plánovaných asi 88 tisíc eur na 
takmer 279 tisíc eur, 

- dňa 13. júna 2015 sa dožila 50 rokov trenčianska rodáč-
ka, etnologička Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
Monika Vrzgulová, 

- dňa 14. júna 2015 zomrel vo veku 83 rokov MUDr. Jú-
lius Činčár, známy lekár a legenda trenčianskej výtvar-
nej scény,  

- dňa 19. júna 2015 vyhlásili v sobášnej sieni mestského 
úradu najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín za 
rok 2015, pamätný list a plaketu im odovzdal primátor 
Richard Rybníček, 

- dňa 22. júna 2015 po rekonštrukcii otvorili kasáreň na 
Trenčianskom hrade, vznikli v nej reprezentačné priesto-
ry pre spoločenské i kultúrne podujatia, 

- dňa 23. júna 2015 sa v sídle trenčianskej župy uskutočni-
la konferencia „Spoznávaj prihraničie Trenčianskeho 
a Zlínskeho kraja“, výsledkom slovensko-českej spolu-
práce a výmeny skúseností v oblasti cykloturistiky je 
mapa s trasami, tipmi na výlety a vybranými turistickými 
cieľmi v partnerských regiónoch, 

- dňa 24. júna 2015 si vo Verejnej knižnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne pripomenuli dvojsté výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra zážitkovou formou – tematickým diva-
delným predstavením, 

- dňa 25.júna 2015 otvorila nezisková organizácia „Lepší 
svet“ na Palackého ulici v Trenčíne nové zariadenie so-
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ciálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 
a duševným ochorením, 

- prechodný domov pre opustené a týrané psy v Trenčíne 
sa snaží zlepšovať podmienky, na jeseň 2015 chce pri-
staviť ďalšiu budovu, informovala predsedníčka Ob-
čianskeho združenia „Trenčiansky útulok“ Petra Ož-
valdová, 

- Mesto Trenčín vypožičalo Slovenskému rybárskemu 
zväzu na 50 rokov územie na pravom brehu Váhu, za 
bývalou fabrikou Ozety na záplavovom území majú ry-
bári podľa podmienok mesta vybudovať prírodnú rela-
xačno-odpočinkovú zónu, 

- dňa 2. júla 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci okrem iného schvá-
lili zmeny v rozpočte na tento rok a odsúhlasili aj nové 
investičné akcie, napríklad vypracovanie projektovej do-
kumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia, re-
konštrukciu šatní Zimného štadióna Pavla Demitru, vy-
budovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na 
Soblahovskej ulici, rekonštrukciu detského ihriska na 
Karpatskej ulici a niektoré ďalšie,  

- Mesto Trenčín kúpilo špeciálne zariadenie na opravu 
výtlkov, ktoré pracuje na báze infračerveného žiarenia 
bez potreby rezania či frézovania asfaltu, 

- počas rekonštrukcie mosta ako jedinej prístupovej cesty 
na Ostrov platí pre motoristov i cyklistov dočasné do-
pravné značenie vrátane svetelnej signalizácie, chodcov 
preváža kyvadlová autobusová doprava, 

- Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie 
dvadsiatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli reš-
tituované pôvodnými vlastníkmi, do konca roka 2016 má 
povinnosť im ho zabezpečiť, 
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- v dňoch 27. – 31. júla 2015 sa konali „Trenčianske his-
torické slávnosti“, počas ktorých ožilo Mierové námes-
tie gladiátorskými súbojmi, 

- dňa 31. júla 2015 otvorili ďalšiu kamienkovú pláž pod 
starým cestným mostom, 

- dňa 2. augusta 2015 bola nedeľa a Trenčiansky hrad 
prekonal rekord v dennej návštevnosti – pozrelo si ho 
až 1295 platiacich návštevníkov, 

- dňa 10. augusta 2015 oslávila 90. narodeniny legenda pe-
šej turistiky v trenčianskom  regióne Marta Trebatická, 
držiteľka viacerých ocenení vrátane Zlatého odznaku 
Klubu slovenských turistov, aj v súčasnosti organizuje 
turistické trasy pre verejnosť a nedeľné vychádzky v oko-
lí Trenčína, 

- dňa 10. augusta 2015 sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci 
schválili návrh primátora na zmenu rozpočtu s tým, že 
došlo len k presunu finančných prostriedkov bez vplyvu 
na celkovú výšku rozpočtu a schválili aj 70 tisíc eur na 
výstavbu multifunkčného ihriska v športovom areáli ZŠ 
Dlhé Hony, 

- dňa 20. augusta 2015 priviezli do trenčianskej nemocnice 
štyroch zranených ľudí po zrážke dvoch športových lie-
tadiel pri obci Červený Kameň, ktorá si vyžiadala sedem 
obetí, 

- starý cestný most v Trenčíne je vo veľmi zlom technic-
kom stave, Slovenská správa ciest ho mala začať opra-
vovať hneď po dokončení nového cestného mosta, pre-
stavba je naplánovaná až na roky 2018 – 2021, 

- dňa 26. augusta 2015 si predstavitelia Matice slovenskej, 
samospráv, spoločenských organizácií a obyvatelia Tren-
čína na evanjelickom cintoríne pietnou spomienkou pri-
pomenuli matku Ľudovíta Štúra Annu Štúrovú, rode-
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nú Michalcovú; od jej úmrtia uplynulo presne v tento deň 
162 rokov, 

- dňa 29. augusta 2015 si miestna časť Kubrá pripomenu-
la 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci, k boha-
tým oslavám prispelo vydanie publikácie o Kubrej auto-
rov Stanislava Lišku a Pavla Moška a osadenie lavičky 
s menom najslávnejšieho kubranského rodáka, olympij-
ského víťaza Janka Zacharu pred miestnym kostolom, 

- hotel Elizabeth v Trenčíne sa stal na základe hodnotenia 
dvoch miliónov hotelových hostí víťazom kategórie 
„Hotel s najlepšími službami pre zákazníka“, rebríček 
zostavil rezervačný portál Hotel.de, 

- Trenčiansky samosprávny kraj musí zaplatiť takmer 
polmiliónovú pokutu za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe terajšej budovy TSK ešte v roku 2006, 

- Trenčín kopíruje všeobecný trend starnutia v porovna-
teľných mestách a pre jeho ďalší rozvoj bude kľúčový 
spôsob, akým zabojuje v konkurencii ostatných miest 
Slovenska o pritiahnutie nových obyvateľov, 

- dotazník v rámci prípravy plánu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta vyplnilo a odovzdalo 826 res-
pondentov z celkového počtu 2 tisíc náhodne vybraných 
trenčianskych domácností; prieskum sa uskutočnil 
v druhej polovici mája a začiatkom júna, 

- v letných mesiacoch 2015 investovalo Mesto Trenčín do 
rekonštrukcie troch mestských materských škôlok 42 
tisíc eur, 

- z depozitu Trenčianskeho múzea zmizol obraz Miloša 
Alexandra Bazovského „Ženy pod krížom“ v hodnote 
vyše 50 tisíc eur, páchateľkou bola zamestnankyňa mú-
zea, kupec, ktorému ho predala, ho vrátil, 

- v dňoch 11. – 13. septembra 2015 sa v miestnej časti 
Opatová nad Váhom uskutočnili oslavy 777. výročia 
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prvej písomnej zmienky o obci, pri tejto príležitosti vyšla 
kniha „Také sme my boli deti“ autora Stanislava Van-
ča, 

- dňa 15. septembra 2015 pod záštitou nitrianskeho bisku-
pa Mons. Viliama Judáka otvorili v Trenčíne na Farskej 
ulici Centrum pre rodinu, 

- dňa 16. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci schválili 
zmenu rozpočtu, v rámci ktorej uvoľnili finančné pro-
striedky napríklad na opravu schodiskovej plošiny WC 
Sládkovičova, opravu kotlov na krytej plavárni, opravu 
fontány na Štúrovom námestí a na výmenu dverí 
v Centre seniorov, 

- dňa 9. októbra 2015 sa stretli bývalí susedia 
z Kukučínovej ulice č. 1 v Trenčíne pri svojom pôvod-
nom bydlisku, ktoré museli opustiť pred štyridsiatimi 
rokmi, keď dom získala armáda, 

- v dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnil 21. ročník veľtrhu elek-
trotechniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 
ELO SYS, najúspešnejším exponátom sa stalo terénne 
pásové vozidlo s elektrickým pohonom z dielne študen-
tov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Daniela Siekela, Dominika Maleca 
a Miroslava Bartoša, 

- v dňoch 15. – 16. októbra 2015 na 32. svetovom kongre-
se pracovného lekárstva v Jihlave odovzdali MUDr. 
Františkovi Jarošovi, CSc. z Trenčína Čestnú medailu 
prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc. za zásluhy a rozvoj 
odboru pracovného lekárstva, 

- dňa 21. októbra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, primátor na ňom in-
formoval, že dlh stále klesá, aj keď nie už tak rýchlo ako 
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v minulých rokoch a je to tým, že mesto už aj investuje, 
poslanci schválili ďalšie zmeny v rozpočte, navýšili fi-
nancie napríklad pre MŠ Kubranská na nákup novej 
práčky, Školský klub detí Východná dostane viac peňazí 
na obnovu svojich oddelení, 

- dňa 23. októbra v areáli Základnej školy na Hodžovej 
ulici v Trenčíne odovzdali prístrešok so stojanmi na 12 
bicyklov, najviac sa o to zaslúžilo občianske združenie 
Fialka, 

- od 1. novembra 2015 je nocľaháreň pre bezdomovcov 
na Nešporovej ulici v Trenčíne opäť otvorená pre ľudí 
bez domova, 

- dňa 5. novembra 2015 ocenili v obradnej sieni Mestské-
ho úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov krvi, 

- krajská Správa ciest inštalovala na rizikové cesty v kraji 
meteostanice, webkamery neustále informujú dispečera 
o stave ciest, 

- dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil prvý Deň otvore-
ných dverí náčelníka Mestskej polície Trenčín Ivana 
Liptaia, 

- dňa 17. novembra 2015 si Trenčania na Mierovom ná-
mestí pripomenuli pamätné revolučné udalosti 
z novembra roku 1989, 

- trenčiansky hotel Elizabeth získal na zasadnutí predsta-
viteľov historických hotelov Európy na francúzskom 
zámku Chateau de lˇEpinay prestížne ocenenie „Najlepší 
mestský historický hotel Európy“ na rok 2016, 

- dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom okrem iné-
ho poslanci schválili prevod budov po Detskom domove 
v Hornom Orechovom do vlastníctva mesta pre účely 
krízového centra, 
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- dňa 23. novembra 2015 schválili poslanci zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočet na rok 
2016, ktorý počíta s prebytkom 16,74 milióna eur, 

- kancelária občianskeho združenia „Pomoc obetiam ná-
silia“ začala po štyroch rokoch opäť fungovať 
v Trenčíne, 

- dňa 27. novembra 2015 umiestnili na Mierovom námestí 
v Trenčíne vianočný stromček – smrek pichľavý s výš-
kou 13 metrov, ktorý daroval mestu občan zo Zámostia, 

- dňa 5. decembra 2015 rozsvietil Mikuláš na Mierovom 
námestí vianočný stromček, 

- dňa 14. decembra 2015 sa v trenčianskom hoteli Eliza-
beth uskutočnilo stretnutie prezidenta SR Andreja Kis-
ku s osobnosťami Trenčianskeho kraja, na ktorom prezi-
dent dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami pre-
zentoval svoj názor na aktuálnu vnútropolitickú situáciu, 
najväčšie problémy vidí v neutešenom stave zdravotníc-
tva a školstva, 

- dňa 16. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré schválilo vyrov-
naný rozpočet na rok 2016 – mesto bude hospodáriť 
s celkovou sumou 38 miliónov eur,  

- dňa 16. decembra 2015 otvorili novovybudovaný pod-
jazd Brnianska pod železničnou traťou, 

- rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry mesta 
asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád, konšta-
toval v koncoročnom rozhovore pre mesačník Info pri-
mátor Richard Rybníček. 

 
2. Ekonomický život 
 

- v roku 2015 ušetrí podpísaním dodatkov k zmluvám 
o poskytovaní autobusovej dopravy Trenčiansky samo-
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správny kraj v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 
doprave asi 3,5 milióna eur,  

- Colný úrad v Trenčíne odviedol v roku 2014 do štátneho 
rozpočtu v rámci vymáhacieho konania 620 tisíc eur 

- začiatkom januára dali Železnice SR primátorovi Tren-
čína prísľub, že dokončia rozostavané objekty do konca 
roka 2015, 

- nový systém projektového riadenia začal fungovať 
v Trenčianskom samosprávnom kraji, 

- dňa 20. januára 2015 mestské zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie, v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s 
predlžovaním termínov na niektorých úsekoch moder-
nizácie železničnej trate, 

- dňa 5. februára 2015 vyhlásil v Národnej rade SR minis-
ter dopravy Ján Počiatek, že jeho rezort pravdepodobne 
stiahne projekt modernizácie železničnej trate zo Zla-
toviec po Trenčiansku Teplú z financovania z práve sa 
končiaceho eurofondového obdobia, 

- v priebehu januára 2015 rozbehlo proces výstavby 
v trenčianskom priemyselnom parku sedem nových fi-
riem, 

- dňa 24. februára 2015 Úrad pre verejné obstarávanie roz-
hodol o uložení pokuty takmer pol milióna eur Tren-
čianskemu samosprávnemu kraju za chyby pri verejnom 
obstarávaní, 

- koncom februára 2015 Ministerstvo dopravy uzavrelo so 
Železnicami SR dohodu o mimoriadnom ukončení 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
zo zdrojov EÚ na modernizáciu traťového úseku Zlato-
vce – Trenčianska Teplá, 

- vo februári 2015 bola priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti v okrese Trenčín 7,55 percenta, 



1127 
 

- dňa 25. februára 2015 zriadilo mestské zastupiteľstvo 
Komisiu pre dohľad nad ukončením výstavby mo-
dernizácie železničnej trate, 

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu aktu-
álne komunikuje s deviatimi firmami, ktoré uvažujú 
nad investíciou v Trenčianskom kraji; projekty majú po-
tenciál preinvestovať približne 50 až 150 miliónov eur a 
vytvoriť až 3 tisíc nových pracovných miest, 

- na rok 2015 nemá Mesto Trenčín v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky na nájomné byty, o nákupe bytov 
s využitím Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej do-
tácie uvažuje mesto až v roku 2016, 

- dňa 2. marca 2015 navštívil premiér Robert Fico 
a minister obrany Martin Glváč VOP Trenčín, ktorý 
vláda prenajala na dve desaťročia za 7,56 milióna eur, 

- optimalizácia prímestskej dopravy v Trenčianskom 
samosprávnom kraji má v roku 2015 priniesť úsporu 357 
tisíc eur; týka sa to asi 170 autobusových liniek, nové 
cestovné poriadky nadobudli platnosť 1. marca 2015, 

- Mesto Trenčín plánuje nákup techniky používanej pri 
prevádzke kompostoviska, zámer vyhlásiť verejné ob-
starávanie schválilo trenčianske Mestské zastupiteľstvo, 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Tren-
čianskom kraji klesla vo februári 2015 medzimesačne 
o 0,13 percenta na úroveň 9,39 percenta, 

- v marci 2015 ministerstvo dopravy uzavrelo so Železni-
cami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na moderni-
záciu traťového úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá, 

- značka Nehera, pred vojnou svetový textilný gigant, 
opäť ožíva a mieri medzi luxusné módne ikony, vyrába 
modely aj vo svojej tradičnej neherovskej bašte Trenčíne, 
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- v apríli 2015 získala spoločnosť Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. právoplatné kolaudačné rozhodnutia 
pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach, 

- bilancia zimnej údržby Správy ciest TSK je viac ako 
184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 tisíc ton 
posypového materiálu a takmer 3 milióny eur, 

- dňa 4. mája 2015 informovala vláda SR o zámere nájsť 
strategického partnera pre Letecké opravovne Trenčín, 

- exminister hospodárstva a šéf Sitno Holdingu Ľudovít 
Černák v rozhovore v Hospodárskych novinách hovorí 
o svojom záujme prenajať si Letecké opravovne Tren-
čín, 

- spoločnosť SCZ Slovakia a.s. s centrálou v Trenčíne je 
jedným z dominantných zamestnávateľov v oblasti IT 
technológií v trenčianskom regióne, 

- dňa 5. mája 2015 sa v Trenčíne uskutočnila konferencia 
s názvom „Inovačný región – možnosti financovania 
inovácií“, ktorej obsahom boli praktické informácie 
o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, 
vedy a inovácií z najväčšieho európskeho programu „Vý-
skum a inovácie“, 

- harmonogram dokončenia stavieb pri modernizácii že-
leznice v Trenčíne má ďalší posun - stavba podjazdu na 
Vlárskej ulici mala byť dokončená v júli 2015, nový ter-
mín je prelom tretieho a štvrtého kvartálu 2015, 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov 
za 346 440 eur spoločnosti HS-Tec, ktorá tam vytvorí až 
40 pracovných miest, 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo hos-
podárenie mesta za rok 2014 bez výhrad a rezervný 
fond vo výške 432 tisíc eur, 
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- Trenčínu sa podarilo po rokoch snahy získať eurofondy 
na rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň 
slúži ako divadelná scéna pre miestnych ochotníkov 
a vyše desiatku rôznych súborov, 

- nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici 
Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie nového zabezpe-
čovacieho zariadenia, v máji 2015 prebieha jeho montáž 
a po ukončení výluk dôjde k jeho spusteniu, 

- najväčšou investičnou akciou financovanou z eurofondov 
bola v Trenčíne v končiacom sa programovom období 
rekonštrukcia troch základných škôl v rokoch 2010 – 
2012, celkové náklady na rekonštrukciu boli 4,14 milióna 
eur, z eurofondov prišlo 3,94 milióna eur, 

- dňa 5. júna 2015 premiér Robert Fico informoval o svo-
jej návšteve v Moskve a uviedol, že tam hovoril aj 
o možnom využití kapacít Leteckých opravovní Tren-
čín pri modernizácii vrtuľníkov Mi-17, 

- v trenčianskej firme Virtual Reality Media vznikajú vy-
spelé letecké simulátory pre vrtuľníky a stíhačky, ktoré 
využíva ja americká armáda, 

- dňa 3. júna 2015 spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. a Trenčianska vodohospodárska spo-
ločnosť a.s. uzavreli Dohodu o urovnaní sporných 
a pochybných práv, prevádzkovateľom celej infraštruk-
túry sa stali Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., 

- most v trenčianskej mestskej časti Opatová nad Váhom 
je poškodený, ale začiatok opravy opäť odložili, hoci 
podľa zmluvy mala byť oprava ukončená už na konci ro-
ka 2014, 

- dňa 5. júna informoval premiér Robert Fico o svojej 
návšteve v Moskve, témou rozhovorov bola aj moderni-
zácia vrtuľníkov Mi-17, kde by si premiér vedel pred-
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staviť väčšie využitie kapacít Leteckých opravovní Tren-
čín, 

- dňa 23. júna 2015 otvorili v priemyselnom parku v Tren-
číne nový závod japonskej spoločnosti Akebono, ktorá je 
celosvetovým lídrom vo vývoji a výrobe automobilových 
bŕzd, 

- do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici by mali naj-
bližšie pribudnúť dve trenčianske firmy – spoločnosť 
Wlana, s.r.o. má záujem postaviť mlyn na mletie kuku-
rice a spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. podnikajúca v ob-
lasti zasielateľstva chce vybudovať firemné zázemie spo-
ločnosti, 

- dňa 2. septembra 2015 vyhlásil primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček mimoriadnu situáciu na frekventova-
nom moste v Opatovej nad Váhom, ktorý je 
v havarijnom stave, 

- dňa 15. októbra 2015 začala Slovenská správa ciest s op-
ravou mosta v Opatovej nad Váhom,  

- dňa 27. októbra 2015 zrušili Letecké opravovne Tren-
čín súťaž na výber svojho strategického partnera 
a zostávajú v portfóliu Ministerstva obrany SR, sústredia 
sa na strategické zákazky, ktoré im má zabezpečiť minis-
terstvo obrany, 

- dňa 11. novembra 2015 v Trenčíne vyhlásili TOP 10 fi-
riem v regióne, ktoré v štyroch kategóriách vyhodnotili 
Hospodárske noviny: Bijou Brigitte, s.r.o. Trenčín, Linde 
Material Handling,, s.r.o. Trenčín, MCL, s.r.o. Rudník 
a Porfix a.s. Zemianske Kostoľany, 

- priemyselný park v Trenčíne by mal byť do dvoch ro-
kov naplnený, o posledné dva hektáre mestských po-
zemkov má záujem nemecký investor zaoberajúci sa lo-
gistikou, vyhlásil v novembri primátor Richard Rybní-
ček, 
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- v priebehu novembra 2015 práce na rekonštrukcii mos-
ta na Ostrov pokračujú, ale termíny dokončenia aj 
v tomto prípade Železnice SR posúvajú – namiesto pô-
vodného termínu v apríli 2016 sa predpokladá sprevádz-
kovanie v máji a úplné ukončenie v auguste 2015, 

- firma Leoni v Trenčíne v roku 2015 významne rozšírila 
svoju výrobu testovacích zariadení a skúšobných modu-
lov v novo postavenom inžinierskom centre, testovacie 
zariadenia firma dodáva do celého sveta. 

 
3. Kultúrno-spoločenský život 

 
- dňa 5. januára 2015 zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čes-

tmír Harníček, všestranná osobnosť, ktorého verejnosť 
vnímala predovšetkým ako vášnivého fotografa a spolu-
zakladateľa skupiny Méta, 

- dňa 15. januára 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja 30. družob-
nú výstavu výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“, 

- dňa 29. januára 2015 otvorili zrekonštruovanú a digitali-
zovanú školskú knižnicu v Základnej škole na dolinách, 

- od 13. februára do 22. marca 2015 bola v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského inštalovaná kolektívna výstava 
„Nové Mosty – New Bridges“ popredných škótskych 
a slovenských výtvarníkov, 

- dňa 16. februára sa konalo slávnostné stretnutie pri príle-
žitosti 90. výročia založenia Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne, jeho súčasťou bolo aj slávnostné 
uvedenie do života zborníka „Vinše nad zlato“, ktorý 
zostavil Peter Martinák, 

- dňa 16. februára 2015 uviedli do života najnovšiu knihu 
Jána Maršálka „Cesta k bráne“, autor je síce povola-
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ním technik, ale dušou básnik a literát, predseda literár-
neho klubu Omega a člen Spolku slovenských spisovate-
ľov, 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 zo svojho rozpočtu 
kultúrne projekty sumou 14 tisíc eur, 

- veľkoplošné maľby v uliciach Devínskej Novej Vsi pú-
tajú pozornosť obyvateľov i návštevníkov, ich autorom je 
rodák z Trenčína Ing. arch. Juraj Hubinský, 

- dňa 28. februára 2015 na majstrovstvách Slovenska 
v štandardných tancoch veľmi dobre reprezentoval svo-
je mesto Tanečný klub Dukla Trenčín - v kategórii do 
21 rokov Martin Šrámka a Lucia Centárová, štvrté 
miesto získal Matúš Szegho, medzi dospelými sa stali 
vicemajstrami Slovenska Matteo Cicchitti a Simona 
Brecíková, 

- od 1. marca 2015 je Posádkový klub v Trenčíne mimo 
prevádzky, strešný plášť nad divadelnou sálou má trhli-
ny a voda prenikla aj na miesta s elektrickými káblami,  

- dňa 2. marca 2015 otvorili vo vestibule Okresného úradu 
v Trenčíne výstavu najlepších výtvarných prác regionál-
neho kola súťaže „Vesmír očami detí“, 

- dňa 3. marca 2015 otvorili v mestskej veži v Trenčíne 
výstavu českého umelca Pavla Talicha pod názvom 
„Stromu naděje zbývá“, 

- dňa 5. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia knihy roz-
hovorov Antona Baláža s Rudolfom Dobiášom „Vy-
niesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci“ za účasti autora 
knihy Antona Baláža, 

- dňa 6. marca 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja výber z tvorby jubi-
lujúcej autorky Milady Ždrnja, 
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- dňa 23. marca 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku stretli literárne činné osobnosti s blízkym vzťa-
hom k trenčianskemu regiónu,  

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia spevníka 
a najnovšieho CD Lýdie Fajtovej za účasti tejto známej 
81-ročnej speváčky, 

- dňa 26.marca 2015 zomrel v Bratislave trenčiansky ro-
dák, spisovateľ, publicista, ctiteľ humoru a westernov 
Kornel Földvári,  

- Jerguš Oravec, rodák z Trenčína, bluesový gitarista 
a spevák zaujal publikum i odborníkov na medzinárodnej 
súťaži „European Blues Challenge“ v Bruseli, chválou 
nešetril ani prezident americkej The Blues Foundation 
Jay Sieleman, 

- dňa 27. marca 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu diel dvoch výtvarníkov – grafickú 
tvorbu Vladimíra Gažoviča a maľby Jany Hýbalovej 
Ovšákovej, 

- dňa 1. apríla 2015 otvorili v mestskej veži výstavu víťaz-
ných prác 4. ročníka celoslovenskej súťaže „Bienále fi-
gurálnej kresby a maľby“, 

- dňa 9. apríla sa v Posádkovom klube v Trenčíne usku-
točnila regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitač-
ných kolektívov a divadiel poézie 61. Hviezdoslavov 
Kubín (Štúrov Uhrovec), 

- v apríli 2015 obsadila trenčianska patchwokárka Hana 
Nekorancová pekné 12. miesto na 9. ročníku prestížnej 
medzinárodnej výstavy Prague Patchwork Meeting, 
porota hodnotila okolo stovky vystavovaných quiltov, 

- dňa 17. apríla 2015 sa v Trenčíne konal krst poviedkovej 
knihy Evy Bodnárovej pod názvom „Všetko krásne čo 
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sa mi mohlo stať“; autorka je rodáčkou z Trenčína, kto-
rá dlhé roky žije v Košiciach, 

- v apríli 2015 udelila generálna riaditeľka Národného 
osvetového centra v Bratislave medailu „Pocta svätého 
Gorazda“ folklórnemu súboru Trenčan, ktorý od roku 
1949 pôsobí pri trenčianskom gymnáziu, 

- dňa 28. apríla 2015 prevzal mladý herec Trenčan  Pavol 
Seriš na medzinárodnom divadelnom festivale FITUA 
v marockom Agadire cenu za najlepší herecký výkon, 

- začiatkom mája 2015 v Trenčíne vyhodnotili krajskú po-
stupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 19. Vý-
tvarné spektrum Trenčianskeho kraja, 

- francúzsky portál Couvre-feu zaradil trenčiansku Poho-
du medzi desať festivalov, ktoré sa oplatí v lete navští-
viť; Pohoda je podľa autorov rebríčka ideálnou voľbou 
pre ľudí, ktorí hľadajú vzrušenie či netradičný priestor, 

- dňa 7. mája 2015 otvorili krajskú súťažnú výstavu ama-
térskej fotografie AMFO 2015 a počas vernisáže vo vý-
stavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja odovzdala porota ocenenia najlepším autorom, 

- dňa 10. mája 2015 Mestské divadlo v Trenčíne uviedlo 
premiéru hry svetového autora Mira Gavrana „Bábka“, 

- dňa 15. 5. 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského uskutočnila vernisáž výstav Jozefa Kostku a Ka-
rola Felixa, 

- dňa 16. mája 2015 sa aj galérie a múzeá v Trenčíne zapo-
jili do celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií“, 

- dňa 2. júna 2015 uvideli do života v trenčianskej knižnici 
knižku s názvom „Štefan – trenčiansky mestský bube-
ník“ za účasti autora textu Vlada Kulíška a autora kre-
sieb Jozefa Vydrnáka, 
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- dňa 23. a 24. mája 2015 uviedol divadelný súbor Opa-
tová 21 hru s názvom „To ste vy pán Taner?“, ktorú 
režíroval Roman Oravec, 

- od 6. júna do 2. septembra 2015 je v Delovej bašte Tren-
čianskeho hradu inštalovaná výstava mýtických zvierat 
„Draci a drakobijci“, 

- v dňoch 6. – 7. júna 2015 na 25. ročníku celoštátnej sú-
ťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a 40. 
ročníku detského folklórneho festivalu „Pod likavským 
hradom“ získali najmenšie deti detského folklórneho 
súboru Kornička zlaté pásmo, Cenu Eleny Medveckej 
za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí pro-
stredníctvom ľudového umenia udelili vedúcej súboru 
Kornička Jarke Kohútovej, 

- dňa 11. júna 2015 sa na Trenčianskom hrade stretli na 
unikátnej prehliadke „Ódy módy“ najúspešnejší absol-
venti dizajnu na trenčianskej Strednej umeleckej škole, 

- od 15. do 20. júna 2015 sa v areáli malej a Veľkej Skalky 
konalo medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora 
et Ars, 

- dňa 14. júna zomrel bývalý vojenský lekár, riaditeľ tren-
čianskej nemocnice a uznávaný výtvarník Július Činčár, 
ktorý sa venoval maľbe, kresbe, plastike a grafike, 

- dňa 15. júna 2015 otvorili na pešej zóne v Trenčíne pro-
jekt letnej čitárne, 

- dňa 19. júna 2015 otvorili v mestskej veži výstavu foto-
grafií Radovana Stoklasu „Od Belmonda po Cardinale“, 
ktorá približuje dianie na festivale Art Film Fest, 

- od 19. do 26. júna 2015 prebiehal v Trenčíne a Trenčian-
skych Tepliciach už 23. ročník medzinárodného filmové-
ho festivalu Art Film Fest, ktorý ponúkol 84 dlhomet-
rážnych a 41 krátkych a stredometrážnych filmov; pre-
stížne ocenenie Hercova misia dostali česká herečka 
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Anna Geislerová a slovenský herec Juraj Kukura, 
ocenenie Zlatá kamera prevzal dvorný kameraman reži-
séra Juraja Jakubiska Ján Ďuriš, 

- dňa 22. júna 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku uskutočnil poetický večer „Trojružový peľ“ za 
účasti umelkýň Zuzany Laurinčíkovej, Kataríny Hu-
decovej a speváčky Simony Martausovej, ktorého sú-
časťou bol krst knihy Zuzany Laurinčíkovej „Smutno-
krásny rok“ a Kataríny Hudecovej „Z nočných monoló-
gov“, 

- dňa 26. júna sa v centre Trenčína odohral príbeh lásky 
mestského bubeníka Štefana za svetiel fakieľ a magic-
kého sveta cirkusu, 

- od 9. do 10. júla 2015 prebiehal na trenčianskom letisku 
19. ročník multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda, 
ktorého hlavnými hviezdami boli Mano Chao, Björk 
a Franz Ferdinand & Sparks, 

-  od začiatku júla 2015 sa Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského pripojila k svetovým výstavným sieňam, 
ktoré si môžu návštevníci pozrieť vďaka unikátnemu 
Google Art Projektu priamo cez monitor počítača, 

- dňa 10. júla 2015 zavŕšil Pavol Seriš svoju úspešnú di-
vadelnú sezónu ziskom hlavnej ceny na festivale Euro-
pean Young Theatre v talianskom Spolete, 

- dňa 10. júla 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského maľby mladých autorov z desiatich ročníkov 
festivalu Pohoda a novú videoinštaláciu Andrey Uváči-
kovej, 

- Trenčín má po dvoch rokoch opäť letné kino - predsta-
venia pod holým nebom ponúka autocamp na Ostrove, 

- aj nádvorie Galérie Miloša Alexandra Bazovského sa po-
čas letných piatkových večerov mení na letné kino, galé-
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ria tak chce vytvoriť priestor pre komunitné stretnutia 
a oživiť večerné mesto kultúrnymi podujatiami, 

- dňa 18. júla 2015 sa v areáli bývalého kláštora na Skalke 
uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy diel 16 autorov, 
tvoriacich vo výtvarnej, literárnej a fotograficko-
literárnej sekcii v rámci medzinárodného sympózia Ora 
et Ars Skalka 2015, 

- augustové hudobné pikniky sa konajú vždy v piatok na 
tráve za pódiom Mierového námestia, 

- dňa 7. augusta 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu výtvarníkov  Roberta Bielika 
a Miroslava Knapa, 

- dňa 9. septembra 2015 otvorili v Základnej umeleckej 
škole Karola Pádivého Pamätnú izbu výnimočného hu-
dobného skladateľa Karola Pádivého; predmety, kto-
rých sa Karol Pádivý počas života dotýkal, poskytol jeho 
syn Jaroslav, 

- od 10. do 13. septembra 2015 sa uskutočnil festival jed-
ného herca „Sám na javisku“, na ktorom okrem iných 
vystúpili Eva Pavlíková, Bohumil Klepl, František 
Výrostko so synom a ďalší umelci, 

- dňa 16. septembra 2015 sa prvým podujatím začal pro-
jekt „Večer študentských filmov“ za účasti známeho te-
levízneho, divadelného a dabingového herca Mila Krá-
ľa; projekcie sa konajú vždy prvý piatok v mesiaci, 

- dňa 22. septembra 2015 založili vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku trenčiansku odbočku Spolku slovenských 
spisovateľov, 

- dňa 25. septembra 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského uskutočnila vernisáž výstav českého malia-
ra Michaela Rittsteina a manželov Jozefa a Jaroslavy 
Hoborovcov, 
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- v dňoch 25. a 26. septembra 2015 sa v Trenčíne konal 
ďalší džezový sviatok – festival Jazz pod hradom, 

- dňa 2. októbra 2015 otvorili v priestoroch budovy Tren-
čianskeho samosprávneho kraja už 52. Métu – výstavu 
fotografií rovnomennej fotoskupiny, 

- dňa 12. októbra 2015 predstavila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku spisovateľka, novinárka a prekladateľka 
Irena Brežná slovenský preklad svojej knihy „Nevďač-
ná cudzinka“, 

- dňa 28. októbra 2015 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 
v Posádkovom dome divadelnú sezónu predstavením Ja-
ny Juráňovej „Misky strieborné – nádoby výborné“ 
o ženách, ktoré žili so štúrovcami, 

- dňa 23. októbra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
diel rodáka z Drietomy, výtvarníka Petra Lehockého, 

- dňa 26. októbra 2015 v Kursalóne v Trenčianskych Tep-
liciach na podujatí nazvanom Flores Musarum odo-
vzdali ocenenia ľuďom, ktorí pracujú v oblasti kultúry v 
Trenčianskom samosprávnom kraji, 

- 30. októbra a 1. novembra 2015 si dvoma slávnostnými 
koncertmi pripomenul Komorný orchester mesta Tren-
čín 25 rokov svojej existencie, 

- dňa 5. novembra 2015 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 
v kine Hviezda svoju druhú premiéru – dramatizáciu po-
viedky Ladislava Mňačka „Dvaja priatelia“, 

- dňa 6. novembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavu trenčianskeho akademického 
sochára Igora Mosného a svetovo uznávaného fotografa 
Ruda Prekopa, 

- od 12. do 14. novembra sa v Trenčíne konal desiaty roč-
ník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty, ktorý sa 
tešil mimoriadnej diváckej pozornosti, 
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- v priebehu novembra 2015 vystavovala v Centre senio-
rov KS Sihoť v Trenčíne keramikárka Gabriela Sedile-
ková, 

- dňa 27. novembra 2015 sa v kine Hviezda uskutočnila 
premiéra autorskej komédie jedného herca s názvom 
„Pri kase“ v podaní Pavla Seriša, 

- v dňoch 1. a 2. decembra 2015 sa v priestoroch Základ-
nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne konal 
46. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Trenčianske hodiny“, 

- dňa 8. decembra 2015 otvorili v priestoroch Kultúrno-
informačného centra na Mierovom námestí výstavu ví-
ťazných prác žiakov z výtvarnej súťaže „Svet očami 
skutočnosti a fantázie“, 

- dňa 9. decembra 2015 zástupcovia medzinárodného fil-
mového festivalu Art Film Fest na tlačovej konferencii 
oznámili, že dejiskom 24. ročníka festivalu budú Košice, 

- dňa 11. decembra 2015 sa v trenčianskej galérii uskutoč-
nila vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselné-
ho dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka s názvom „Duša slovanská“, 

- dňa 11. decembra 2015 otvorili v trenčianskej galérii aj 
výstavu trenčianskej výtvarníčky Evy Olexíkovej, 

- dňa 16. decembra 2015 zástupcovia festivalu Pohoda na 
stretnutí s médiami oznámili, že ukončili spoluprácu so 
spoločnosťou Heineken a značkou Zlatý Bažant, novým 
partnerom je banskobystrický pivovar Urpiner a festival 
sa vracia k svojmu pôvodnému názvu Pohoda, 

- dňa 18 .decembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavy dvoch výtvarníkov – Nikolaja 
Feďkoviča a Ivana Patúca. 
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4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- dňa 21. januára 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, na kto-
rom sa hovorilo o zmenách v oblasti stredného školstva 
a plánoch na rok 2015, 

- v celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska 
zvíťazil v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
absolvent Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Ing. Martin Ďuriš, 

- v januári 2015 rozbehol Trenčiansky samosprávny kraj 
ako zriaďovateľ stredných škôl kampaň pre nábor žiakov 
na odborné školy pod názvom „Hrdina remesla“, 

- od 15. do 28. januára 2015 sa konal zápis detí do prvého 
ročníka základných škôl, z ktorého vyplynulo, že od sep-
tembra budú mať mestské základné školy o 88 žiakov 
viac, 

- v dňoch 3. až 5. februára  sa v Trenčíne uskutočnila celo-
štátna študentská súťaž ZENIT 2015, 

- v dňoch 5. a 6. februára 2015 sa uskutočnila v Nových 
Zámkoch slovenská súťaž someliérov juniorov, na kto-
rej obsadil tretie miesto študent hotelovej akadémie SOŠ 
obchodu a služieb Natanael Ševčík, 

- v dňoch 21. až 23. februára 2015 sa na medzinárodnom 
veľtrhu módy, obuvi a koženého tovaru Styl a Kabo 
v Brne zúčastnili aj módni návrhári z Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka a svoje práce prezentovali v 
expozícii Young Design, 

- dňa 2. marca 2015 podpísala Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka „Memorandum o spolupráci“ medzi 
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Strednou odbornou školou sklárskou a významnými za-
mestnávateľmi v trenčianskom regióne, 

- dňa 3. marca 2015 na prvom ročníku Technickej olym-
piády žiakov 8. - 9. ročníka usporiadanom v rámci pro-
jektu „Hrdina remesla“ zvíťazil Michal Mikuš zo ZŠ 
Dlhé Hony pred Gregorom Kráľom zo ZŠ na Hodžovej 
ulici, 

- dňa 6. marca 2015 sa žiaci stredných škôl stali členmi 
vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením 
najaktuálnejších problémov svetového výskumu vďaka 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a jej spolu-
práci s medzinárodnými vedeckými inštitúciami, 

- dňa 12. marca 2015 udelila vedecká rada Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka čestný titul Doctor hono-
ris causa významnému odborníkovi v oblasti strojárske-
ho priemyslu Ing. Milanovi Cagalovi, CSc., 

- dňa 25. marca 2015 sa počas návštevy Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka premiér Robert Fico vyjad-
ril, že túto školu vníma vláda SR ako významný prvok 
siete univerzít na Slovensku, 

- dňa 25. marca 2015 na medzinárodnej súťaži Trenčian-
sky pivný someliér získala druhé miesto Michaela Pú-
čeková zo SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, 

- dňa 27. marca 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov prijal 
primátor Richard Rybníček 13 pedagógov mestských 
škôl a odovzdal im ocenenia, 

- dňa 31. marca 2015 na vyhodnotení celoslovenskej súťa-
že v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 
„Zlata klapka“ v Bratislave získal prvé miesto sedem-
členný kolektív Strednej umeleckej školy v Trenčíne za 
film s názvom „Voda“, 

- na najprestížnejšiu vedeckú súťaž pre mládež na svete 
Intel ISEF v USA sa kvalifikovali aj štyria Slováci, me-
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dzi nimi aj Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
v Trenčíne, 

- od septembra 2015 vznikne v Trenčíne Na Zongorke 
súkromná materská škola s kapacitou 38 detí ako vý-
sledok aktivity neziskovej organizácie Best Friends Kids 
Club, 

- v ankete Zlatý Amos, ktorá je súťažou pedagógov, sa 
najlepšou učiteľkou fyziky stala Ľubomíra Záhumen-
ská z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne, 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 
eur, ktorú rozdelilo jedenástim projektom, 

- dňa 11. mája 2015 spustila Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka vysielanie prvého študentského rádia 
v Trenčíne pod názvom TrenchTown, 

- dňa 13. mája 2015 otvorili v Spojenej škole internátnej 
v Trenčíne špeciálnu multisenzorickú miestnosť „Jas-
mínka“, 

- študenti SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne po skončení 
tretieho ročníka majú možnosť zúčastniť sa takmer päť-
mesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destiná-
ciách, 

- na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 
(19.-22. mája 2015) pútalo veľkú pozornosť terénne pá-
sové vozidlo na elektrický pohon, ktoré navrhli a vyrobili 
študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka Daniel Siekela, Dominik Ma-
lec a Miroslav Bartoš, 

- dňa 26. mája 2015 vyhodnotili súťaž „Stredoškolské ča-
sopisy Trenčianskeho kraja“, časopis Veget Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne obsadil tretie miesto, 
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- zrušenie Strednej odbornej školy v Trenčíne má za ná-
sledok prepúšťanie zamestnancov, o prácu príde 38 ľudí, 

- dňa 29. mája 2015 si bohatým celodenným programom 
pripomenula Základná škola na Bezručovej ulici v 
Trenčíne 50. výročie svojho vzniku,  

- dňa 2. júna 2015 vymenoval prezident Andrej Kiska 26 
nových profesorov vysokých škôl, medzi nimi bol aj vy-
sokoškolský učiteľ z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala v sil-
nej medzinárodnej konkurencii príležitosť vybudovať 
v Trenčíne Excelentné centrum pre funkčné 
a povrchovo funkcionalizované sklá, 

- dňa 11. júna 2015 sa asi dvesto školákov z Trenčína zú-
častnilo interaktívnej výučby dopravnej výchovy a testov 
o zvieratách v rámci projektu „Digiškola na kolesách“, 

- v dňoch 15. - 16. júna 2015 na celoštátnej súťaži s me-
dzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci 
v Brne v konkurencii 23 tímov z Čiech a Slovenska zví-
ťazili študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 
Marek Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič, 

- dňa 18. júna 2015 predviedlo s úspechom trinásť študen-
tov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka svoju 
módnu tvorbu s názvom „Módny expres“ v Ríme, 

- počas letných prázdnin sa na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka už šiestykrát koná „Trenčianska 
detská univerzita“, 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka je 
v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. mieste 
spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku, 

- dňa 24. júna 2015 sa zišli koordinátori, predsedovia 
a podpredsedovia žiackych školských rád základných 
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škôl na území mesta Trenčín, aby zhodnotili svoju čin-
nosť v školskom roku 2014/2015, 

- žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici sa stali víťazmi 
celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ v kategórii 
programovanie a pre školu získali užitočné ceny, 

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef 
Habánik vyhlásil, že škola je schopná pripraviť vysoko-
kvalifikovaných absolventov na mieru podľa požiadaviek 
automobilky Jaguar Land Rover, ktorá avizovala inves-
tíciu na Slovensku, 

- študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka budú v novom akademickom 
roku riešiť v rámci výskumu aj otázky, ako nezabudnúť 
dieťa v automobile; ide o reakciu na prípad zabudnuté-
ho dieťaťa v aute, ktoré zomrelo následkom extrémnej 
letnej horúčavy, 

- v školskom roku 2015/2016 navštevuje základné školy 
v pôsobnosti mesta Trenčín 4141 žiakov, čo je o 29 viac 
ako v predchádzajúcom školskom roku, 

- od začiatku septembra 2015 otvorili v priestoroch ZŠ Na 
dolinách súkromnú základnú školu pre deti 
s autizmom, 

- dňa 6. septembra 2015 nastúpila do funkcie nová de-
kanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka PhDr. Iveta Matišáková, PhD., 
ktorá vystriedala vo funkcii doc. MUDr. Jána Bielika, 
CSc., 

- dňa 21. septembra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
žiakov a učiteľov odboru odevný dizajn zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne, 

- Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka rozšírila svoje prístrojové vybavenie 
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o špičkové zariadenia v celkovej hodnote 1,7 milióna 
eur, 

- študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Petra Rendková a Lukáš Zelieska vymysleli projekt 
Fresh Snack – automat s bezhotovostným výdajom de-
siat, 

- v dňoch 12. a 13. novembra 2015 na 17. ročníku prezen-
tačných výstav Stredoškolák – Hrdina remesla a Job 
Forum v Trenčíne počet prezentovaných stredných škôl 
presiahol tri desiatky a počet podnikateľských subjektov 
sa oproti predchádzajúcemu roku počtom 25 vystavova-
teľov zvýšil až dvojnásobne, 

- v dňoch 6. - 8. novembra 2015 sa na kontaktnom meetin-
gu programu EÚ Erasmus+ na Sicílii zúčastnili aj zá-
stupcovia Strednej odbornej školy Trenčín, ktorí tam 
nadviazali cenné zahraničné kontakty, 

- dňa 8. decembra 2015 sa na SOŠ obchodu a služieb 
v Trenčíne uskutočnila súťaž „Majster rétor 2015“ pre 
žiakov s rečníckym talentom a skvelých moderátorov, 

- dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka uskutočnilo podujatie pre 
stredoškolákov z Trenčianskeho kraja „Stredoškolská 
konferencia maturantov – vzdelávaním k úspechu“, 

- dňa 17. decembra 2015 sa v kasárni na Trenčianskom 
hrade stretli mladí fanúšikovia Štúrovho odkazu na origi-
nálnom podujatí nazvanom „HipŠtúr“, 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v závere roka 
2015 rozšírila svoj vedecký park o „Centrum pre testo-
vanie kvality a diagnostiku materiálov“. 

 
 
5. Telesná výchova a šport 
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- dňa 2. februára 2015 prijal prezident USA Barack 
Obama víťazov Stanley Cupu - hokejistov Los Angeles 
Kings; bol medzi nimi aj odchovanec Dukly Trenčín 
Marián Gáborík, 

- trenčianska rodáčka a úspešná športová strelkyňa Danka 
Barteková sa stala ambasádorkou a tvárou 27. svetovej 
zimnej univerziády, 

- dňa 3. februára 2015 vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku predstavil Pavol Gáborík ako autor knihu 
o svojom synovi, svetoznámom hokejistovi pod názvom 
„Marián Gáborík“ a s podtitulom „Otec, teraz to už 
môžeš vydať“, 

- hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner sa 
v polovici februára 2015 rozhodol ukončiť svoju boha-
tú kariéru, posledný zápas odohral v drese Dukly Tren-
čín 27. januára 2015 na ľade Piešťan, 

- na XVI. ročníku Memoriálu Karola Borhyho 
v Mestskej športovej hale sa z celkového víťazstva tešili 
futbalisti Zamaroviec, 

- trenčianska bodyfitnesska Adela Ondrejovičová ozná-
mila, že končí so súťažením na amatérskej scéne 
a vstupuje do profesionálnych súťaží, 

- dňa 9. marca 2015 v piatom zápase štvrťfinále play off 
hokejovej extraligy HK05 Banská Bystrica zdolala 
Duklu Trenčín 4:2, v sérii zvíťazila na zápasy 4:1 
a ukončila Dukle súťažnú sezónu, 

- dňa 18.marca 2015 zomrel vo veku 74 rokov dlhoročný 
futbalový funkcionár a odborník na športovo-technickú 
oblasť Jozef Pecho, 

- dňa 3. apríla 2015 víťaznými záverečnými zápasmi finá-
lových sérií získali tituly hokejových  majstrov Sloven-
ska juniori i dorastenci Dukly Trenčín, 
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- dňa 4. apríla 2015 si celodenným programom pripomenul 
20. výročie svojho založenia Basketbalový klub TJ 
Štadión Trenčín, 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na hokejovom  finálovom 
turnaji v Poprade starší žiaci Dukly Trenčín získali titul 
a skompletizovali tak zlatý hetrik trenčianskej mládeže, 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na majstrovstvách Českej 
a Slovenskej republiky v Prahe začal Trenčan Jozef Ga-
brhel novú sezónu dvojnásobným zlepšením svetového 
rekordu v tlaku na lavičke, 

- dňa 11. apríla 2015 sa uskutočnil jubilejný 40. ročník  
diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka 
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Trenčína, 

- dňa 11. apríla 2015 sa v areáli trenčianskeho autistického 
centra v Soblahove konal 3. ročník benefičného behu Pro 
Autis, 

- v polovici apríla 2015 Jozef Daňo ukončil svoje pôsobe-
nie vo funkcii športového manažéra hokejovej Dukly 
Trenčín, generálnym manažérom sa stal Ján Kobezda, 

-  trenčianski volejbalisti obsadili v extraligovom ročníku 
2014/2015 konečné siedme miesto, 

- dňa 24. apríla 2015 prijal zlatých juniorov, dorastencov 
i starších žiakov hokejovej Dukly Trenčín spolu s vede-
ním klubu i trénermi primátor mesta Richard Rybníček,  

- dňa 1. mája 2015 na štadióne v Poprade získali futbalisti 
AS Trenčín Slovnaft Cup – Slovenský pohár, keď po 
remíze 2:2 porazili FK Senica po streľbe zo značky po-
kutového kopu s pomerom 3:2, 

- začiatkom mája 2015 sa doterajší hlavný tréner juniorov 
hokejovej Dukly Trenčín Marcel Hanzal presunul na 
pozíciu asistenta v seniorskom extraligovom tíme 
Dukly, 



1148 
 

- dňa 6. mája 2015 v krajskom kole 17. ročníka futbalové-
ho McDonald´s Cupu na školských ihriskách ZŠ No-
vomeského v Trenčíne obhájili prvenstvo domáci žiaci, 

- v dňoch 9. - 10. mája 2015 na kanoistických majstrov-
stvách Slovenska v Trenčíne bola z domácich preteká-
rok najúspešnejšia Kristína Mrvová zo Slávie Športové 
gymnázium Trenčín, víťazka kategórie C2 juniorky na 
5000 m, 

- Duklu Trenčín povedie v nasledujúcej sezóne hokejovej 
extraligy duo Ján Kobezda – Marcel Hanzal, Ján Ko-
bezda tak bude mať okrem funkcie generálneho manažé-
ra aj trénerské povinnosti, 

- dňa 11. mája 2015  na 13. ročníku florbalového turnaja 
žiakov 1. stupňa ZŠ v Mestskej športovej hale zvíťazili 
žiaci ZŠ na Hodžovej ulici, 

- kvalitne obsadený futbalový turnaj mladých talentov do 
jedenásť rokov pod názvom „This Is My Sen“ vyhral 
biely tím domáceho AS Trenčín, 

- dňa 16. mája 2015 získal Športový klub Real team 
Trenčín na majstrovstvách SR žiakov v karate 
v Sabinove celkovo 13 medailí, 

- dňa 21. mája 2015 vyhrali futbalisti Slovana Bratislava 
v Žiline 2:1 a tento výsledok už dve kolá pred koncom 
najvyššej slovenskej súťaže rozhodol o tom, že maj-
strovský titul definitívne získava mužstvo AS Trenčín, 

- dňa 23. mája 2015 ani prehra s MŠK Žilina 0:1 nepokazi-
la futbalistom AS Trenčín oslavy titulu – pred domácimi 
divákmi prevzali zlaté medaily a kapitán Peter Kleščík 
zdvihol nad hlavu víťazný pohár,  

- dňa 1. júna 2015 na 2. ročníku florbalového turnaja 
žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ o Pohár primátora mesta 
Trenčín sa z víťazstva tešilo družstvo zo ZŠ na Bezru-
čovej ulici, 
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- v závere futbalovej sezóny sa dorastenecké výbery AS 
Trenčín zúčastnili mládežníckych turnajov 
v Holandsku, najlepšie reprezentovala „šestnástka“, kto-
rá skončila tretia, 

- v dňoch 6 .- 7. júna 2015 na nultom ročníku turnaja otvo-
rených majstrovstiev Slovenska v hádzanej mladších 
žiačok získali titul dievčatá HK Štart Trenčín, 

- dňa 8. júna 2015 sa v Trenčíne uskutočnil 7. ročník cha-
ritatívnej exhibície „Hviezdy deťom“, na ktorej sa ok-
rem iných zúčastnili futbaloví reprezentanti Martin Škr-
tel a Juraj Kucka, hokejista Detroitu Red Wings Tomáš 
Tatar a ďalší populárni športovci, 

- hádzanárske mladšie dorastenky HK Štart Trenčín si 
vybojovali celkové druhé miesto v slovenskej lige, dru-
hé miesto obsadili aj na finálovom turnaji Českosloven-
ského pohára  Hodoníne, 

- dňa 15. júna 2015 úspešne zavŕšili hokejisti Chicaga 
Black Hawks spolu s Mariánom Hossom finálovú sériu 
s Tampou Bay a získali Stanleyho pohár, 

- v celoštátnom finále 17. ročníka minifutbalového turnaja 
McDonald´s Cup v Nitre získali prvenstvo žiaci ZŠ na 
Novomeského ulici v Trenčíne a okrem iného vyhrali aj 
účasť na zápase talianskej Serie A AC Miláno – SSC Ne-
apol, 

- dňa 25. júna 2015 neuspel Richard Lintner vo voľbách 
prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, delegáti 
zvolili doterajšieho šéfa Igora Nemečka, 

- v dňoch 16.-20. júna 2015 na majstrovstvách Európy 
v Prahe zvíťazil silový trojbojár Jozef Gabrhel vo svojej 
kategórii a okrem toho vytvoril aj štyri nové svetové re-
kordy, 
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- v závere júna 2015 vyvrcholil ďalší ročník Trenčianskej 
hokejbalovej ligy, z triumfu sa radovalo družstvo Fal-
cons Trenčín, 

- starší žiaci z futbalovej triedy zo ZŠ na Novomeského 
ulici v Trenčíne si v Dubnici nad Váhom zmerali sily 
s najlepšími tímami z celého Slovenska a odviezli si ce-
nu pre víťazov, 

- dňa 14. júla 2015 futbalisti AS Trenčín na náhradnom 
štadióne v Žiline prehrali v prvom zápase 2. predkola Li-
gy majstrov s rumunskou Steaou Bukurešť 0:2, 

- dňa 23. júla 2015 vyhrali futbalisti AS Trenčín na pôde 
Steauy Bukurešť 3:2, ale ani tento skvelý výsledok im 
nestačil na postup do 3. predkola Ligy majstrov, 

- dňa 8. augusta 2015 na majstrovstvách SR na piešťan-
skej Sĺňave získal slovenský reprezentant Peter Gelle 
z Dukly Trenčín titul na 500 a 1000 m, 

- v dňoch 15. - 16. augusta v seriáli majstrovstiev Euró-
py vznášadiel v Piešťanoch obsadil 3. miesto viacnásob-
ný európsky šampión a medailista z MS Jaroslav Baláž, 
ktorý žije v Trenčíne, 

- dňa 21. augusta 2015 si Trenčania užili Stanley Cup po-
čas jedinečnej road show – Marián Hossa sa s víťazným 
pohárom viezol na americkom ťahači zo sídliska Juh až 
pred Zimný štadión Pavla Demitru, 

- v dňoch 21. – 23. augusta florbalisti ŠK 1.FBC Trenčín 
na medzinárodnom turnaji Elite Cup v Nowom Targu 
obsadili 2. miesto, keď prehrali až vo finále so švédskym 
Malmö FBC 1:2, 

- koncom augusta 2015 opustila futbalový káder  AS 
Trenčín dvojica opôr – Brazílčan Jairo de Macedo da 
Silva prestúpil do PAOK Solún a odchovanec Stanislav 
Lobotka do dánskeho FC Nordsjaelland, 
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- dňa 27. augusta 2015 na trenčianskom zimnom štadióne 
remizovali hokejisti Dukly Trenčín v exhibičnom zápa-
se s výberom hviezd NHL 12:12, 

- dňa 13. septembra 2015 absolvovalo asi 250 bežcov 
Trenčiansky polmaratón, zvíťazil Miroslav Ilavský, 
prvou ženou v cieli bola Barbora Brezovská, 

- septembrové absolútne víťazstvo bodyfitnessky Adely 
Ondrejovičovej na jej prvej profisúťaži v Londýne ju 
posunulo na vysnívanú prestížnu súťaž Olympia do Las 
Vegas, 

- v dňoch 19. – 20. septembra 2015 na 18. ročníku medzi-
národného karatistického turnaja Budapest Open 
v hlavnom meste Maďarska získali členovia Karate 
klubu Ekonóm Trenčín 6 zlatých a 2 strieborné medai-
ly, 

- začiatkom októbra 2015 predĺžil slovenský futbalový 
šampión AS Trenčín zmluvu s trénerom Martinom Še-
velom o 3 roky, 

- úradujúci cyklistický majster Európy Erik Baška prestú-
pil z Dukly Trenčín do profesionálneho cyklistického tí-
mu Tinkoff-Saxo, kde sa pripojí k bratom Petrovi a Jura-
jovi Saganovcom a Michaelovi Kolářovi, 

- dňa 30. októbra podpísal majstrovský futbalový tím AS 
Trenčín viacročné kontrakty s brankárom Igorom 
Šemrincom, obrancom Martinom Šulekom 
a kanonierom Matúšom Berom, 

- v závere októbra 2015 na medzinárodnej súťaži Tirnavia 
Ice Cup potešili ziskom medailí trenčianske krasokorču-
liarky – žiačky Nina Benková, Michaela Ševčíková, 
Natália Ostrolucká, Erika Balážová a Máša Mošková, 

- dňa 15. novembra 2015 trenčianska bodyfitnesska Adela 
Ondrejovičová zvíťazila na výborne obsadenej súťaži 
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San Marino Pro 2015 a kvalifikovala sa na Olympia 
Weekend 2016, 

- koncom novembra 2015 sa stali novými členmi Siene 
slávy trenčianskeho futbalu kanonier Pavol Benc in 
memoriam, lekár Jozef Piaček a úradujúci majstri Slo-
venska mužstvo AS Trenčín, 

- dňa 5. decembra 2015 sa na trenčianskom výstavisku 
Expo Center uskutočnil 13. ročník športovo-benefičného 
podujatia „Večer hviezd 2015“, na ktorom odmenili de-
sať špičkových športovcov v neolympijských disciplí-
nach. 
 

 
6. Duchovný a náboženský život 
 

- na sviatok Troch kráľov sa konal už tradičný Trojkráľo-
vý koncert v Piaristickom kostole sv. Františka Xaver-
ského, na ktorom vystúpili Komorný orchester ZUŠ Ka-
rola Pádivého a Školský spevácky zbor Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo, 

- dňa 3. februára 2015 prvýkrát sprístupnili verejnosti 
katakomby pod trenčianskym piaristickým kostolom, 
ktoré sa spájajú s viacerými legendami, 

- dňa 29. mája 2015 sa uskutočnilo celoeurópske podujatie 
„Noc kostolov“, do ktorého sa zapojilo aj najstaršie pút-
nické miesto na Slovensku, Skalka, 

-  v dňoch 18. – 10. júna sa na Skalke konala púť 
k svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorej sú-
časťou boli aj sväté omše 

- v polovici júla 2015 sa na Skalke konal tretí verejný roč-
ník konferencie „Nové svitanie“, ktorého sa zúčastnilo 
vyše 600 veriacich zo Slovenska i Čiech, 
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- dňa 26. júla 2015 bol Trenčín jednou zo zastávok cyklo-
púte „Na bicykli za život“, ktorá bola prípravou na sep-
tembrový Národný pochod za život v Bratislave, 

- v lete 2015 našli archeológovia  v priestoroch kláštora na 
Veľkej Skalke jedinečne zachovaný systém vykurova-
nia – podlahové kúrenie (hypokaust), 

- Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1550 eur 
k obnove a zreštaurovaniu  obrazu Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie vo farskom kostole v Trenčíne, 

- dňa 17. októbra 2015 sa konala spomienková slávnosť 
na počesť pôsobenia rehole dominikánov v Trenčíne v 
rokoch 1939 – 1949, počas ktorej odhalili pamätnú ta-
buľu na rehoľnom dome Kongregácie Milosrdných ses-
tier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na Námestí sv. An-
ny, 

- práce na stavbe gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne 
stále pokračujú, hoci podľa pôvodných plánov už mal 
byť chrám hotový už v septembri 2015. 

 
 
7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
- začiatkom roka 2015 odvolal minister zdravotníctva Vi-

liam Čislák z funkcie zastupujúcu riaditeľku Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne Danku Kaššovicovú kvôli tendru 
na upratovanie, 

- v okresoch Trenčianskeho kraja sa počet nezaočkova-
ných detí takmer zdvojnásobil, lekári upozorňujú na 
zvyšujúce sa riziká, 

- v dňoch 2. - 8. februára 2015 (šiesty kalendárny týždeň) 
nahlásili lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji do-
vedna 13 006 akútnych respiračných ochorení, čo je 
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oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o takmer 17 per-
cent, 

- dňa 11. februára 2015 sa v Trenčíne uskutočnil odborný 
seminár na podporu transplantačného programu a dar-
covstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou fo-
tografickej výstavy s názvom „Krása okamihu“, 

- vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je v testovacej pre-
vádzke elektronické objednávanie pacientov na vyšet-
renie, 

- dňa 6. marca 2015 v rámci „Jarnej kvapky krvi“ daro-
vali krv zamestnanci Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti, 

- dňa 11. marca 2015 darovala Nadácia Križovatka odde-
leniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne dva monitory dychu 
BabySence, 

- dňa 20. marca 2015 sa na Mierovom námestí uskutočnilo 
podujatie určené predovšetkým žiakom materských, zá-
kladných i stredných škôl, ktorého cieľom bolo upozor-
niť na dôležitosť stomatologickej prevencie a dentálnej 
hygieny, 

- dňa 25. marca 2015 na výjazdovom zasadnutí v Trenčíne 
vyčlenila vláda 1,168 milióna eur pre Fakultnú nemoc-
nicu v Trenčíne na prístrojové vybavenie rádiodiagnos-
tického oddelenia a zateplenie nemocnice, 

-  dňa 25. marca 2015 vláda vyčlenila aj 200 tisíc eur pre 
tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, 

- Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil, že vzhľa-
dom na oteplenie sa už v marci môžu vyskytnúť kliešte, 
ktoré sa zvyknú objavovať až v období od apríla do ok-
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tóbra; medzi miesta ich vysokého výskytu patrí aj tren-
čiansky región, 

- víťazom verejného obstarávania na údržbu a servis CT 
prístroja pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne na najbliž-
šie dva roky v hodnote 168 tisíc eur bez DPH sa stala 
spoločnosť Siemens, 

- v dňoch 13. a 14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala tra-
dičná Celoštátna odborná konferencia s názvom 
„Zdravie jedinca a spoločnosti“ za účasti takmer šty-
roch stoviek zdravotníckych pracovníkov, 

- začiatkom mája 2015 dokončili v trenčianskej Fakultnej 
nemocnici rekonštrukciu kuchyne, ktorú realizovala 
firma Hospital Catering Solutions, 

- dňa 14. mája 2015 prevzala odborná asistentka z Katedry 
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Darina Šimovcová ocenenie 
„Biele srdce“, ktoré vyjadruje charakter starostlivosti, 
vedomosti a humanitu v oblasti ošetrovateľstva, 

- od začiatku júna 2015 sa aj Fakultná nemocnica v Tren-
číne pridala k ďalším nemocniciam, ktoré na podnet mi-
nisterstva zdravotníctva zriadili emailovú adresu na 
pomoc v odhaľovaní úplatných lekárov, 

- dňa 12. júna 2015 prijal primátor Trenčína Richard 
Rybníček mnohonásobných darcov krvi pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi (14. júna 2015), 

- dňa 16. júla 2015 prevzali zástupcovia Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne od spoločnosti Lidl dva inkubátory a vý-
hrevné lôžko, 

- dňa 20. júla 2015 riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčí-
ne Stanislav Pastva odvolal z funkcie primára gyneko-
logicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka pre natáča-
nie hudobného klipu skupiny Karpatské Chrbáty v prie-
storoch pôrodnice, 
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- dňa 20. júla 2015 primátor Richard Rybníček nazval 
odvolanie primára Petra Kaščáka hroznou politickou 
hrou, ktorá ohrozuje medicínsku kvalitu pôrodnice 
v Trenčíne, 

- dňa 21. júla odštartovala v Trenčíne petičná akcia na 
podporu zrušenia odvolania Petra Kaščáka z funkcie 
primára, 

-  na očnej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne urobia 
ročne asi 5 tisíc operačných zákrokov, čo je po dvoch 
bratislavských nemocniciach tretí najväčší počet na Slo-
vensku, 

- v dňoch 13. a 14. októbra sa uskutočnilo výberové ko-
nanie na obsadenie miesta primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, 
vyhral ho odvolaný primár Peter Kaščák ako jediný 
uchádzač, 

- koncom októbra 2015 dokončili výmenu všetkých sta-
rých okien vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorá sa 
začala v auguste 2015, 

- dňa 30. novembra 2015 podali zdravotné sestry v Trenčí-
ne už asi sto výpovedí a pripojili sa k zdravotným ses-
trám na celom Slovensku, ktoré takto vyjadrujú nespo-
kojnosť predovšetkým s neplnením ich mzdových po-
žiadaviek, 

- dňa 1. decembra 2015 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslav Baška informoval, že v ne-
mocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja nedôjde k zníženiu miezd zdra-
votníckych pracovníkov, 

- dňa 7. decembra 2015 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 
podalo výpovede prostredníctvom právneho zástupcu 
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 189 
zdravotných sestier, 
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- vedenie trenčianskej Fakultnej nemocnice údajne zvažu-
je, že v prípade, ak by pôrodné asistentky nestiahli výpo-
vede, tak pôrodnicu spolu s neonatologickým centrom 
od marca 2016 zavrú, 

- na konci roka 2015 Fakultná nemocnica v Trenčíne 
uhradí poslednú splátku zo sumy 243 tisíc eur pre spo-
ločnosť Hospital Catering Solutions, ktorá nemocnici 
dodáva stravu, 

- dňa 22. decembra 2015 sa vedenie Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne dištancovalo od informácií, podľa ktorých 
hrozí, že ak zdravotné sestry nestiahnu výpovede, pôrod-
nicu spolu s neonatologickým centrom od marca 2016 
zatvoria, 

- výsledkami prevádzky hyperbarickej komory ako ve-
decko-výkumného pracoviska a spoločného projektu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne sú stovky úspešne liečených pa-
cientov i zachránené životy. 

 
8. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- Centrum environmentálnych aktivít spolu s dobrovoľ-
níkmi chce revitalizovať Čerešňový sad neďaleko 
opevnenia Trenčianskeho hradu, 

- Mesto Trenčín sa po šiestich rokoch začalo starať o ve-
rejnú zeleň vlastnými silami prostredníctvom Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov  a zároveň ku koncu mar-
ca 2015 vypovedáva zmluvu na zabezpečovanie pre-
vádzky verejného osvetlenia so spoločnosťou Siemens, 

- z 276 obcí Trenčianskeho kraja je verejná kanalizácia 
vybudovaná iba v 70 obciach, prístup k nej má takmer 60 
percent obyvateľov, 
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- obyvatelia Trenčína upozorňujú na nedostatok smet-
ných kontajnerov a prebytok odpadu v niektorých čas-
tiach mesta 

- v marci 2015 vyrúbali ďalšie stromy na Hviezdoslavo-
vej ulici i neďaleko železničného mosta, dôvodom bol 
vek a stav drevín, 

- do konca apríla 2015 sa Slovenský vodohospodársky 
podnik zaviazal odstrániť odpadky a krovie v blízkosti 
garáží a hrádze na Považskej ulici v Trenčíne, 

- dňa 28. marca 2015 sa uskutočnila celosvetová akcia 
„Hodina Zeme“, na problém svetelného znečistenia 
upozornili aj viaceré pamiatky v Trenčianskom kraji 
hodinovým vypnutím osvetlenia, 

- na prelome marca a apríla 2015 ochranári zo Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty natiahli na 
frekventovaných cestách zábrany, aby ochránili žaby 
počas ich každoročnej púte k vode, 

- dňa 30. marca 2015 otvorili v budove Okresného úradu 
v Trenčíne medzinárodnú výstavu fotografií, ktoré po-
ukazujú na problémy spojené so zmenou klímy, nepome-
ru materiálnej spotreby vo svete a hľadanie riešení, 

- aj v jarných mesiacoch pokračuje revitalizácia Čereš-
ňového sadu, aktivisti, časť poslancov mesta 
a dobrovoľníci chcú na jeseň začať sadiť prvé stromy, 

- v priebehu prvých dvoch aprílových týždňov roku 2015 
absolvovali hasiči v Trenčianskom kraji 28 výjazdov 
k požiarom, ktoré vznikli vypaľovaním suchej trávy, 

- dňa 24. apríla 2015 zorganizovali žiaci ZŠ na Dlhých 
Honoch v Trenčíne „Komunitný akčný deň“, počas 
ktorého šírili medzi spolužiakmi i ľuďmi v uliciach in-
formácie týkajúce sa ochrany životného prostredia 
a čistili lesopark Brezina, 
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- obce a mestá budú podľa nového zákona o odpadoch 
platiť len za nevytriedený komunálny odpad, Mesto 
Trenčín chystá v tejto súvislosti osvetu a mediálne kam-
pane, 

- dňa 28. apríla sa na Mierovom námestí uskutočnil Les-
nícky deň, na ktorom mohli najmä mladí návštevníci 
spoznať les ako výnimočný priestor pre načerpanie sily 
a energie, 

- Trenčín patrí medzi mestá s najprašnejším ovzduším, 
bolo v ňom až 67 smogových dní v roku, hoci norma pri-
púšťa maximálne 35 smogových dní, 

- počas prvých dvoch májových týždňov roku 2015 sa 
v Trenčíne uskutočnila tradičná jarná deratizácia prie-
stranstiev verejnej zelene v rozsahu asi 110 hektárov, 

- spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie  získala 
právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre nové úseky 
kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 
metrov, 

- od dňa 4. mája 2015 sa začalo prvé celoplošné kosenie 
v Trenčíne, ktoré po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou 
Marius Pedersen vykonáva mestská rozpočtová organi-
zácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

- firma Služby pre bývanie informovala, že odstránila 
problémy s popolčekom a hlukom, ktoré spôsobovala jej 
biomasová kotolňa na Liptovskej ulici v Trenčíne, 

- začiatkom júla 2015 spustila trenčianska firma Old He-
rold Hefe skúšobnú prevádzku novej linky na sušenie 
viacerých druhov kvasníc, ľudia z okolia sa sťažovali na 
zápach, ktorý spôsobuje, 

- v auguste 2015 odštartoval Trenčiansky samosprávny 
kraj prípravu projektu „Zelená župa“ zameraného na 
väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
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- v septembri 2015 sa po dlhšom čase začala ťažba dreva 
v lesoparku Brezina, zameraná na odstránenie suchých 
a poškodených stromov, 

- množia sa sťažnosti na hudbu a iný hluk z nočných 
prevádzok a podujatí v Trenčíne, mestá však nemajú do-
sah na úpravu otváracích hodín prevádzok, 

- Trenčín vyhlásili v rámci konferencie „Samospráva 
a triedený zber 2015“ za celkového víťaza 6. ročníka Sú-
ťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov, 

- dňa 4. novembra 2015 odštartovalo Centrum environ-
mentálnych aktivít v Trenčíne 4. ročník kampane Litter 
Less, do ktorej sú zapojené školy v rámci programu 
„Mladí reportéri pre životné prostredie“,  

- koncom roka 2015 začínajú mestá a obce na Slovensku 
vyberať poplatky za drobný stavebný odpad, kým do-
teraz v Trenčíne stačil doklad totožnosti a trvalé bydli-
sko. 

 
 
9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- evanjelický chrám v Trenčíne oslávil 220. výročie svo-
jej existencie, jeho výstavba prebiehala za každého poča-
sia a s jednoduchými pracovnými postupmi, 

- Vladimír Mečiar si mal pred 25 rokmi nechať priniesť 
z Tisovej vily v Trenčíne tajné spisy ŠtB, 

- dňa 23. marca 1750, pred 265 rokmi, zomrel počas cesty 
z Trenčína do Banskej Štiavnice polyhistor, polytechnik, 
učiteľ, kartograf, zememerač, vojenský odborník a znalec 
baníctva Samuel Mikovíny, 

- rod Ľudovíta Štúra je už po stáročia spojený s Trenčí-
nom, jeho matka Anna Michalcová bola dcérou miest-
neho mäsiara, 
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- v Trenčíne bývalo veľa pamätných nehnuteľností súvi-
siacich so štúrovským obdobím našich národných dejín, 
museli však ustúpiť novej výstavbe mesta, 

- v roku 1813 sa trenčianska rodina Samuela Štúra star-
šieho presťahovala do Uhrovca, ktorý sa stal miestom ich 
trvalého bydliska na celý život, 

- dňa 12. apríla pred 200 rokmi sa narodil archeológ, his-
torik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián 
František Rómer, ktorý absolvoval gymnaziálne štúdiá 
v Trenčíne, 

- spomienky Štefana Mrázika na udalosti druhej svetovej 
vojny v Trenčíne a okolitých obciach, 

- dňa 15. mája 2015 uplynulo 295 rokov od narodenia fy-
zika, matematika, vynálezcu a astronóma svetového výz-
namu Maximilána Hella, ktorý v roku 1738 nastúpil 
v Trenčíne do dvojročného noviciátu, 

- Stredná odborná škola obchodu a služieb je 
s výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
najstaršou strednou školou v Trenčíne, v roku 2014 oslá-
vila 130. výročie svojho založenia, 

- dňa 15. augusta 1915, pred 100 rokmi, vznikol prvý 
trenčiansky skautský oddiel, 

- podľa archeológa Milana Horňáka je Považie fenome-
nálnym priestorom pre slovenskú archeológiu, kon-
centráciu pravekých hradísk a hrobov z doby rímskej v 
našom regióne označuje za unikátnu, 

- sedem mladých trenčianskych skautských vodákov po 
prevrate v roku 1948 začalo bojovať s novým režimom, 
vyhodili do vzduchu dve veľké červené hviezdy nad 
Trenčínom a pokúsili sa o útek do Rakúska, 

- publicista a historik Pavel Dvořák spomína na vojnové 
roky 1944 – 1945, keď spolu s rodinou býval v Trenčíne, 
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- vieme, ako Ľudovít Štúr približne vyzeral, ale nevieme 
presne, ktorá z jeho podobizní je najvernejšia, pretože sa 
zachovalo len pár jeho vyobrazení, ale iba jediná portrét-
na fotografia, 

- dňa 18. decembra 1915 zomrel v Trenčíne Karol Jozef 
Brančík, jeden z najagilnejších organizátorov vedecké-
ho, ale aj kultúrno-spoločenského života. 

 
 
10. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2015 
 

A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum pr-

vej písomnej pamiatky v roku 2015,  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   
E) Zoznam použitej literatúry.  

 
 
11. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2015 
 

- mesiac január 2015, 
- mesiac február 2015, 
- mesiac marec 2015, 
- mesiac apríl 2015, 
- mesiac máj 2015, 
- mesiac jún 2015 
- mesiac júl 2015, 
- mesiac august 2015, 
- mesiac september 2015, 
- mesiac október 2015, 
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- mesiac november 2015, 
- mesiac december 2015. 
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Záverečné ustanovenie 
 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok 
2015  mesta Trenčín za rok 2014 bol po vypracovaní 
kronikárom PhDr. Pavlom Serišom  predložený rokovaniu 
Komisie kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 23. februára 2016.Komisia vzala správu na 
vykonanie zápisu do Kroniky mesta Trenčín na vedomie 
s pripomienkou. Pripomienka bola v texte kroniky upravená. 

 

 

 
 

 

Ing. Jaroslav Pagáč       Mgr. Richard Rybníček 
prednosta Mestského úradu      primátor Mesta Trenčín                
Trenčín  

              

 
                             PhDr. Pavol Seriš 

                                                             kronikár Mesta Trenčín 

 


