
 

Mesto Trenčín 

 
 

 

Kronika 
Mesta Trenčín za rok 2016 

Prvý diel 
 
 

Okres :  Trenčiansky 
Kraj :  Trenčiansky 

 
Spracoval : PhDr. Pavol Seriš, 

    kronikár mesta Trenčín 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 Táto kronika Mesta Trenčín za rok 2016 obsahuje  1065 
strán, slovom tisícšesťdesiatpäť strán. 
 

V Trenčíne  24. marca 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––        –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ing. Jaroslav Pagáč              Mgr. Richard Rybníček 
prednosta Mestského úradu       primátor Mesta Trenčín                
Trenčín  
 
 

              
 

PhDr. Pavol Seriš 
kronikár Mesta Trenčín 
od roku 2015 

 



3 
 

Obsah kroniky mesta Trenčín za rok 2016 
 
 
Obsah...................................................................           3          
Zhrnutie ..............................................................           4          
Činnosť orgánov mesta Trenčín .........................           7  
Verejno-spoločenský život mesta Trenčín .........         26 
Ekonomický život mesta Trenčín .......................       265   
Kultúrno-spoločenský život mesta Trenčín ........       289 
Školstvo a vzdelávanie v meste Trenčín .............       424 
Tvorba a ochrana životného prostredia ...............       512              
Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie ...............       564                 
Telesná kultúra a šport .........................................       598                
Duchovný a náboženský život v meste Trenčín ..       773 
Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín .................       785 
Počasie v meste Trenčín a na Slovensku ..............       826                
Kalendár výročí osobností a udalostí ....................      897              
Index  Kroniky Mesta Trenčín – rok 2016.............      948               
Pomôcky.................................................................    1026              
Správa o zápise Kroniky Mesta Trenčín - 2016 .....   1027              
Záverečné ustanovenie ...........................................   1103               
 
 



4 
 

Zhrnutie 
 
 
Historici budú rok 2016 maľovať v čiernych farbách. Nie-

ktorí ho dokonca už teraz popisujú ako prelomový, ako začiatok 
novej éry s mnohými hrozivými otáznikmi. Čo to všetko prine-
sie v budúcnosti? Nové rozloženie síl v globalizovanom svete? 
Rozklad západnej demokracie v podobe, v akej ju poznáme? 

Rok 2016 charakterizuje celý rad negatívnych trendov a uda-
lostí: neutíchajúci konflikt na Ukrajine, boj proti radikálom 
z Islamského štátu, pokračujúca vojna v Sýrii, utečenecká kríza 
a terorizmus v Európe, odchod Veľkej Británie z Európskej 
únie, zvolenie kontroverzného podnikateľa Donalda Trumpa za 
prezidenta USA...  

Európou zmietajú problémy, od doznievajúcej hospodárskej 
krízy až po masívnu migračnú vlnu. Vyvolávajú dopyt po jed-
noduchých riešeniach, ktorý ide ruka v ruke s nárastom popu-
lizmu a extrémizmu, stratou dôvery v demokratické inštitúcie, 
právny štát a základné spoločenské hodnoty.  

Čoraz viac sa ukazuje, aký vplyv má na negatívne zmeny 
v mysliach ľudí zneužívanie sociálnych sietí, ktoré zaplavili  
prejavy týchto populistov, extrémistov a manipulátorov. Inter-
net sa stal kanálom, ktorým sa ventiluje nenávisť, urážky a vul-
gárnosť. Šíria sa dezinformácie, zvyšuje sa hrozba kybernetic-
kých útokov. 

Už na jar zažilo nečakaný šok aj Slovensko. Prvýkrát sa do 
lavíc slovenského parlamentu posadili neofašisti - štrnásti pos-
lanci strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Vládu 
vytvoril opäť Robert Fico (Smer-SD) vďaka tomu, že dokázal 
presvedčiť  na spoluprácu ďalších partnerov - SNS, Most Híd 
a Sieť, s ktorými vytvoril koaličnú vládu.  
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V druhom polroku 2016 bolo Slovensko predsedníckou kra-
jinou Rady Európskej únie. Svoju úlohu zvládlo bez problé-
mov. V Bruseli a Luxemburgu sa počas predsedníctva konalo 
49 formálnych zasadnutí Rady EÚ a vyše 1200 zasadnutí pra-
covných skupín. Na Slovensku sa uskutočnilo 14 neformálnych 
zasadnutí ministrov EÚ a štyri ministerské konferencie. 

Slovensku sa v roku 2016 darilo v ekonomickej oblasti. Rast 
slovenskej ekonomiky skončil v súlade s predpokladmi na 
úrovni 3,3 percenta. Akceleroval ho domáci i zahraničný dopyt. 
Darilo sa aj spotrebe domácností  vďaka priaznivému vývoju na 
trhu práce – pokles miery nezamestnanosti, rast zamestnanosti 
a reálnych miezd. Miera nezamestnanosti  sa medziročne zní-
žila o 1,8 percenta na 9,7 percenta. 

„Otázka je, či dokážeme dobrú pozíciu Slovenska a niektoré 
výsledky, osobitne ekonomický rast a klesajúcu nezamestna-
nosť, využiť do lepších služieb štátu a postupne aj do vyššej 
kvality života,“ povedal v novoročnom príhovore prezident SR 
Andrej Kiska. Poukázal najmä na  neutešený stav školstva 
a zdravotníctva. 

Trenčanom strpčovala život už päť rokov trvajúca moderni-
zácia železničnej trate. Pôvodne mali vlaky jazdiť cez Trenčín 
rýchlejšie od marca 2016, ale ani na konci tohto roku nedoká-
zali Železnice SR upresniť termín dokončenia 12-kilometro-
vého úseku. Prevládajú obavy, že sa to nestihne ani do konca 
roka 2017. Stále sa pracuje na výstavbe nového železničného 
mosta, ktorý mali dokončiť v novembri 2016. 

Trenčín aj v lete 2016 zostal bez letnej plavárne. V júli odo-
vzdali Železnice SR inžinierske siete vedúce na trenčiansky Os-
trov a v polovici augusta získali povolenie na ich predčasné uží-
vanie. Otvoreniu plavárne nakoniec definitívne zabránili po-
škodené trysky na dne bazénov, ktoré sa nepodarilo včas nahra-
diť. 
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Veľkou trenčianskou témou roka 2016 bola aj parkovacia 
politika. Mesto sa rozhodlo zaviesť regulované parkovanie 
a spoplatniť ho v jednotlivých mestských zónach. Nový systém 
mal pôvodne platiť od novembra 2016, ale mestu sa nepodarilo 
ukončiť všetky verejné obstarávania. Mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo, že spoplatnené parkovanie sa začne od 15. marca 
2017. Proti zmenám v parkovaní spísali občania petíciu.  

Žalostný stav autobusovej a železničnej stanice sa v dohľad-
nej dobe nezmení, výstavbu moderného dopravného terminálu 
odložila súkromná spoločnosť SIRS – Development na neur-
čito. Hovorí sa o ďalších zmenách projektu, riešiť sa má aj do-
pravné riešenie susedných lokalít. 

Na dohľad je rekonštrukcia Mierového námestia. Po disku-
siách odbornej i laickej verejnosti a čiastočných zmenách pro-
jektu sa plánovaný začiatok prác posunul na prelom apríla 
a mája 2017.  

Počas roka sa v Trenčíne realizovalo množstvo investičných 
akcií – rekonštrukcie komunikácií a chodníkov, obnova interié-
rov i exteriérov základných a materských škôl, začala sa budo-
vať cyklotrasa zo sídliska Juh do centra mesta, pribudli parko-
vacie miesta, na Zimnom štadióne Pavla Demitru sa vymenili 
mantinely a rekonštruoval sa systém chladenia... 

Aj o tom informuje kronika Trenčína za rok 2016. 
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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2016 

 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016, 

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. 16/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, 

ktorým sa ruší VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telový-
chovných, športových, turistických podujatiach a voľných pou-
ličných aktivitách 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016, 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území 
mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016, 

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. 12/2016, 

o určení názvu ulice v mestskej časti ZÁPAD 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016 o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, 
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- o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedze-
ných úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016, 
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. 8/2016, 

o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016, 

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok stanovišťa ta-
xislužby v meste Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2014 o taxislužbách 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, 

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. 3/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o Územnom pláne 
mesta Trenčín (ÚPN mesta Trenčín) s prílohami 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
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školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území 
mesta 
- 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 Mesta 
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. 7/2015 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2008 Zásady hospodárenia 
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, 
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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 zria-
ďovania a prevádzkovania terás na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné naria-
denia 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 al-
koholických nápojov 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014, 

o taxislužbách 
- 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, 
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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 tr-
hových miestach na území na území 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, 

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 zria-
ďovania 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 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa škol-
ského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín 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 spo-
jených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľ-
skej 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,  
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 vlastníc-
tve 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 
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- 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 zá-
väzné nariadenie                         č. 12/2012,  všeobecne záväzné 
nariadenie č. 11/2012 a všeobecne záväzné nariadenie č. 
14/2013 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012, 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
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. 3/2012, 

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, 
o Územnom pláne Mesta Trenčín (ÚPN Mesta Trenčín) s prí-
lohami 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011, 

o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011, 

o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečistenia 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011, 

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Juh 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
13/2008, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čias-
točnú 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. 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 povo-
ľovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na 
území mesta Trenčín v znení neskorších predpisov 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 
- ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne re-
ferendum) 
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- 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. 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. 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 zmluvných prevo-
doch  

- 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 vlastníc-
tve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov  
-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009, 

o Mestskej polícii v Trenčíne  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009, 
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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 povin-
nej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín  
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné naria-
denia 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 zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008, 

o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na 
území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, 

 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 
7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 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, 
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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 vyko-
návanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnopráv-
nej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení nie-
ktorých 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 turistic-

kých 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, 

 o určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul. K mlyniskám 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003, 
o určení názvu ulice v mestskej časti JUH - 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 
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U z n e s e n i a 
z mimoriadneho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 27. januára 2016 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 

 
uznesenie č. 371  Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   investičný zámer Mesta realizo-

vať kúpu 48 nájomných bytov
  

 
     

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

ného dňa 
17. februára 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 435 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác tý-
kajúcich sa stavebnej údržby ko-
munikácií s predpokladanou hod-
notou zákazky max. 291 666,67 
eura bez DPH 

uznesenie č. 453 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 



19 
 

   uzavretie Zmluvy o spolupráci 
medzi Mestom Trenčín a spoloč-
nosťou MINT, s.r.o. (riešenie do-
pravnej situácie na sídlisku Juh) 

 
 

  U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 9. marca 2016 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

  
 
uznesenie č. 457 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok 
na SO (Slovenská inovačná 
a energetická agentúra) za 
účelom realizácie projektu 
„Obnova materskej školy 
Opatovská 654/39 Trenčín“ 
 
 

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

ného dňa 
30. marca 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
uznesenie č. 465 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   určuje 
   prevod majetku – predaj nehnu-

teľností v území priemyselnej 
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zóny na Bratislavskej ulici – po-
zemkov v k.ú. Záblatie pre Asko 
Invest Slowakei, s.r.o. za účelom 
výstavby logistickej prevádzky 
ASKO 

uznesenie č. 457 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   súhlasí 
   so zriadením Súkromnej základ-

nej umeleckej školy, Stromová č. 
1, Trenčín, od 1. 9. 2016 na území 
mesta Trenčín 

 
 
 

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

ného dňa 
27. apríla 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 465 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 

1. Záverečný účet Mesta Trenčín 
za rok 2015 

2. Tvorbu rezervného fondu Mes-
ta Trenčín za rok 2015 

3. Tvorbu rezervného fondu Mes-
ta Trenčín vo výške 
516 707,80 eura 

4. Prevod zisku z podnikateľskej 
činnosti za rok 2015 do prí-
jmov podnikateľskej činnosti 
v roku 2016 
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uznesenie č. 538 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   bezodplatné odovzdanie a pre-

vzatie stavebných objektov vyvo-
laných investícií súvisiacich so 
stavbou „Modernizácia železnič-
nej trate...“ od odovzdávajúceho 
Železnice SR do vlastníctva pre-
berajúceho – Mesta Trenčín 

uznesenie č. 546 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   uzavretie Zmluvy o spolupráci 

medzi Mestom Trenčín a Občian-
skym združením Trenčiansky 
ÚTULOK 

uznesenie č. 547 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – podlimitnú zákazku „Vý-
mena kondenzačnej časti chlade-
nia na zimnom štadióne P. Demi-
tru“ 

 
 

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

ného dňa 
8. júna 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

uznesenie č. 586 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   Program hospodárskeho a sociál-

neho rozvoja mesta Trenčín na 



22 
 

roky 2016 – 2022 s výhľadom do 
roku 2040  

uznesenie č. 589 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 7/2016 o nakladaní s ko-

munálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
mesta Trenčín 

 
 

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

ného dňa 
6. júla 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 598 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN  č. 10/2016 o dočasnom par-

kovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území mesta 
Trenčín 

uznesenie č. 600 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác 
„Trvalé dopravné značenie – sta-
tická doprava a riešenia pre cyk-
listov a chodcov“ 

uznesenie č. 603 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
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   Cenník mestskej hromadnej do-
pravy  Trenčín 

    
 

U z n e s e n i a 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 4. augusta 2016 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 
 
uznesenie č. 641 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác – „Rekonštruk-
cia Mierového námestia v Tren-
číne“ 

uznesenie č. 642 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – zákazku na dodanie par-
kovacích rampových systémov 
a poskytovanie súvisiacich slu-
žieb 

 
 
 

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

ného dňa 
28. septembra 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
uznesenie č. 675 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
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   schvaľuje 
VZN č. 11/2016m, ktorým sa 
mení       a dopĺňa VZN č. 10/2016 
o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií 
na území mesta Trenčín 

uznesenie č. 679 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   odníma 
   čestné občianstvo J. V. Stalinovi, 

ktoré mu bolo udelené plénom 
MNV v Trenčíne dňa 21. apríla 
1947 uznesením číslo 66/1947 

 
 

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

ného dňa 
2. novembra 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 

 
 
uznesenie č. 675 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   VZN č. 14/2016 o obmedzení po-

užívania pyrotechnických výrob-
kov na území mesta Trenčín 

 
 

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

ného dňa 
14. decembra 2016 na Mestskom úrade v Trenčíne 
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uznesenie č. 745 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 

1. Programový rozpočet Mesta 
Trenčín na rok 2017  

uznesenie č. 754 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť verejné obstará-

vanie – podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác 
„Cyklistické prepojenie centrum 
– sídlisko Juh II. etapa“ s predpo-
kladanou hodnotou zákazky ma-
ximálne 216 666,66 eura bez 
DPH 

uznesenie č. 756 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   zámer vyhlásiť  verejné obstará-

vanie – podlimitnú zákazku na 
uskutočnenie stavebných prác 
„Výstavba a rekonštrukcia miest-
nych komunikácií v meste Tren-
čín“ s predpokladanou hodnotou 
zákazky maximálne 4 750 000 
eur 

uznesenie č. 758 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
   schvaľuje 
   vystúpenie Mesta Trenčín ako za-

kladajúceho člena zo záujmového 
združenia právnických osôb 
„Združenie pre rozvoj Považia“. 
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Verejno–spoločenský život 
 
 
Prvým novým občanom Trenčína v roku 2016 je Eliška Po-

rubanová. Narodila sa v trenčianskej pôrodnici 1. januára len 
30 minút po polnoci. 

Pri príchode na svet vážila 3 
690 gramov a merala 51 centi-
metrov. Na Gynekologicko-
pôrodnícku kliniku Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne prišiel 
malú Trenčianku pozdraviť aj 
primátor Richard Rybníček. 
So želaním spokojného a ra-

dostného života priniesol dievčatku zlatú retiazku a Pamätný 
list. 

Na Nový rok sa v trenčianskej pôrodnici narodili štyri deti. 
V minulom roku tu prišlo 
na svet 2 168 novorode-
niatok, z toho 501 Trenča-
nov. Najčastejšími me-
nami pre chlapcov boli 
Adam, Michal a Matej, 
v rebríčku dievčenských 
najobľúbenejších mien pre 
narodené bábätká v Tren-
číne viedli Nina, Hana a Sofia. Gynekologicko-pôrodnícka kli-
nika FN Trenčín pokračovala aj v roku 2015 v trende kvalitnej 
zdravotnej starostlivosti o ženu a dieťa.  

„Som rád, že naďalej patríme k popredným pracoviskám na 
Slovensku. Zaviedli sme najmodernejšie operačné postupy v 
onkogynekológii a mamológii, napríklad rozšírením možností 

 

Eliškina mama s prednostom P. Kaščákom a primátorom R. Rybníčkom. 
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endoskopickej operatívy a detekcie sentinelových uzlín. Kon-
com roka bola klinika vybavená novou endoskopickou vežou, 
ktorá nám umožní rozšírenie laparoskopickej operatívy,“ infor-
moval nás prednosta kliniky Peter Kaščák.  

Vďaka sponzorom sú dnes zrekonštruované sociálne zaria-
denia na oddelení gynekológie. V celej nemocnici i na trenčian-
skej Gynekologicko-pôrodníckej klinike boli vymenené okná. 
Peter Kaščák verí, že rok 2016 bude pre kliniku priaznivý.  

„Gynekologicko-pôrodnícka klinika v Trenčíne musí zostať 
v systéme zdravotnej starostlivosti. Jej činnosť nie je možné 
jednoducho nahradiť a preto verím, že aj situácia so zdravot-
nými sestrami sa vyrieši a spoločne budeme môcť pokračovať 
v zmysle našej práce, ktorým je poskytovanie modernej, kvalit-
nej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti.“  

Info 19.01.2016 
pomocná evidencia 001/1/2016 
 
V príjmovej ambulancii chirurgickej kliniky Fakultnej ne-

mocnice v Trenčíne ošetrili počas silvestrovskej noci a novo-
ročného rána 50 pacientov, 
deväť z nich museli v ne-
mocnici hospitalizovať. 
Ako informovala lekárka 
príjmovej ambulancie Ta-
tiana Bašová, na Silvestra 
hospitalizovali v nemocnici 
šiestich ľudí, v prvých ho-
dinách Nového roku troch. Na lôžku skončila žena, ktorá utr-
pela popáleniny od ohňostroja, ďalší hospitalizovaní utrpeli 
zranenie hlavy a otvorenú zlomeninu členku. 
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Ako dodala Tatiana Bašová, zranení súvisiacich s používa-
ním pyrotechniky bolo len niekoľko, prevažnú časť zranení tvo-
rili úrazy hlavy. Zdravotní záchranári vyrážali v noci niekoľko-
krát k zraneniam, ktorá vznikli v dôsledku fyzických napadnutí. 

www.teraz.sk 01.01.2016 
pomocná evidencia 002/1/2016 
 
Trenčiansky rozpočet na rok 2016 zohľadňuje priority mesta 

v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb. V tomto roku počíta 
s väčším balíkom financií na starostlivosť o čistotu. 

Rozpočet schválilo mestské zastupiteľstvo 16. decembra 
2015. Príjmy aj výdavky sú vo výške 38 miliónov eur. Na nové 

kapitálové výdavky i na 
investície, ktoré pre-
chádzajú z minulého 
roka do súčasného, sa 
počíta so sumou 4,7 mi-
lióna eur. Peniaze 
pôjdu na rozvoj mesta, 
infraštruktúru a rieše-
nie modernizačného dl-
hu.  

„V tomto roku počítame aj so spustením novej letnej pla-
várne. Jej dokončenie a kolaudácia je závislá od rokovaní so 
štátom. Pokračujeme v našej základnej filozofii robiť zodpo-
vednú rozpočtovú politiku a znižovať zadlženie mesta, hoci už 
nie tak radikálne,“ uviedol pri predkladaní hlavného zákona 
Trenčína primátor Richard Rybníček. 

Výška sadzieb dane z nehnuteľností, za psa, za užívanie ve-
rejného priestranstva ani výška poplatku za komunálny odpad 
sa pre Trenčanov nemení. Zavádza sa však množstvový zber 
drobného stavebného odpadu a poplatok zaň 0,066 eur za kilo-
gram (66 eur za tonu). Na základe požiadavky poslancov by 
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podľa schváleného rozpočtu mala byť od 1. marca 2016 zvý-
šená sadzba dane za ubytovanie.  

Mesto venuje zvýšenú pozornosť riešeniu Integrovaného 
Regionálneho operačného programu (IROP) a s tým súvisiacou 
alokáciou finančných prostriedkov.  

„V minulom roku sme podali viacero žiadostí o čerpanie do-
tácií z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a iných 
fondov na rekonštrukcie škôlok, nákup techniky, riešenie odpa-
dového hospodárstva, verejného osvetlenia alebo rozširovanie 
kapacít materských škôl. Do výziev sa zapojíme aj v tomto 
roku,“ zdôraznil primátor s tým, že v rozpočte je zohľadnená 
spoluúčasť mesta v projektoch vo výške viac ako 350 tisíc eur. 

Mesto navýšilo bežné výdavky pre škôlky a školy. Finančne 
podporilo i starostlivosť o ich zamestnancov. Radnica dofinan-
cuje aj program pre nadané deti APROGEN na ZŠ Kubranská.  

„Z ministerstva školstva sme získali dotáciu 192 tisíc eur na 
rozšírenie škôlky na Legionárskej ulici. Nové dve triedy by 
mali byť otvorené od 1. septembra 2016,“ zdôraznil Richard 
Rybníček.  

Na rekonštrukcie materských a základných škôl je v roz-
počte vyčlenených 400 tisíc eur. Na starostlivosť o komuniká-
cie a čistotu v meste poslanci schválili o 23 percent viac peňazí 
ako v roku 2015, položku vyššiu o 173 tisíc eur. V pláne je i 
kúpa viacúčelového čistiaceho auta.  

Výška financií v grantových programoch bude vyššia. V ob-
lasti kultúry to bude 70 tisíc eur (navýšenie o 180 percent), 
a v oblasti športu 50 tisíc eur (navýšenie o 100 percent), pre so-
ciálnu oblasť je grantový program navýšený z minuloročných 2 
tisíc na 5 tisíc eur. Dotácie na mládež budú prerozdelené zo 
sumy 5 tisíc eur a dotácie v oblasti školstva a výchovy zo sumy 
6 tisíc eur. 

Mestský parlament podporil celoročný nočný režim pre-
vádzky nocľahárne na Nešporovej ulici. 
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V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie, 
riešením bude areál bývalého azylového zariadenia v Hornom 
Orechovom. Mestské zastupiteľstvo ešte v novembri 2015 
schválilo prevod tohto majetku do vlastníctva mesta. Rozpočet 
počíta s kúpou tohto majetku v hodnote 32 700 eur.  

Okrem konkrétnych investičných akcií schválených v roz-
počte je pre každú mestskú časť ešte určená čiastka na investície 
vo výške 100 tisíc eur. Návrhy výborov mestských častí na vy-
užitie peňazí budú známe do konca januára 2016. 

Info 19.01.2016 
pomocná evidencia 
 
Poslednýkrát v minulom roku sa trenčianski mestskí pos-

lanci zišli na spoločnom rokovaní 16.decembra. Schválili nový 
rozpočet a podporili aj výstavbu dopravného terminálu.  

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín č. 2 ab-
solvovali celý proces prerokovania a pripomienkovania dot-
knutými orgánmi i verejnosťou. Väčšina poslancov odsúhlasila 
predložené zmeny a doplnky územného plánu, čím zároveň 
odobrila možnosť umiestnenia stavby tranzitného terminálu ve-
rejnej dopravy na území 
železničnej stanice a au-
tobusového nástupišťa. 

Mestské zastupiteľ-
stvo vyjadrilo súhlas s 
bezodplatným prevo-
dom nehnuteľností 
v areáli Detského mes-
tečka do vlastníctva 
Mesta Trenčín. Ide o 
školskú jedáleň, telocvičňu, bazén a skleník s priľahlými po-
zemkami. Tieto dnes nevyužívané priestory sú prebytočným 
majetkom štátu. Samospráva má záujem ich získať za účelom 

 

Knižnica v Základnej škole Na dolinách. 
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zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základ-
nej školy Na dolinách. 

Zmenou školského zákona došlo k zmene termínu zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Preto mestskí 
poslanci hlasovali o termíne zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa 
je povinný vykonať zápis do 1.ročníka od 7. apríla do 21.apríla 
v čase od 14,00 do 17,00 hod. počas školou určených dní. 
V opačnom prípade sa dopustí priestupku, za ktorý je možné 
uložiť pokutu do 331,50 eur. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vyhlásiť verejné ob-
starávanie na kosenie verejnej zelene, vrátane odvozu a zneš-
kodnenia BIO odpadu.  

V minulosti verejnú zeleň v meste kosil zmluvný partner - 
spoločnosť Marius Pedersen. Po vypovedaní zmluvy bolo ko-
senie v rukách zamestnancov Mestského hospodárstva a správy 
lesov. Pre rok 2016 samospráva navrhla zmeniť spôsob kosenia 
prostredníctvom externého dodávateľa. Mesto bude naďalej za-
bezpečovať kosenie centrálnej mestskej časti a tých areálov 
materských a základných škôl, ktoré si túto činnosť nedokážu 
zabezpečiť svojpomocne. 

Info 19.01.2015 
pomocná evidencia 
 
Od nového roka za drobný stavebný odpad platíme. Ide o 

jednu zo zmien nového zákona o odpadoch. Za kilogram drob-
ného stavebného odpadu dovezeného na zberný dvor Trenčania 
zaplatia 0,066 eura. Sumu schválilo mestské zastupiteľstvo 16. 
decembra 2015. 
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Nový zákon o odpadoch, ktorý je účinný od 1. januára 2016, 
určil povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobného sta-
vebného odpadu. V niektorých mestách sa rozhodli náklady na 
likvidáciu drobného stavebného odpadu dotovať. Mesto Tren-
čín sa rozhodlo inak aj preto, že zákonná povinnosť sa netýka 

všetkých občanov, ale 
len tých, ktorí prerá-
bajú byt alebo dom.  

Sadzba poplatku 
v našom meste je 
ovplyvnená aj faktom, 
že Trenčín nemá 
skládku odpadu. Ten 
sa musí odviezť na 
najbližšie skládky nie-

koľko desiatok kilometrov. Výška poplatku teda zohľadňuje re-
álne náklady mesta na likvidáciu drobného stavebného odpadu.  

Doteraz mohli Trenčania bezplatne odovzdať v niektorom z 
dvoch zberných dvorov v meste jeden meter kubický drobného 
stavebného odpadu za rok. Od 1. januára 2016 drobný stavebný 
odpad v zbernom dvore odvážia a občan zaň zaplatí priamo na 
mieste. Platiť je možné len v hotovosti, pričom občan dostane 
doklad o úhrade poplatku. 

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že za kilogram drobného 
stavebného odpadu bez obsahu škodlivín občan zaplatí 0,066 
eura. Drobný stavebný odpad bude v zberných dvoroch odobe-
raný do 17.00 h.  

Ostatné komodity odpadu bude možné odovzdať do 17.30 h 
bezplatne, tak ako doteraz.  

Ide o odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fy-
zickou osobu alebo pre fyzickú osobu. Sú to práce, na ktoré sa 
nevyžaduje ohlásenie, napr. maliarske, natieračské práce, 
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opravy fasád, výmena obkladu, dlažby a podobne. Zvyčajne ide 
o množstvo od 400 kg do 1 tony odpadu.  

Pri vyššej váhe už nejde o drobný stavebný odpad, ale o sta-
vebný odpad a postarať sa oň musí stavebník.  

Pôvodný systém bol nespravodlivý voči tým, ktorí za celý 
život nič neprerábali a museli svojimi poplatkami a daňami pri-
spievať za ľudí, ktorí drobný stavebný odpad vyprodukovali.  

Stavebník nie je povinný využiť zberné dvory. Môže si nájsť 
ekonomickejší spôsob. Napríklad, že odpad odvezie priamo na 
skládku Luštek v Dubnici nad Váhom, kde zaplatí 19 eur za 
tonu plus prepravné náklady, alebo do Veľkých Bieroviec (Er-
son Recykling), kde stavebné odpady zhodnocujú (24 eur za 
tonu + prepravné náklady).  

„Toto sa ale týka len čistého stavebného odpadu. Ak je sta-
vebný odpad zmiešaný s rôznymi inými odpadmi, poplatky sú 
na skládkach vyššie,“ upozorňuje Zuzana Čachová z Útvaru 
stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín. 

Aj v Trenčíne je zakázané ukladať drobný stavebný odpad 
do nádob na komunálny odpad alebo na iné miesto, než je ur-
čené na jeho uloženie. Pôvodca nelegálnej skládky berie na 
seba povinnosť ju odstrániť a musí počítať s pokutou do výšky 
1500 eur.  

Info 19.01.2016 
pomocná evidencia 004/1/2016 
 
Trenčín a jeho okolie taktiež trpí nízkou pôrodnosťou a prí-

liš starou populáciou. Počet obyvateľov mesta ako aj minulý 
rok opäť klesol. Populácia na Slovensku je v priemere veľmi 
stará, rodí sa málo detí. 

Mestá podľa demografa Branislava Blehu z oddelenia de-
mogeografie na Univerzite Komenského začínajú bojovať o 
svojich obyvateľov. Výnimkou nie je ani Trenčín a okolité 
okresy. 
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V meste je podľa informácii hovorkyne Trenčína Eriky Sá-
govej k januáru roka 2016 spolu 55 155 obyvateľov.  Minulý 
rok ich bolo 55 338. Medziročne teda klesol ich počet o 183 
ľudí. Spolu sa narodilo 501 detí, 526 ľudí zomrelo. 

Do mesta sa prisťahovalo 704 ľudí, avšak 837 sa odsťaho-
valo preč. Trend nízkej pô-
rodnosti je podľa Brani-
slava Blehu dlhodobým 
problémom celého Sloven-
ska. Najhoršie je na tom 
západné a južné Sloven-
sko.  

„Sever je oproti ostat-
ným oblastiam dynamic-
kejší. Trenčín a jeho pri-
ľahlé okresy sa priveľmi nevymykajú z celkového trendu. Počet 
narodených detí na jednu matku je skôr podpriemerný - 1,3 
alebo maximálne 1,4 dieťaťa,“ hovorí Branislav Bleha. 

Na zachovanie populácie je však treba minimálne dve deti. 
K týmto hodnotám sa zo Slovenska blíži jedine Orava a Spiš. 
Špecifikom Trenčína je na druhej strane nadpriemerná stredná 
dĺžka života. Mesto ju má vrátane niektorých okresov Brati-
slavy a Košíc najvyššiu na Slovensku. 

Problém vidí aj pri generácii svojich študentov, ktorých prí-
stup potvrdzuje celoeurópske výskumy. „Študenti väčšinou ho-
voria o dvojdetnom modeli. Realita je však iná,“ hovorí. „Vply-
vom ekonomických faktorov a biologickej bezdetnosti nám 
chýbajú druhé deti a zvyšuje sa počet jedináčikov a žien, ktoré 
sú programovo bezdetné, vyslovene orientované na kariéru.“ 

Zlepšiť stav situácie by sa podľa Branislava Blehu dalo lo-
kálne.  
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„Lokálna populačná politika by mala byť jednou z kľúčo-
vých tém. Mesto by sa malo snažiť budovať imidž „family frie-
ndly“ sídla, atraktívneho pre mladé rodiny. Cestovanie zadarmo 
pre mamičky s deťmi, úľavy na daniach, nájomné byty, dosta-
tok predškolských zariadení „za každú cenu“ a ďalšie opatre-
nia,“ hovorí.  

www.sme.sk 13.01.2016 
pomocná evidencia 013/1/2016 
 
Mesto Trenčín investuje v tomto roku 240 tisíc eur do vybu-

dovania cyklotrasy z najväčšieho mestského sídliska Juh do 
centra mesta. S výstavbou by sa malo začať už na jar, prvú etapu 
projektu v celkovej výške 320 tisíc eur dokončia už v tomto 
roku.  

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka ide o prelo-
mový moment v 
budovaní cyklotrás 
na území krajského 
mesta. Na samotné 
vybudovanie cyk-
lotrasy je v roz-
počte na tento rok 
určených 180 tisíc 
eur. 

„Je to významná 
investícia do naozaj reálnej, bezpečnej cyklotrasy. Plus ešte 
máme v rozpočte k tým 180 tisícom eurám schválených ďalších 
60 tisíc eur na posilnenie cyklotrás. Ale to už nie je otázka vy-
budovania cyklotrás, ale ich vyznačovania na cestách,“ priblížil 
Richard Rybníček. Ako dodal, už existuje komisia, ktorá pri-
pravuje projekty na vybudovanie cyklotrás v Trenčíne za štyri 
milióny eur. 
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„To sú projekty, ktoré sú pripravené a chceme ich financo-
vať z Integrovaného regionálneho operačného programu v 
rámci programovacieho obdobia, ktoré sa teraz začína. Do 
Trenčína ako krajského mesta by malo ísť z eurofondov 14 mi-
liónov eur, z nich až štyri milióny pôjdu na vybudovanie cyk-
lotrás. Verím, že za štyri až päť rokov by sa tak Trenčín mohol 
zásadne zmeniť aj z pohľadu cyklodopravy,“ zdôraznil tren-
čiansky primátor. 

www.teraz.sk 14.01.2016 
pomocná evidencia 016/1/2016 
 
Občianske združenie Fórum pre pomoc starším už deväť ro-

kov odmeňuje 20 seniorov Slovenska za aktívnu spoločenskú 
činnosť, odvážny alebo humánny čin ocenením Senior roka.  

V Zrkadlovej sále Bojnického zámku si 7. decembra 2015 z 
rúk ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka toto ocene-
nie prevzal aj náš občan Ján Horňák. Po Božene Dedíkovej, 
Júlii Chlebanovej, Vojtechovi Filínovi, Darine Tinkovej, Al-
žbete Trusinovej a Márii Kubelovej je to už siedmy člen 
Klubu kresťanských seniorov Trenčín ocenený týmto titulom.  

Ján Horňák ho získal za dlhoročnú svedomitú prácu pod-
predsedu klubu, ktorý má takmer tristo členov, účinkuje v ľu-
dovom súbore Opatovčan, je dobrý včelár i záhradkár, staros-
tlivý otec rodiny a ochotne pomáha iným. 

Info 19.01.2016 
pomocná evidencia 
 
 
V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slo-

venská republika - Česká republika sa v programovacom ob-
dobí 2007-2013 preinvestovalo prostredníctvom Európskeho 
fondu pre regionálny rozvoj na spoločné projekty 92,7 milióna 
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eur. Vyplýva to z informácií zo zasadnutia Spoločného monito-
rovacieho výboru na Úrade Trenčianskeho kraja. 

Ako informovala Andrea Jurušová z oddelenia komuniká-
cie a medzinárodných vzťahov Úradu kraja, na zasadnutí sa 
zišli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR ako riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spo-
lupráce a organizátora SMV, Ministerstva pre miestny rozvoj 
ČR, Ministerstva financií SR, Zlínskeho kraja, Moravsko-sliez-
skeho kraja, Juhomoravského kraja, Trenčianskeho, Žilinského 
a Trnavského samosprávneho kraja, Združenia miest a obcí Slo-
venska a ďalších členov z mimovládneho sektora. 

„Financie sa okrem iného využili na výstavbu a rekonštruk-
ciu 87 kilometrov ciest, 319 kilometrov turistických ciest a 
chodníkov a vybudovanie nových cyklotrás v prihraničných 
česko-slovenských regiónoch. Cieľom Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 
2007-2013 bola podpora spoločensko-kultúrneho a hospodár-
skeho rozvoja, územnej dostupnosti a životného prostredia v 
slovensko-českom pohraničí,“ priblížila Andrea Jurušová. 

Úrad TSK bol zároveň miestom druhého zasadnutia Spoloč-
ného monitorovacieho výboru programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na 
roky 2014-2020. 

Na zasadnutí odzneli informácie o aktuálnom stave prípravy 
programu Interreg V-A SK-CZ a boli schválené dokumenty 
programovej dokumentácie - výberové kritériá projektov a 
oprávnenosť výdavkov projektov. 

„V novom programovom období na roky 2014-2020 sa zme-
nil oficiálny názov programu na Interreg V-A SR-ČR 2014-
2020, no cieľom programu zostáva aj naďalej riešenie spoloč-
ných výziev prihraničných regiónov prostredníctvom spoloč-
ných cezhraničných projektov. Rozpočet programu cezhranič-
nej spolupráce na obdobie 2014-2020 predstavuje viac ako 90 
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miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ uzav-
rela Andrea Jurušová. 

www.teraz.sk 21.01.2016 
pomocná evidencia 024/1/2016 
 
Už viac ako rok ponúka Trenčianska župa na predaj vilu 

v centre Trenčína. Budovu, v ktorej bol v minulosti stredoškol-
ský internát, stále považuje samosprávny kraj za svoj najlukra-
tívnejší prebytočný majetok. Tomu zodpovedá aj cena, znalec 
ju ohodnotil na 620 tisíc eur. 

Predať ju sa kraju nedarí. Vilu v roku 2011 postihol požiar, 
zhorela na nej strecha a odvtedy chátra. 

„Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov neboli 
na budove vykonané žiadne opravy ani úpravy, strechu sme 
prekryli fóliou proti dažďu. Celkové ročné náklady na pre-
vádzku budovy bývalého školského internátu SZŠ predstavujú 
čiastku 2345 eur,“ povedala hovorkyňa Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jana Paulínyová. 

Plány kraja sa nemenia, budovu chce odpredať za cenu, 
ktorú určil odhadca. Podľa vyjadrenia realitnej maklérky 

z Trenčína Alice Ber-
náthovej je predaj za 
stanovenú cenu 
veľmi otázny. „Kollá-
rová štvrť, kde sa vila 
nachádza, je pomerne 
lukratívnou lokalitou. 
Žiaľ, súčasný tech-
nicky stav budovy 
i potreba veľkých in-

vestícii by sa mala odzrkadliť na predajnej cene,“ tvrdí Alica 
Bernáthová. Podľa nej je reálna cena budovy asi polovičná. 
V blízkom okolí budovy je na predaj známa Vila Dohnányi, 
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ktorá je po rekonštrukcii. Realitná kancelária ju ponúka za 560 
tisíc, nedávno sa predala ďalšia vila po čiastočnej rekonštrukcii 
vo veľmi dobrom stave za približne 310 tisíc eur. 

„V kontexte uvedeného je šanca predať nehnuteľnosť za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom nereálna,“ povedala 
Alica Bernáthová. 

Budova má podľa nej veľký potenciál, je možné ju prebudo-
vať na bytové jednotky, pripadne môže slúžiť ako kombinácia 
bývania a podnikania. 

„Je pre väčšieho investora, ktorý očakáva v rozumnom hori-
zonte aj návratnosť investícii, avšak pri obstarávacej cene 620 
tisíc eur o zaujímavom investičnom zámere nemôžeme vôbec 
hovoriť,“ dodala Alica Bernáthová. 

Kraj plánuje budovu aj naďalej ponúkať formou verejnej ob-
chodnej súťaže za minimálne cenu stanovenú v znaleckom po-
sudku. Doposiaľ vyhlásili tri obchodné súťaže, do každej sa 
podľa Paulínyovej pri-
hlási jeden záujemca. 

„Predaj sa nezrealizo-
val z dôvodu výrazne 
nižších cenových ponúk 
ako cena stanovená zna-
leckým posudkom. Vo 
štvrtej obchodnej verej-
nej súťaži sa prihlásil je-
den záujemca, ktorý neponúkol cenu stanovenú znaleckým po-
sudkom,“ povedala Jana Paulínyová. 

Podľa župného poslanca Štefana Škultétyho cena, ktorú 
stanovil znalec, nereflektuje požiadavky trhu v Trenčíne, a dl-
hodobo ani nebude. 

„Ostať na tejto sume je tváriť alibisticky, ale nemať žiadne 
riešenie,“ povedal Štefan Škultéty. Župa by preto podľa neho 
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mala určiť novú a podstatne nižšiu minimálnu cenu. Možnosť, 
že by župa objekt zobrala späť, vylúčil.  

„Kraj nemá záujem ani finančné prostriedky, aby sa o to re-
álne staral. Ten majetok by ďalej chátral, čo je v rozpore so zá-
konom,“ dodal Štefan Škultéty. 

www.sme.sk 22.01.2016 
pomocná evidencia 025/1/2016 
 
Koncom roka chce Trenčiansky samosprávny kraj, vlastník 

Trenčianskeho hradu, začať s jeho rozsiahlou rekonštruk-
ciou.  Projekt s názvom „Sprístupnenie južného opevnenia 
Trenčianskeho hradu“ by mal podľa predbežného odhadu vyjsť 
na 650 tisíc eur, ktoré má zabezpečiť nenávratný finančný prí-
spevok zo zdrojov cezhraničnej spolupráce s mestom Bučo-
vice.  

Kraj plánuje spolupracovať tiež s mestom Trenčín, ktoré 
chce zrekonštruovať stav 
cesty od pamätníka na Bre-
zine k južnému opevneniu a 
taktiež obnovu Čerešňo-
vého sadu.  

Projekt má v súčasnosti 
pred sebou ešte vytváranie 
a schvaľovanie projektovej 

dokumentácie, ktorá podlieha statickým a pamiatkarským po-
sudkom. 

Rekonštrukcia má podľa informácii vedúcej oddelenia pre 
komunikáciu Trenčianskeho kraja Jany Paulínyovej vytvoriť 
výhody pre samotných návštevníkov a tiež pre zvýšenie atrakti-
vity hradu. 

„Rekonštrukcia otvorí pre ľudí časti hradu, ktoré doteraz ne-
mohli navštíviť. Sprístupnením komplexu južného opevnenia 
umožní návštevníkom pochopiť systém obranného opevnenia a 
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priekop, teda to, čo robilo hrad nedobytným,“ vysvetlila. Hrad 
je podľa nej tiež skvelým prostriedkom na výučbu historických 
a architektonických súvislostí. 

Projekt zahŕňa konkrétne rekonštrukciu opevnenia, vybudo-
vanie nových návštevníckych trás, nového prístupu do hradu 
cez Mlynskú vežu a most aj s ich kompletnou rekonštrukciou, 
rekonštrukciu delostreleckého bastiliónu a jeho okolia na terasu 
a oddychovú zónu. Zriadiť plánujú tiež stredoveký remeselný 
trh, na ktorom si budú návštevníci môcť kúpiť suveníry.  

Okrem partnerstva s mestom Bučovice v Juhomoravskom 
kraji, ktoré ponúka niekoľko kultúrnych pamiatok, spolupra-
cuje kraj tiež s mestom Trenčín.  

„Sprístupnením hradu od lesoparku Brezina sa pohodlným 
spôsobom otvorí cesta od sídliska Juh. V spolupráci s mestom 
sme sa preto rozhodli nainštalovať navigačný a informačný sys-
tém, ktorý návštevníkov nasmeruje priamo k hradu,“ uzavrela 
Jana Paulínyová. 

www.sme.sk 28.01.2016 
pomocná evidencia 034/1/2016 
 
Budú mestá zhromažďovať odpadky v nádobách pod ze-

mou? Takýto trend sa prejavil už vo viacerých slovenských 
mestách a ďalšie nad touto mož-
nosťou uvažujú. Podzemné či 
presnejšie polopodzemné kon-
tajnery majú viacero výhod, ne-
dajú sa však umiestniť všade. 
Takže klasické kontajnery, na 
ktoré sme zvyknutí, tu ešte 
zrejme pár rokov zostanú. 

Doterajšie kontajnery majú objem 1100 litrov, polopo-
dzemné kontajnery sú 5000-litrové. Je to vlastne veľký valec, 
ktorého väčšia časť je ukrytá v zemi. Na povrch vyčnieva kus 
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„rúry“ so strieškou, na ktorej je otvor s poklopom, kadiaľ ľudia 
hádžu dnu odpad. Je v takej výške, aby sa dal pohodlne obslu-
hovať. Pretože polopodzemné kontajnery sú podstatne väčšie 
ako klasické, netreba ich tak často vyvážať, čo šetrí náklady na 
dopravu. 

Environmentalista Marek Kurinec, špecialista na odpadové 
hospodárstvo, to považuje za jednu z ich hlavných predností.  

„Výhody polopodzemných kontajnerov spočívajú najmä 
v úspore nákladov na prepravu, plus sú to ušetrené priestory 
v rámci bytovej zástavby. Veľké objemy sú pod zemou, takže 
netreba zaberať priestor na 
povrchu, kde môžu byť na-
príklad parkovacie miesta,“ 
hovorí Marek Kurinec.Na 
vyberanie takýchto kontaj-
nerov je potrebné špeciálne 
auto s hydraulickou rukou. 
To príde ku kontajnerom, 
hydraulickou rukou vy-
tiahne nádobu zo zeme, 
dno nádoby sa otvorí a obsah sa vysype do auta. Potom sa dno 
opäť zatvorí a nádoba sa vloží späť do zeme. 

V Trenčíne umiestnili polopodzemné kontajnery na dvoch 
miestach, zatiaľ slúžia na overovanie ako pilotný projekt. Spo-
ločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu 
odpadu v Trenčíne, má špeciálne auto na vyberanie podzem-
ných nádob. Obe „hniezda“ polopodzemných kontajnerov sú 
v severnej časti Trenčína, blízko pri sebe, aby sa odvoz zby-
točne nepredražoval. 

Sú tu nádoby na komunálny odpad aj na separované časti – 
papier, sklo a plasty. Každý poklop má inú farbu, podľa toho, 
pre aký druh odpadu je kontajner určený. Miloš Mičega, pred-
seda komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve, 



43 
 

hovorí o možnosti rozmiestniť takéto kontajnery po celom 
meste, pričom samospráva by to nemusela platiť z vlastných pe-
ňazí. O detailoch projektu nechce zatiaľ hovoriť. 

„Máme ponuku od jednej spoločnosti, ktorá by to vedela za-
bezpečiť. Mesto by do tejto investície vstúpilo tým, že by za-
bezpečilo pozemky a povolenia. Ak sa to podarí, Trenčín by 
mohol byť jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré by malo 
celoplošne rozmiestnené polopodzemné kontajnery. Určite tým 
nezdražie odvoz a likvidácia odpadu, občania sa nemusia obá-
vať, že by potom platili viac,“ vraví Miloš Mičega, ktorý je zá-
roveň predsedom výboru mestskej časti Sever. 

Polopodzemné kontajnery majú aj iné výhody. Sú určite es-
tetickejšie. Na Žilinskej ulici v Trenčíne, kde je jedno zo stojísk 
polopodzemných kontajnerov, bola z tehál vymurovaná vysoká 
ohrada, kde boli umiestnené staré kontajnery. Múry sa už roz-
padávajú, kontajnery boli často plné a odpad sa povaľoval 
okolo nich.  

Zmenu si pochvaľujú aj obyvatelia tohto panelákového síd-
liska. Eva Bajzová vraví, že hlavne po Vianociach tu bývalo 
smetisko, teraz je tu čisto a poriadok. A keď je to pekné, ľudí to 
motivuje, aby miesto udržiavali v čistote.  

„Je to výborné. Nebude tu neporiadok, porozhadzované od-
padky, takže sa tu nebudú množiť myši a potkany. Chodili sem 
bezdomovci, povyhadzovali odpad z kontajnerov, vybrali si, čo 
sa im páčilo, ostatné ostalo na zemi,“ dodala Veronika Ko-
pecká, ktorá prišla vyhodiť smeti. 

www.pravda.sk 28.01.2016 
pomocná evidencia 037/1/2016 
 
Trenčianski bezdomovci z nocľahárne na Nešporovej ulici 

navštívili divadelné predstavenie. Dobrovoľníci z Maltézskej 
pomoci Slovensko chcú podobnými podujatiami pomôcť klien-
tom nocľahárne zaradiť sa do normálneho života. 
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Podľa dobrovoľníčky Maltézskej pomoci Slovensko Lujzy 
Roderovej navštívili bezdomovci v trenčianskom kine Hviezda 
divadelné predstavenie Divadla Normálka „Skupinová terapia“.  

„Bola to určitá forma odmeny pre bezdomovcov, ktorí sa v 
uplynulom období najaktívnejšie zaslúžili o poriadok a úpravu 
prostredia nocľahárne,“ uviedla Lujza Roderová. 

Trenčianska nocľaháreň v centre mesta na Nešporovej ulici, 
ktorú prevádzkujú dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko, 
je po prvý raz v histórii otvorená od prvého januárového dňa 
roku 2016 až do konca marca po celý deň vďaka finančnému 
príspevku, ktorý bol zabezpečený centrálou Maltézskej pomoci 
Slovensko z grantových prostriedkov Globálneho fondu pre za-
budnutých ľudí. 

Vedúci skupiny dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Sloven-
sko v Trenčíne Pavol Juríček skonštatoval, že návšteva diva-
delného predstavenia je jedným z krokov, ktoré majú pomôcť 
dostať klientov do normálneho života.  

„Pre mnohých z nich to bolo vôbec prvé zoznámenie sa s 
divadlom. Vrátili sa z neho nadšení a živo sa zaujímali o ďalšiu 
možnosť návštevy divadel-
ného predstavenia,“ doplnil 
Pavol Juríček. 

Podľa hovorcu Maltéz-
skej pomoci Slovensko Ti-
bora Ujlackého bola náv-
števa divadelného predsta-
venia jednou z mnohých 
akcií, ktoré dobrovoľníci 
pre ľudí bez domova pripravili. Začiatkom januára priamo v 
nocľahárni zorganizovali vlastný ples, v nocľahárni postupe bu-
dujú malú knižnicu. 

„Do konca zimnej sezóny bude v nocľahárni pripravených 
pre klientov ešte niekoľko zaujímavých aktivít. Napríklad aj 
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pochovávanie basy spojené s prípravou zabíjačkových špecia-
lít. Po dobrých skúsenostiach nebude chýbať ani harmonikár či 
improvizovaná hudobná skupina.  

Ukazuje sa, že príjemné prostredie, v ktorom môžu bezdo-
movci tráviť zimné dni, motivuje postupne aj ich samotných k 
väčšej aktivite a snahe udržať si ju a ešte zlepšiť. Aj k tomu, že 
dni sa dajú prežiť príjemne aj bez alkoholu, lebo to je základnou 
podmienkou pre vstup do nocľahárne,“ povedal na záver Tibor 
Ujlacký. 

www.sme.sk 02.02.2016 
pomocná evidencia 050/1/2016 
 
 
V tomto roku chce mesto Trenčín zrealizovať investičné ak-

cie za takmer 4,7 milióna eur. S väčšími čiastkami počíta na 
čistotu a údržbu mesta i na nové chodníky a rekonštrukcie ciest. 

K pravidelnému čisteniu a zametaniu miestnych komuniká-
cií prispeje i kúpa viacúčelového čistiaceho auta. Na stavebnú, 
bežnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií je v rozpočte 
suma 850 tisíc eur. Z týchto peňazí sa budú realizovať opravy 
schodov, autobusových prístreškov, výtlkov, uličných vpustí, 
žľabov, rigolov, ručné a strojné čistenie, kropenie, prehŕňanie, 
posyp a odvoz snehu, oprava poškodených a osadenie nových 
dopravných značiek a zariadení, ich údržba, osadenie a oprava 
zábradlí, obnova vodorovného dopravného značenia a po-
dobne. V tomto roku je v centre mesta počas zimnej sezóny pr-
výkrát použitá výlučne posypová soľ.  

V tomto roku mesto zabezpečí projektové dokumentácie na 
prepojenie Armádnej ulice s Opatovskou i na výstavbu chodní-
kov na uliciach Sigôtky a Záblatská. 
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Nový chodník bude vybudovaný na Opatovskej ulici, na sta-
rej časti Psotného ulice a ďalší bude trasovaný po pravej strane 
Psotného ulice od okružnej križovatky v smere na Hanzlíkov-
skú ulicu. Nový chodník prepojí aj Majerskú ulicu s chodníkom 
na Kasárenskej ulici v smere k AOZ. V križovatke ulíc Majer-

ská, Kasárenská, Na ka-
menci pribudne časť 
chýbajúceho chodníka. 
Po ukončení výkupu po-
zemkov začnú práce na 
nozdrkovskom chod-
níku.  

Ďalší nový chodník 
s tromi priechodmi pre 

chodcov napojí už existujúci na Ulicu generála Svobodu pri 
okružnej križovatke pod Juhom až po odbočenie na Východnú 
ulicu. 

Nové priechody pre chodcov pribudnú v Hornom Orecho-
vom, na Soblahovskej a Piaristickej ulici. 

V súvislosti s modernizáciou železničnej trate vznikla nutná 
potreba podchodu pre chodcov pod novým trasovaním chyno-
ranskej trate. Ide o jednu z najväčších mestských investícií 
v tomto roku za necelých 300 tisíc eur. 

Obyvatelia sídliska Noviny sa v tomto roku dočkajú rekon-
štrukcie cesty na ulici Jána Zemana, ktorá je v dezolátnom 
stave. Po ukončení vyvlastnenia pozemkov mesto pristúpi ku 
kompletnej rekonštrukcii komunikácie na Jahodovej ulici. Za-
tápanie pozemkov a nehnuteľností pri dažďoch mesto vyrieši 
odvodnením ulice Niva.  

V roku 2016 mesto rozšíri parkovanie na Šoltésovej ulici i 
na Saratovskej ulici pri cintoríne. Nové parkovacie miesta pri-
budnú aj medzi Materskou školou Šafárikova a garážami na Ša-

Na Saratovskej ulici okolo opl 

 

Popri plote cintorína na Saratovskej ulici pribudnú parkovacie miesta. 
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fárikovej ulici. Zrušením existujúceho chodníka a vybudova-
ním nového popri oplotenia škôlky vznikne 21 nových parko-
vacích miest.  

Info 09.02.2016 
pomocná evidencia 
 
Skupina mladých aktivistov z rôznych mládežníckych orga-

nizácií sa rozhodla podporiť ľudí v účasti na najbližších parla-
mentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v marci. 

Vytvorili preto iniciatívu s názvom „Si kľúčový“, ktorou 
chcú ľuďom 
pripomenúť, 

že oni sú na-
priek vše-
tkému skla-
maniu a apa-
tie z politikov 
a volieb je-
diní, ktorí 
môžu niečo 
zmeniť. 

O vzniku 
iniciatívy aj jej plánoch sme sa rozprávali s jedným z jej zakla-
dateľov Eduardom Filom, ktorý pochádza z Trenčína. 

Čo bolo prvým impulzom na vytvorenie a vznik inicia-
tívy? 

„Iniciatíva vychádza z dlhodobého projektu Tvoja vec, ktorý 
hovorí o tom, že to, ako bude vyzerať naša krajina, spoločnosť 
a v neposlednom rade aj politická scéna je aj Tvoja vec! 
V roku 2008 sme o tejto téme začali hovoriť najmä v kresťan-
skom mládežníckom prostredí a od tej doby sa do projektu za-
pojilo okolo 3000 ľudí.“ 

Čo konkrétne chcete iniciatívou dosiahnuť? 
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„Aby ľudia prišli voliť. Dva milióny ľudí na Slovensku ne-
využíva svoj hlas a právo rozhodnúť o tom, komu dajú právo-
moc riadiť Slovensko. Práve títo ľudia – nevoliči vo veľkej 
miere rozhodujú o tom, ako bude politická scéna vyzerať. 
Chceme ľuďom ukázať dôležitosť ich hlasu a že každý jeden 
človek v tomto národe je kľúčový.“ 

V médiách ste spomínali, že sa zameriavate najmä na pr-
vovoličov a mladých ľudí. Prečo je pre vás dôležitá táto sku-
pina a akým spôsobom ich chcete osloviť? 

„Ako mladí ľudia chceme ukázať mladým, že sú potrební, že 
ich hlas môže zaznieť, a to aj prostredníctvom volieb. Kampaň, 
najmä prvá fáza, je vedená spôsobom blízkym mladým. Grafika 
vyjadruje napríklad to, ako by vyzeral Štúr bez brady, alebo 
Bratislava bez „ufa“. Práve týmto spôsobom chceme poukázať, 
že keď sú veci polovičaté, tak je to čudné presne tak, ako voľby 
s 50 percentnou účasťou.“  

Plánujete alebo pripravujete aj nejaké aktivity alebo 
podujatia , ktoré majú zviditeľniť iniciatívu a rozšíriť ju 
medzi ľuďmi? 

„Momentálne natáčame viaceré videoposolstvá známych 
osobností, ktoré sympatizujú s projektom a vo videu pozývajú 
ľudí  k voľbám. Dňa 18. februára by sme radi na námestí v 
Trenčíne realizovali aktivitu s veľkým zrkadlom a nápisom 
„Kto môže zmeniť túto krajinu?“ Okrem toho pripravujeme vi-
rálne videá a ďalšie aktivity.“ 

Ako na iniciatívu ľudia zatiaľ reagujú? 
„Zatiaľ vnímame pozitívne reakcie. Mladých oslovuje najmä 

odľahčená grafika a videá. Vysokú sledovanosť majú tiež už 
spomínané videoposolstvá.“ 

Aké sú vaše očakávania? 
„Dúfame, že ľudia si uvedomia svoju hodnotu a zodpoved-

nosť pri spravovaní vecí verejných a prídu voliť. Chceme ich 
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povzbudiť a ukázať kúsok nádeje, že veci nemusia byť len bez-
nádejné a zlé.“ 

www.sme.sk 10.02.2016 
pomocná evidencia 065/1/2016 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčína na 

roky 2016 – 2022 s výhľadom až do roku 2040 zverejnilo mesto 
na svojej webovej stránke. Každý Trenčan môže k nemu podať 
pripomienku do 29. februára 2016. 

Dokument, ktorý má 180 strán,  je k dispozícii aj v klient-
skom centre.  

„Ľudia si ho môžu preštudovať, urobiť si z neho kópiu. 
Svoje písomné pripomienky by mali adresovať na okresný 
alebo aj mestský úrad do konca februára,“ povedala Eva Mišo-
vičová z Mestského úradu v Trenčíne. Mesto pripravilo aj ve-
rejné prerokovanie dokumentu. 

O tom, ako by mal vyzerať Trenčín v roku 2022 a kam by 
mal v najbližších rokoch smerovať, mohli rozhodnúť aj obča-

nia. Na tvorbe doku-
mentu spolupracovali 
aj  Trenčania. Mestskí 
úradníci rozdali pri-
bližne 2000 obyvate-
ľom dotazníky s otáz-
kami o doprave, bý-
vaní, práci, životnom 
prostredí a službách v 
meste. Súčasťou do-

tazníka boli aj otázky k smerovaniu a rozvoju mesta. Ľudia tak 
mohli napísať, aký Trenčín si želajú v budúcnosti. Naspäť sa 
vrátilo viac ako osemsto vyplnených dotazníkov. 

Trenčianske sídlisko Juh. 
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„Základný záver z výsledkov prieskumu je, že Trenčania 
chcú žiť v meste, ktoré je priateľské, rodinne zamerané a kom-
paktné,“ hovorí odborný konzultant Vladimír Ondrejička 
z Centra priestorových a technických štúdií, ktoré na tvorbe do-
kumentu pracovalo. „Jednoznačne chcú mesto s dobrou dostup-
nosťou, kde sa dá všade dostať rýchlo a hlavne bezpečne, bi-
cyklom alebo pešo. Druhá oblasť je zeleň, ktorá dotvára kvalitu 
života, trávenie voľného času a športovanie. Tretia oblasť sú 
komunity – trávenie voľného času v spoločenstvách, ktoré ich 
zaujímajú. Mesto pre nich plánuje vytvoriť grantový systém.“ 

Program je koncipovaný ako otvorený dokument, môže sa 
aktualizovať každý rok. „Ak sa budú meniť podmienky, je 
schopný flexibilne reagovať na zmeny a požiadavky, ktoré sa 
môžu objaviť o pár rokov,“ dodal. 

Výsledný materiál sklamal poslanca mestského zastupiteľ-
stva Richarda Medala. Ten sa zúčastnil celého procesu prí-
pravy dokumentu aj odborných debát. V materiáli podľa neho 
nie je ani zmienka o tom, ako rozvoj mesta ovplyvní stratégia 
európskych dopravných koridorov alebo zmienka o možnej bu-
dúcnosti kasární v meste. Očakával materiál, ktorý jasne zade-
finuje, aký by mal byť Trenčín.  

„Či má byť centrum mesta viac obývané, alebo plné barov a 
herní, zamerané na dennú alebo nočnú turistiku, čo chceme uro-
biť s problematickou čistotou,“ upresnil Richard Medal.  „Z le-
gislatívneho pohľadu mi chýba uvedenie, dokedy má byť ten 
ktorý projekt dokončený, kto je zaň zodpovedný.“  

Predchádzajúci plán hospodárskeho rozvoja si mesto ne-
chalo vypracovať ešte v roku 2004, platil do roku 2015. Projekt 
vypracovala Nadácia F. A. Hayeka, mesto zaň zaplatilo dva mi-
lióny korún.  

Do praxe sa malo dostať 19 strategických cieľov, týkajúcich 
sa  hospodárskej, daňovej a rozpočtovej politiky, dopravy, ži-
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votného prostredia či kultúry. Plán predpokladal posunutie sta-
rostlivosti o majetok či služby mesta na súkromný sektor, v 
praxi však zlyhal. 

„Očakávalo sa, že to bude lacnejšie a efektívnejšie. Filozofia 
možno dobrá, len prax ukázala, že tu žiaľ fungoval presný opak. 
Takmer všetky takto odovzdané služby sa predražili, mesto roz-
predalo značnú časť svojho majetku a dostalo sa na pokraj ban-
krotu,“ zhodnotila predchádzajúci plán v minulosti špecialistka 
pre strategický rozvoj mesta Renáta Kaščáková. 

 „Motivácia, ktorá často vedie manažment mesta k vypraco-
vaniu plánov, je čerpanie eurofondov a dotácií. Záleží na samo-
správe, ako k tomu pristúpi,“  povedala sociologička  Katarína 
Moravanská.  „Strategické plány rozvoja sa často nedodržia-
vajú, ak si ich prejdeme, mnohé z nich malo skopírované via-
cerá časti, štruktúru. Keďže ich vypracúvajú komerčné firmy, 
chýba tam jedinečnosť.“   

Vízia mesta Trenčín je budovaná na silných stránkach a kva-
litách mesta, tradíciách a hodno-
tách, ktoré tu pretrvávajú, s jas-
ným dôrazom na kvalitu života 
obyvateľov. Vzájomná synergia 
vnútorných miestnych potenciá-
lov a nových rozvojových im-
pulzov vytvára predpoklad bu-
dúceho dlhodobého, stabilného 

a udržateľného rozvoja mesta schopného reagovať na zmeny a 
ohrozenia prostredníctvom využitia vlastného, lokálneho kapi-
tálu mesta v cieľovým optimálnym počtom obyvateľov do 80 
tisíc. 

Preto vidíme mesto Trenčín v roku 2040 ako: Multigene-
račné, kreatívne a otvorené mesto, využívajúce aktívne svoj 
špecifický prírodný, sociálny, ekonomický, kultúrny a urbanis-
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tický potenciál pre kvalitu života svojich obyvateľov a udrža-
teľný rozvoj ekonomiky. Táto vízia vychádza z potenciálov 
územia, ktorými sú poloha, rieka Váh, plochy zelene a prírod-
ného prostredia, vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, tradícia 
výrobných činností a know-how v špecifických odvetviach 
priemyslu a služieb, multi-modalita dopravy v území, hodnotné 
verejné priestory, silné kultúrne tradície, výrazné historické 
stopy v území a v neposlednom rade samotní obyvatelia mesta 
Trenčín a ich komunitné väzby. 

www.sme.sk 17.02.2016 
pomocná evidencia 086/1/2016 
 
Až 101 kandidátov z nášho regiónu sa bude 5. marca v par-

lamentných voľbách usilovať o post poslanca Národnej rady 
SR. Zastúpení sú v takmer celom politickom spektre. 

Mená 78 mužov a 23 žien z devätnástich miest a obcí našej 
oblasti figurujú 
v zozname zaregis-
trovaných kandidá-
tov vo voľbách do 
Národnej rady Slo-
venskej republiky 
na kandidátkach 23 
strán. 

Najviac, až 44 
kandidátov, žije 
v krajskom meste 

Trenčín, početné zastúpenie má aj Nové Mesto nad Váhom. 
V kandidátnych listinách je spolu zapísaných 3014 mien, naj-
viac kandidátov žije v Bratislave. Prevažujú muži. 

Vo voľbách kandiduje spolu 23 strán, hnutí a koalícií, z nich 
iba dve nemajú v našej oblasti žiadneho zástupcu – Maďarská 
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kresťanskodemokratická aliancia a Strana maďarskej komu-
nity. Najviac kandidátov z nášho regiónu má na svojom zoz-
name Sloboda a solidarita (10) a Šanca (10, z nich až osem 
Trenčanov). 

Početné zastúpenie má aj SMER – SD (9), Slovenská ob-
čianska koalícia (9), Komunistická strana Slovenska (8) či 
Strana zelených Slovenska (7), Slovenská národná strana (7) 
a Strana TIP (6). 

Zastúpenie má aj strana Borisa Kollára Sme rodina (3), Ma-
tovičove OĽANO (2), Kotlebova Ľudová strana Naše Sloven-
sko (6), Kaníkovi Demokrati Slovenska (1), Odvaha (4), Koa-
lícia Spoločne za Slovensko (4), KDH (4), Sieť (3), SDKÚ (3), 
Most – Híd (2), Priama demokracia (1), Vzdor (1) i Strana mo-
derného Slovenska (1). 

Náš región má na kandidátnych listinách iba jediného lídra. 
Je ním 38- ročný historik z Trenčína Jozef Hrdlička, ktorý má 
na kandidátke Komunistickej strany Slovenska jednotku. 

Zaujímavé je i profesijné zloženie kandidátov na poslancov 
Národnej rady SR z nášho regiónu. Je medzi nimi aj strážca 
Štátnej ochrany prírody, dôchodkyňa, technik, umelec, štu-
denti, advokáti, podnikatelia, učitelia, flóristka, riaditeľ hotela, 
antikvariátnik, ale aj inžinier pre software, odborný radca, 
sprievodca lôžkových vozňov, regionálny tímleader i bývalý 
dlhoročný hokejový brankár Dukly Trenčín Eduard 
Hartmann. 

Najmladším kandidátom je 22-ročný umelec Jakub Tinka 
z Nového Mesta n. V. zapísaný na kandidátke strany Borisa 
Kollára Sme rodina. 

Iba o jeden rok je staršia Darina Križáková z Čachtíc na 
kandidátke Strany zelených Slovenska a študentka Simona 
Jankovičová z Hrachovišťa na kandidátke Strany TIP. 
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Najstarším kandidátom je 70-ročný lekár a súdny znalec Pe-
ter Ziman z Myjavy. Ten figuruje v zozname Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti. 

Najpočetnejšou vekovou skupinou kandidátov sú štyridsiat-
nici, ktorých z našej oblasti kandiduje až 35. Vo vekovej kate-
górii 20 – 30 rokov je od nás iba šesť kandidátov, viac ako 
osemdesiat rokov nemá nikto. 

Najviac kandidátov je z Trenčína (44), potom z Nového 
Mesta nad Váhom (12), Bánoviec nad Bebravou (9), Novej 
Dubnice (8), Myjavy (7), Dubnice nad Váhom (4), Brezovej 
pod Bradlom (2), Starej Turej (1), Trenčianskych Teplíc (1) 
a z Trenčianskej Teplej (1). 

Maximálnym počtom kandidátov (150) zaplnilo svoje zoz-
namy až trinásť politických strán, hnutí a koalícií. Najmenej ich 
má strana Ľuda Kaníka Demokrati Slovenska, ktorá do parla-
mentných volieb postavila iba 34 uchádzačov o poslanecké 
kreslo aj so 49-ročným podnikateľom Pavlom Šrámkom 
z Trenčína. 

www.sme.sk 20.02.2016 
pomocná evidencia 092/1/2016 
 
Pamiatku troch popravených absolventov Štátneho reálneho 

gymnázia v Trenčíne si pripomenuli účastníci pietnej spo-
mienky v sobotu 20. februára. Zišli sa presne po 65 rokoch od 
popravy Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára 
pri Pamätníku obetiam komunizmu na Námestí sv. Anny. 

Pietnu spomienku pripravilo Mesto Trenčín, Okresná orga-
nizácia Konfederácie politických väzňov Slovenska v Trenčíne 
a Nadácia Antona Tunegu.  
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„Život má neuveriteľne vysokú cenu vtedy, keď si ho človek 
váži, keď svoju dušu nedokáže zapredať, keď obetuje to naj-
drahšie pre slobodu, pre svoj názor, pre čistotu charakteru,“ pri-

hovoril sa k ú-
častníkom  pri-
mátor Trenčína 
Richard Rybní-
ček. 

Osudy tren-
čianskych gym-
nazistov priblížil 
spisovateľ Ru-
dolf Dobiáš. 
Tieto tri obete 

bezohľadného politického násilia sa zapojili do rodiaceho sa 
protikomunistického odboja na Slovensku. Štátna moc ich 
v roku 1949 odsúdila na doživotné väzenie a o rok neskôr v ne-
prítomnosti na trest smrti. Popravili ich 20. februára 1951 v bra-
tislavskom Justičnom paláci.  Na druhý deň ich pochovali vedľa 
seba na Martinskom cintoríne v Bratislave. 

„Dnes žijeme v dobe, keď sa odhaľujú pamätníky komunis-
tom, keď sa komunisti 
tvária, že ich máme os-
pravedlniť a zabudnúť na 
to, čo vykonali. Odpustiť 
možno, ale zabudnúť sa 
nedá,“ zdôraznil Richard 
Rybníček. 

Súčasťou pietnej spo-
mienky bolo aj predsta-
venie knihy rozhovorov o minulosti a budúcnosti Slovenska 
„Včera a zajtra“ autora Rudolfa Dobiáša.  

 

Veniec k Pamätníku obetiam komunizmu kladú Richard Rybníček a Rudolf Dobiáš. 

Andrej Bučko číta z knihy Rudolfa Dobiáša „Včera a zajtra“. 
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„Túto knihu venujem trojici popravených gymnazistov,“ po-
vedal Rudolf Dobiáš. 

„Svetlo je silnejšie ako tma a preto sa svetlom táto kniha 
uvádza do života,“ vyjadril sa moderátor podujatia herec Štefan 
Bučko, keď výtlačok knihy ozdobili tri zapálené kahance. 

Na záver podujatia sa v Kaplnke sv. Anny konala svätá omša 
za obete komunizmu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 093/1/2016 
 
Od začiatku decembra 2015 je pre chodcov sprístupnený 

chodník v podjazde Vlárska. Ide 
však len o provizórny stav, 
chodník nie je ešte stavebne do-
končený. Preto sú chodci do-
časne presmerovaní na novú 
trasu, ktorá vedie od chodníka 
popri okružnej križovatke na 
Bratislavskej cez budúcu vo-

zovku podjazdu, ktorá vyúsťuje v križovatke ulíc Kasárenská - 
Ružová. Tento stav potrvá predbežne do konca marca 2016. 

www.trencin. sk 22.02.2016 
pomocná evidencia 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zmeny územ-

ného plánu Trenčína. Viac ako 50 zmien a doplnkov má po-
môcť mesto sceliť okolo Breziny a viac využívať voľné plochy 
v rámci mesta. 

„Platný územný plán má už viac ako tri roky, pričom je po-
trebné minimálne raz za štyri roky územný plán aktualizovať. 
Zmeny vychádzali z veľkého množstva podnetov najmä fyzic-
kých a čiastočne právnických osôb. Prvé podnety sme začali 
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zbierať už po schválení územného plánu v roku 2012,“ povedal 
hlavný architekt mesta Martin Beďatš. 

Mesto sa podľa neho schválenými doplnkami snažili skom-
paktniť.  

„Mesto má množstvo výbežkov – Orechové, Kubrá, Zábla-
tie, Zlatovce, Opatová, ale aj sídlisko Juh. Snažíme sa ho preto 
skompaktňovať okolo Breziny a využívať rozvojové plochy, 
ako napríklad medzi Zlatovcami a Záblatím alebo okolo býva-
lej Ozety,“ povedal Martin Beďatš. 

V meste je podľa neho množstvo nevyužívaných lokalít, 
ktoré majú potenciál. „Napríklad priestor za Ozetou je podľa 
mňa vynikajúci. Je blízko centra, v krásnom prostredí pri rieke, 
dopravne prístupný, a pritom je tam neporiadok skladov a za-
dných dvorov prevádzok zo Zlatovskej ulice,“ dodal Martin Be-
ďatš. 

V územnom pláne je viac ako 50 zmien, podľa Martina Be-
ďatša sa najviac týkajú výškových regulatívov v peších zónach 
pri hrádzi Váhu, pri zimnom štadióne alebo v záhradkárskej 
osade. Doterajší územný plán tam neumožňoval budovať prí-
strešky či napríklad zastrešenia stojanov na bicykle alebo 
stavbu záhradných chatiek. 

„Zmeny sa týkajú aj väčších rozvojových plôch, napríklad 
pokračovanie sídliska Juh smerom na Východnú ulicu, plôch 
medzi mestskými časťami Zlatovce a Istebník či plochy za 
Ozetou na Ulici Ľudovíta Stárka,“ doplnil architekt. 

Predchádzajúci územný plán z roku 1998 mal viac plôch ur-
čených pre výstavbu, mnohé z nich boli v roku 2012 vyradené. 

„Ľudia vlastnili stavebný pozemok, ale zrazu sa im z neho 
stala záhrada. To bola väčšina tých zmien na rodinné domy,“ 
dodal Beďatš. 

Aktuálny územný plán mesta sa menil od roku 2012 iba raz. 
Išlo o zapracovanie zmien a doplnkov v súvislosti s výstavbou 
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dopravného terminálu. Zmenu schválili poslanci v decembri 
minulého roka. 

www.sme.sk 22.02.2016 
pomocná evidencia 107/1/2016 
 
 
Turistickému a kultúrnemu prínosu pomôže nová cyklot-

rasa, ktorá spojí hrad Brumov s Trenčianskym hradom. 
V súčasnosti už existuje cyklotrasa z mestečka Brumov – 

Bylnice v okrese Zlín cez slovenskú obec Horné Srnie až po 
most cez rieku Vlára 
v Nemšovej. Od tohto mies-
ta až na Trenčiansky hrad 
chce cyklotrasu postaviť 
Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK). Bude súčasťou 
plánovanej Vážskej cyklo-
magistrály. 

„Navrhovaná cyklotrasa 
by mala využívať ochrannú hrádzu Vláry po ústie do Váhu 
a ďalej by po hrádzi pokračovala až do Skalky nad Váhom,“ 
informoval Patrik Štrbák z oddelenia komunikácie TSK. 

Cyklotrasa pôjde popod kláštor Veľká Skalka, nasledovať 
bude úsek cez obec Zamarovce až po starý železničný most 
v Trenčíne. Ten má po výstavbe nového slúžiť aj ako chodník 
pre cyklistov. 

Okrem turistov bude aj alternatívou pre obyvateľov obcí, 
ktorými bude prechádzať, pri dochádzaní za prácou. Dĺžka trasy 
bude 12 kilometrov, financovanie celého projektu je plánované 
zo zdrojov Európskej únie. 
Starosta českého Brumova Zdeněk Blanař hovorí, že ponuku 
na účasť v tomto projekte privítali. 
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„Hrad patrí mestu, robíme tu mnoho kultúrnych, spoločen-
ských aj športových akcií. Pokiaľ sa prepojíme s Trenčianskym 
hradom, bude to pre nás veľkým prínosom, získame tým na at-
raktivite,“ povedal Zdeněk Blanař s tým, že do budúcna uva-
žujú aj o zvýhodnených lístkoch pre návštevníkov z Trenčína. 

„Usilujeme sa o to, aby sme tento program medzinárodnej 
cyklotrasy dostali do nejakých dotačných programov, máme 
viac možností. U nás je to asi deväť kilometrov, čo je pomerne 
veľká čiastka,“ dodal Zdeněk  Blanař. 

V prípade, ak pôjde všetko podľa plánu, cyklisti by mohli 
prejsť po novej trase od jedného hradu k druhému v druhej po-
lovici roku 2017. 

www.sme.sk 24.02.2016 
pomocná evidencia 100/1/2016 
 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) slávnostne 

ukončili 26. februára 2016 práce na projekte s názvom Intenzi-
fikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v 
trenčianskom regióne.  

Jeden z najroz-
siahlejších vodo-
hospodárskych 
projektov v re-
gióne bol spolufi-
nancovaný z ko-
hézneho fondu EÚ 
v rámci implemen-
tácie operačného 
programu Životné 
prostredie a štát-
neho rozpočtu vo výške takmer 44, 5 milióna eur. Len v Tren-
číne z tejto sumy preinvestovali približne štvrtinu. 

Minister Peter Žiga a primátor Richard Rybníček. 
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Spoločnosť TVK projekt spolufinancovala sumou takmer 11 
miliónov eur. S prácami začali v roku 2013. Intenzifikované 
boli štyri čistiarne odpadových vôd (ČOV), medzi nimi aj naj-
väčšia - ľavobrežná v Trenčíne pre 57 tisíc obyvateľov. Tu bola 
slávnosť za účasti ministra životného prostredia SR Petra Žigu.  

„Projekt bol výnimočný aj v tom, že prišiel vo chvíli, kedy 
sme museli zo 
spoločnosti TVK 
s 12 zamestnan-
cami urobiť spo-
ločnosť, ktorá má 
dnes 220 zamest-
nancov. Sú pev-
nou súčasťou 
tohto projektu 
a zaslúžia si veľké 
ďakujem za to, že 

tu dnes môžeme stáť a tešiť sa z tohto pre región tak význam-
ného projektu,“ povedal primátor mesta Trenčín a predseda 
predstavenstva TVK Richard Rybníček. 

V rámci projektu bola dobudovaná časť chýbajúcej kanali-
zácie v Trenčíne-Zámostí a v Opatovej a tiež v priľahlých ob-
ciach v súhrnnej dĺžke viac ako 50 tisíc metrov gravitačnej ka-
nalizácie a 8 396 metrov výtlačného kanalizačného potrubia, 
vrátane 36 čerpacích staníc. Na novú kanalizáciu sa pripojí asi 
11 650 obyvateľov. 

Trenčín je dnes takmer celý odkanalizovaný. Trenčianske 
vodárne a kanalizácie už pripravujú investičný plán na ďalšie 
obdobia. Richard Rybníček bude v predstavenstve presadzo-
vať, aby sa ešte dokončili aj úseky, na ktorých v Trenčíne ka-
nalizácia chýba. Verí, že to bude v druhej polovici tohto roka. 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 112/1/2016 
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Oficiálne logo slovenského predsedníctva v Rade EÚ spo-

znala verejnosť 22. februára 2016.  
Jeho autorom je 23-ročný študent Vysokej školy výtvarných 

umení a bývalý žiak Základ-
nej umeleckej školy K. Pádi-
vého v Trenčíne Jakub Du-
šička. Logo vzišlo z verejnej 
súťaže, do ktorej sa prihlásilo 
takmer 230 odborníkov aj la-
ikov.  

Bude figurovať na doku-
mentoch, na prezentačno-propagačných predmetoch, bro-
žúrach, banneroch či oficiálnych komunikačných kanáloch, po-
čas predsedníckych podujatí na Slovensku aj v zahraničí.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 116/1/2016 
 
Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok dostala každá mestská 

časť okrem iných financií aj stotisícový balík, ktorý poslanci 
mohli prerozdeliť na investičné akcie podľa vlastného uváženia 
a komunikácie s občanmi.  

V každej mestskej časti by tak mali byť v tomto roku reali-
zované okrem pôvodne naplánovaných investičných akcií aj 
nové.  

Mestská časť Juh 
V mestskej časti Juh pribudne osvetlenie vnútrobloku za KS 

Juh, parkoviska medzi ZŠ Novomeského a Šafárikovou ulicou, 
na ulici Halalovka 50 a Východná 26. Počíta sa aj s napojením 
slepej časti Ulice gen. Svobodu nad garážami na hlavnú cestu, 
čím vznikne jednosmerka. Na ulici M. Bella by mal byť umies-
tnený polopodzemný kontajner, aby bola cesta lepšie sprejaz-
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dnená. Časť komunikácie na ul. M. Bella bude zrekonštruo-
vaná, rovnako i chodník od vstupu do ZŠ Novomeského zo Ša-
fárikovej ul. na Saratovskú.  

V križovatke ulíc M. Bella a Halalovka poslanci navrhli 
nový priechod pre chodcov a na ul. M. Bella aj nový chodník 
ako prístup k zdravotnému stredisku. Ďalšie peniaze by mali ísť 
aj na rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ J. Halašu a hyd-
roizoláciu časti strechy, vrátene zateplenia na ZŠ Východná. 
Vymenené by mali byť aj dvere na hlavnom vchode do KS Juh 
a do knižnice. 

Mestská časť Stred 
Poslanci za túto mestskú časť navrhli zrekonštruovať komu-

nikáciu na ulici Oslo-
boditeľov, detské 
ihrisko na Karpatskej 
ulici a podchod popod 
Električnú ulicu sme-
rom na ul. J. Zemana, 
vrátane schodov. Na 
Piaristickej ulici by 
mal byť vybudovaný 
nový priechod pre 
chodcov, priechod pri nemocnici bude zrekonštruovaný a pe-
niaze pôjdu aj na projekty ďalších dvoch priechodov v Bisku-
piciach.   

Mestská časť Sever 
V tejto mestskej časti bude upravený povrch hrádze, celý po-

vrch parkoviska na ul. I. Krasku, krajnica cesty v časti Žilinskej 
ulice i verejné priestranstvo v Opatovej, Kubrej i Pred poľom. 
Poslanci vyčlenili peniaze i pre kultúrne strediská Sihoť, Opa-
tová, Kubrá na nákup hnuteľného majetku a aj pre MŠ a ZŠ 
Kubranská na výmenu okien.  

Podchod a schody na Električnej pred rekonštrukciou. 
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Ďalšie peniaze rezervovali na participačný program, v kto-
rom v spolupráci s občanmi vyberú tri lokality v mestskej časti 
Sever na úpravu verejného priestranstva.  Okrem toho by sa 
v tomto roku mali pripraviť projektové dokumentácie na špor-
tový areál na Nábrežnej ulici, lávku cez Nosický kanál, rozšíre-
nie parkoviska pri hrádzi od Clementisovej po Pádivého ulicu, 
na úpravu križovatky Považská - Gagarinova, na stavebnú 
úpravu chodníkov na Opatovskej, Žilinskej, Hodžovej a Považ-
skej ulici a na rozšírenie vozovky na ul. Pod Sokolice.  

Mestská časť Západ 
Poslanci tu navrhli vybudovať chodník a cyklotrasu na Ka-

sárenskej ulici od stavby modernizácie železničnej trate po Ma-
jerskú ulicu. V tomto roku by mali byť aj zrekonštruované časti 
chodníkov Na kamenci (smer na Vinohrady), Zlatovskej a Sta-
ničnej ulici a aj plocha pred Domom smútku Záblatie. 

Peniaze vyčlenili aj na projektovú dokumentáciu rekonštruk-
cie cesty a výstavbu cyklotrasy Na kamenci, od ulice Na vino-
hrady po Kasárenskú.    

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 113/1/2016 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na dokončenie 

letnej plavárne 130 tisíc eur. Predpokladajú, že toľko budú stáť 
práce potrebné na to, aby nová letná plaváreň mohla byť spus-
tená do funkčnej prevádzky.  

Letné kúpalisko postavili pred šiestimi rokmi, ľudia sa tu ale 
nikdy nekúpali. Chýbajú mu totiž inžinierske siete – voda a ka-
nalizácia. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka sú 
schválené peniaze potrebné na oživenie a sprevádzkovanie ba-
zénovej technológie, riadiacej technológie a kotolne, vyčistenie 
a renováciu bazénov, toboganov, areálu a budovy plavárne. 
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Plánujú tiež skompletizovať priestory areálu a odstrániť 
vzniknuté nedostatky. Presný súpis, čo všetko treba na kúpa-
lisku opraviť, ale ešte nie je hotový. 

„Momentálne sumarizujeme všetky práce potrebné na to, 
aby nová letná plaváreň mohla byť spustená do funkčnej pre-
vádzky. Následne budeme špecifikovať jednotlivé zákazky 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ povedal Richard 
Rybníček. Zámer predložil ako celok pre všetky tovary, práce 
a služby. 

„Predpokladáme, že ešte pred termínom ďalšieho riadneho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva už budú začaté procesy 
obstarávania niektorých zákaziek potrebných na spusteniu pre-

vádzky letnej pla-
várne,“ dodal pri-
mátor. V opačnom 
prípade podľa neho 
hrozí, že sa termín 
otvorenia plavárne 
1. 7. 2016 nestihne. 
Do tejto doby sa 
musí uskutočniť aj 
kolaudácia, ktorá 

môže trvať podľa predpokladov minimálne jeden mesiac. 
Občiansky aktivista Andrej Hrádocký sa obáva, že ani 130 

tisíc eur na sprevádzkovanie šesť rokov starej a nepoužívanej 
plavárne stačiť nebude. 

„Bude sa musieť urobiť zásadná rekonštrukcia, ak nie gene-
rálna oprava. Plaváreň stála niekoľko miliónov eur, ak stavba 
stojí šesť rokov a nič sa s ňou nerobí, pritom je v bazénoch 
umelá hmota, predpokladám, že tam už nebude stačiť urobiť len 
nejaký náter alebo niečo podobné za 130 tisíc eur,“ povedal An-
drej Hrádocký. 
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Podmienkou spustenia letného kúpaliska je dokončenie 
mosta na Ostrov. Sprevádzkovanie Železnice SR predpokladajú 
v máji, úplné dokončenie v auguste. Momentálne pracujú na 
najhlbšie uloženej inžinierskej sieti - splaškovej kanalizácii. 

„Následne budeme pokračovať na ostatných inžinierskych 
sieťach – vodovode a plyne. Práce sú naplánované tak, aby bola 
umožnená prevádzka počas tohtoročnej letnej sezóny,“ infor-
movala hovorkyňa Železníc SR Martina Pavliková. 

www.sme.sk 02.03.2016 
pomocná evidencia 121/1/2016 
 
V nedeľu 6. marca prvýkrát vyrazí expresný vlak z Trenčína 

a Trenčianskej Teplej do Prahy.  Prevádzkovať ho bude ne-
mecká spoločnosť 
Arriva. Medzi Pra-
hou a Trenčínom 
budú premávať dva 
víkendové expresy, 
ktoré takmer 407 ki-
lometrov prejdú pri-
bližne za päť hodín. 

Do Trenčína pôjde po trase z Prahy cez Olomouc a Uherské 
Hradiště. Vlak by mal byť rýchlejší ako väčšina autobusových 
liniek na tejto trase. 

Z Prahy pôjde expres Arrivy vždy v sobotu ráno v 8:40 a do 
Trenčína dorazí 13:42. 

Na trase z Prahy do Trenčína bude mať zastávky v Pardubi-
ciach, Olomouci, Přerove, Otrokoviciach, Starom Měste u 
Uherského Hradiště, Uherskom Hradišti, Uherskom Brode, 
Bojkoviciach, Slavičíne, Bylnici, a v Trenčianskej Teplej. 

Z Trenčína do Prahy pôjde v nedeľu odpoludnia o 14:19 
a do Prahy príde večer pred pol ôsmou. 
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Firma už zverejnila aj výšku cestovného, trasa z Trenčína do 
Prahy bude stáť necelých 13 eur, študenti s ISIC kartou zaplatia 
o 10 percent menej. 

Cestovné lístky si môžu ľudia kúpiť na internete, alebo aj 
u stevarda na palube vlaku bez akejkoľvek prirážky.  

„Malé deti a kočíky vozíme zadarmo, deti vo veku 6 – 15 
rokov za polovicu, študentov vo veku 15 – 26 rokov so študent-
ským preukazom so zľavou 25 percent a držiteľov preukazov 
ZŤP a ZŤP/S so zľavou 75 percent,“ povedal riaditeľ spoloč-
nosti Jiří Nálevka. „Za prepravu bicykla alebo psa zaplatíte 
0,93 eur. Snažili sme sa ponúknuť výhodnejšie ceny, než ľudia 
na tejto trase doteraz platili.“ 

Elektronický cestovný lístok si cestujúci nemusia tlačiť, 
stačí ho mať v notebooku, tablete alebo v smartfóne. S cestov-
ným lístkom kúpeným na internete je automaticky spojená aj 
bezplatná miestenka. Pri kúpe lístka v e-shope majú cestujúci 
možnosť vybrať si miesto vo vlaku, ktoré im bude najviac vy-
hovovať. 

„Chceme čo najjednoduchšiu tarifu. Preto ponúkame zá-
kladné cestovné a zľavu pre študentov na ISIC. Za cestovné 
lístky a občerstvenie vo vlaku je možné platiť v českých koru-
nách aj v eurách. Konkrétna cena v eurách bude vždy závisieť 
od aktuálneho kurzu eura a koruny. Aktuálne ceny vychádzajú 
z kurzu 27 Kč za 1 euro,“ dodal Jiří Nálevka. 

Kapacita vlaku je 120 miest, vo vlaku by malo byť bezplatné 
wifi pripojenie. 

www.sme.sk 03.03.2016 
pomocná evidencia 123/1/2016 
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Novinky zo sveta kozmetiky, nechtového dizajnu, pedikúry 
a účesov prinesie 
dnes a v sobotu (4. 
a 5. marca) najväčší 
slovenský veľtrh 
krásy Beauty Forum 
Trenčín. Na ploche 
vyše 5000 štvorco-
vých metrov odpre-
zentuje na trenčian-
skom výstavisku 
Expo Center 85 vystavovateľov zo siedmich krajín viac ako 250 
kozmetických značiek. Ako informovala Ivana Ridékyová z 
oddelenia marketingu spoločnosti Expo Center, súčasťou veľ-
trhu sú majstrovstvá Slovenska v make-up, v nechtovom di-
zajne, v predlžovaní rias a v maľovaní na telo.  

„Seriál Beauty Forum je organizovaný vo viacerých kraji-
nách Európy, jeho atraktívnosť zaručujú súťaže na úrovni maj-
strovstiev danej krajiny, ktorých víťazi postúpia na majstrov-
stvá Európy do Mníchova,“ priblížila Ivana Ridékyová. 

Ako dodala, veľtrh ponúka kozmetičkám aj odborné pred-
nášky a workshopy venované témam ako ošetrenie jaziev alebo 
wellness ošetrenie tela. Pre pedikérky je pripravený podolo-
gický a pedikérsky deň zameraný na problematiku lymfedémy 
dolných končatín.  

Zároveň môžu spoznať aj súbor účinných cvikov pre stabili-
záciu a mobilizáciu chrbtice SM-systémom, ktorý využívajú aj 
vrcholoví športovci na zlepšenie výkonu a predchádzanie pre-
ťaženiu a degenerácii chrbtice a veľkých kĺbov. 

www.sme.sk 04.03.2016 
pomocná evidencia 125/1/2016 
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Slováci v sobotu 5. marca  volia nových poslancov do Ná-
rodnej rady SR. Ide v poradí už o deviate parlamentné voľby od 
Nežnej revolúcie v roku 1989. Štát vyjdú na 10,7 milióna eur.  

O priazeň voličov sa uchádza 2882 kandidátov z 23 politic-
kých subjektov. Vo-
lebné miestnosti budú 
otvorené až do 22.00 
h. Hlasuje sa za plen-
tou. Hlasovacie lístky 
dostanú voliči od čle-
nov okrskovej voleb-
nej komisie, čo potvr-
dia podpisom. 

Voliči si za plen-
tou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj 
preferenčné krúžky, najviac štyri, a vložia lístok do obálky. Tú 
potom vhodia do volebnej schránky. Nepoužité alebo zle upra-
vené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 eur. 

Vo voľbách do Národnej rady SR môže hlasovať 4 428 000 
voličov. Pre 68 tisíc ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých 
budú môcť odovzdať svoj hlas.  

Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlaso-
vali, ale v parlamentných budú môcť prvýkrát až v marci. Tých 
bude 196 tisíc. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5992 voleb-
ných okrskoch vo všetkých 2926 obciach na Slovensku. 

V Trenčianskom okrese sa volí spolu 115 volebných okrs-
kov, v okrese Nové Mesto nad Váhom 99 a v okrese Bánovce 
nad Bebravou 62 volebných okrskov.   
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Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať 
hlasy. Prvé priebežné neoficiálne výsledky parlamentných vo-
lieb by mohli byť známe približne 40 minút po uzatvorení vo-
lebných miestností. Štatistici budú priebežné výsledky zverej-
ňovať na stránke www.volbysr.sk.  

Definitívne výsledky budú známe po schválení Štátnou ko-
misiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán 
v nedeľu 6. marca. 

www.sme.sk 05.03.2016 
pomocná evidencia 127/1/2016 
 
V Nemocnici pre obvinených a odsúdených a v Ústave na 

výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne využilo právo zúčas-
tniť sa na dnešných voľbách do Národnej rady desať obvine-
ných a odsúdených. 

V zariadení je v čase konania volieb 250 odsúdených a 23 
obvinených osôb. 

„Neoprávnených voliť je sedem cudzincov, jeden je nespô-
sobilý na právne úkony, 41 z nich je odsúdených za obzvlášť 
závažný zločin. Všetkých obvinených a odsúdených sme po-
učili o práve voliť, oznámili sme im, že si môžu nechať poslať 
voličský preukaz a môžu voliť,“ povedal vedúci organizačno-
právneho oddelenia ústavu Michal Chrenko. Túto možnosť 
využili desiati z nich. 

Pred volebnú komisiu predviedli aj 23 väzňov, ktorí nemali 
voličský preukaz, ale voliť chceli. Predseda volebnej komisie 
im to bez potrebných dokumentov neumožnil. 

Podľa riaditeľa nemocnice pre obvinených a odsúdených 
v Trenčíne Miloša Drga to robia z praktických dôvodov. 
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„U nás máme špecifickú klientelu, máme tu aj psychiatric-
kých pacientov, ktorí neveria zamestnancom nemocnice. Inú 

váhu má, keď im 
povie volebná ko-
misia, že nemôžu 
voliť, pretože ne-
splnili pod-
mienky,“ povedal 
Miloš Drgo.  

Predseda voleb-
nej komisie Juraj 
Vrba bol vo vä-
zenskom zariadení 

prvýkrát. Napriek tomu ho prísne bezpečnostné opatrenia pri 
vstupe nezaskočili. „Vnímam to normálne, pre mňa je to práca. 
Od rána som sa nezastavil. S väznicou sme komunikovali už 
niekoľko dní vopred. Pri vstupe boli štandardné bezpečnostné 
opatrenia, osobná prehliadka,“ povedal Juraj Vrba. 

Voľby tu prebehli bez problémov, do väzenského zariadenia 
sa však ešte možno dnes volebná urna vráti.  

„Ak by k nám počas volieb premiestnili nových obvinených 
alebo odsúdených, ktorí by chceli voliť, budeme musieť ešte raz 
zabezpečiť volebnú komisiu,“ dodal Michal Chrenko. 

Možnosť voliť využil aj odsúdený Miroslav, ktorý si odpy-
káva trest uložený v Rakúsku. „Takúto príležitosť som si nemo-
hol nechať ujsť, vo výkone trestu som ešte nevolil. Posledné 
voľby som volil na slobode, som tu jeden rok, ak všetko dobre 
pôjde, o mesiac som doma,“ povedal s tým, že každý by mal 
využiť možnosť voliť.  

„To, ako to teraz pokračuje, to je ako zlý žart,“ dodal so 
smiechom. 

Aktuálne sa na Slovensku vo výkone väzby nachádza 1474 
obvinených, z toho 75 žien, a vo výkone trestu odňatia slobody 
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8639 odsúdených, z toho 588 žien. Takmer 1700 slovenských 
väzňov však v dnešných parlamentných voľbách voliť nemôže. 

Prekážkou ich práva voliť je, že buď boli odsúdení za ob-
zvlášť závažný zločin, alebo sú cudzinci, alebo osoby pozba-
vené spôsobilosti na právne úkony, či sú neplnoletí. 

Parlamentné voľby v roku 2012 v ústavoch Zboru väzenskej 
a justičnej stráže využilo na voľbu 158 obvinených a 592 odsú-
dených, čo súhrne predstavuje  8,29-percentnú  účasť. 

www.sme.sk 05.03.2016 
pomocná evidencia 128/1/2016 
 
V Trenčianskom kraji vyhrala voľby do Národnej rady SR 

strana Smer-SD. Získala v Trenčianskom kraji 35,53 % hlasov. 
V porovnaní s parlament-
nými voľbami v roku 
2012, kedy Smer-SD zís-
kal  55,25 % hlasov, stra-
tila vládna strana takmer 
20 percent voličov. Dru-
hou najsilnejšou stranou v 
Trenčianskom kraji sa 
stala s 11,34 % hlasov 
SaS. 

Päťpercentnú hranicu v kraji prekročili SNS (11,02 %), 
OĽaNO-NOVA (9,82 %), ĽS Naše Slovensko (8,73 %), Sme 
rodina – Boris Kollár (7,68 %) a #Sieť (5,63 %). KDH nepre-
kročilo túto hranicu ani v Trenčianskom kraji (4,25 %). 

V Trenčianskom samosprávnom kraji bolo v zoznamoch za-
písaných spolu 487 648 voličov v 649 okrskoch. Z nich 305 753 
hlasovalo osobne a 1630 poštou zo zahraničia. Platných hlasov 
bolo 303 259. 

Volebná účasť v kraji dosiahla podľa neoficiálnych výsled-
kov 63,08 %. 
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Najvyššia volebná účasť bola v okrese Trenčín (64,53 %), 
najnižšia v okrese Nové Mesto nad Váhom (61,64).  Priemerná 
účasť voličov v parlamentných voľbách v roku 2012 dosiahla v 
Trenčianskom samosprávnom kraji 62,35 percenta, na hlaso-
vaní sa pred štyrmi rokmi z celkového počtu 491 736 voličov 
zapísaných v zoznamoch zúčastnilo 306 637 voličov. 

Voľby v Trenčianskom kraji prebehli pokojne. Okresné vo-
lebné komisie v kraji riešili len niekoľko drobností, bezproblé-
mový priebeh hlásila aj polícia.  

Podľa podpredsedu Okresnej volebnej komisie v Trenčíne 
Jaroslava Hasáka sa všetky podnety a otázky podarilo vyriešiť 
telefonicky alebo návštevou vo volebnej miestnosti.  

„Telefonovala žena, že jej manžel má v občianskom preu-
kaze uvedené len mesto Trenčín, a nevie, kde má ísť voliť. Ro-
dičia mu totiž zrušili trvalý pobyt na adrese, kde býval,“ pove-
dal Jaroslav Hasák. Poradili jej, aby išli voliť do Domu Armády 
v centre Trenčína.  

„Tu môžu voliť ľudia, ktorí nemajú v Trenčíne nahlásený tr-
valý pobyt, napríklad aj bezdomovci,“ spresnil Jaroslav Hasák. 

Menšie problémy zaznamenali aj s urnou na nepoužité hla-
sovacie lístky. Jedna volebná komisia ju umiestnila blízko 
plenty, za ktorou sa hlasuje. Ľudia si ju tak podľa Hasáka mohli 
pomýliť s volebnou urnou. 

„Posunuli sme ju o tri metre ďalej, väčšinou tam ale sedí člen 
volebnej komisie, ktorý ľudí usmerňuje. Neboli s tým vážnejšie 
problémy,“ dodal Jaroslav Hasák. 

www.sme.sk 06.03.2016 
pomocná evidencia 132/1/2016 
 

Výsledky parlamentných volieb 2016: 
Počet volebných okrskov: 5993 
Počet / podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných 
komisií: 5992 / 99,98 % 
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Volebná účasť: 59,82 % 
Počet mandátov / kresiel v parlamente: Smer-SD 49, Slo-
boda a solidarita 21, OĽaNO 19, Slovenská národná strana 15, 
Ľudová strana - Naše Slovensko 14, Sme rodina - Boris Kollár 
11, Most - Híd 11, #Sieť 10. 
 

Politická strana 
Počet plat-
ných hla-

sov 

Podiel plat-
ných hlasov v 

% 
SMER - sociálna demokracia (SMER-
SD) 737 481 28,28 

Sloboda a Solidarita (SaS) 315 558 12,10 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(OĽANO - NOVA) 287 611 11,02 

Slovenská národná strana (SNS) 225 386 8,64 
Kotleba - Ľudová strana Naše Sloven-
sko (ĽS Naše Slovensko) 209 779 8,04 

SME RODINA - Boris Kollár 172 860 6,62 
MOST - HÍD 169 593 6,50 
#SIEŤ 146 205 5,60 
Kresťanskodemokratické hnutie 
(KDH) 128 908 4,94 

Strana maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja 105 495 4,04 

Slovenská občianska koalícia (SKOK!) 21 785 0,83 
Strana TIP 18 845 0,72 
Strana zelených Slovenska 17 541 0,67 
Komunistická strana Slovenska (KSS) 16 278 0,62 
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Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana (SDKÚ-
DS) 

6938 0,26 

Šanca 6522 0,25 
Strana moderného Slovenska (SMS) 4559 0,17 
Priama demokracia 3595 0,13 
Odvaha - Veľká národná a proruská 
koalícia 3428 0,13 

VZDOR - strana práce 3182 0,12 
Maďarská kresťanskodemokratická 
aliancia - Magyar Kereszténydemo-
krata Szövetség 

2426 0,09 

Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 1998 0,07 
Koalícia spoločne za Slovensko 1777 0,06 
 
www.webnoviny.sk 06.03.2016 
pomocná evidencia 134/1/2016 
 

Z vyše sto kandidátov na poslancov Národnej rady SR z 
nášho regiónu sa do 
slovenského parla-
mentu napokon po voľ-
bách 5. marca dostalo 
sedem z nich. V no-
vom volebnom období 
bude z nášho regiónu v 
parlamentných lavi-
ciach päť mužov a dve 
ženy z piatich politic-
kých strán a koalícií. 

V troch z ôsmich zvolených politických subjektoch nemá 
náš región žiadne zastúpenie. O funkciu poslanca sa usilovalo 
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v sobotňajších voľbách spolu 3014 zaregistrovaných kandidá-
tov na 23 kandidátnych listinách. 

Na kandidátnych listinách v práve skončených parlament-
ných voľbách bolo zapísaných aj 101 kandidátov z našej ob-
lasti.  

Podľa aktuálnych výsledkov volieb budú mestá a obce z 
nášho regiónu zastupovať traja poslanci za SMER-SD, po jed-
nom poslancovi bude mať aj strana Sloboda a solidarita (SaS) 
Slovenská národná strana (SNS), Kotleba-Ľudová strana Naše 
Slovensko (ĽSNS) a Sieť (1).  

Najmladším poslancom je 35-ročný Novodubničan Peter 
Krupa (ĽSNS) a 
najstarším 65-ročný 
Bánovčan Ľubomír 
Želiezka (SMER-
SD). 

Do parlamentu sa 
nepodarilo prebojo-
vať ani jednému 
kandidátovi z nášho 
regiónu z koalície 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) a strán 
Sme rodina – Boris Kollár a Most-Híd. Na kandidátkach trojice 
týchto parlamentných subjektov figuroval pred voľbami iba mi-
nimálny počet „našich“ osobností.  

Najpočetnejšie, trojčlenné zastúpenie, má SMER-SD.  
Do Národnej rady SR sa na jeho kandidátke dostal 65-ročný 
poslanec Národnej rady SR Ľubomír Želiezka z Bánoviec nad 
Bebravou, 51-ročný starosta Častkoviec a poslanec Národnej 
rady SR Dušan Bublavý a 45-ročná štátna tajomníčka Monika 
Jankovská z Trenčína.  

V parlamentných laviciach bude sedieť aj 50-ročná projek-
tová manažérka a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho 
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kraja Renáta Kaščáková (SaS) z Trenčína, 57-ročný lekár Ja-
roslav Ridoško (SNS) z Trenčína, 35-ročný elektrotechnik Pe-
ter Krupa z Novej Dubnice za stranu Kotleba-Ľudová strana 
Naša Slovensko a 42-ročný poslanec Národnej rady SR a bý-
valý minister obrany SR Martin Fedor z Trenčianskych Teplíc 
za stranu Sieť.  

V parlamente bude opäť aj 40-ročný predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška z obce Dohňany z 
okresu Púchov. Ten kandidoval do Národnej rady SR na kandi-
dátke strany SMER-SD. 

www.sme.sk 06.03.2016 
pomocná evidencia 133/1/2016 
 
Ťažké mechanizmy zrovnali tento týždeň so zemou jednu 

z najkrajších budov v meste. Podľa pamiatkarov však objekt 
nebol národnou kultúrnou pamiatkou, a tak nič nebránilo jej 
zbúraniu. 

Trenčanom sa to nepáči. Budova na Rozmarínovej ulici, 
ktorú postavili v roku 1902, odolala dvom svetovým vojnám 

a obdobiu rešti-
túcií, 115. výro-
čia postavenia sa 
ale nedožila. 

Povolenie na 
asanáciu budovy 
dalo jej vlastní-
kovi mesto Tren-
čín. Podľa hovor-

kyne mesta Eriky Ságovej sa vlastník rozhodol odstrániť 
stavbu z dôvodu poškodenia nosných konštrukcií objektu.  

„Poškodenie vzniklo vplyvom dlhodobo zatekajúcej dažďo-
vej vody,“ povedala. 
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S odstránením budovy súhlasili všetky dotknuté orgány štát-
nej správy, Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne sa k stavbe ne-
vyjadroval. Podľa jeho riaditeľky Evy Gazdíkovej sa objekt 
nenachádzal v pamiatkovom území. 

„Náš úrad ani neuvažoval o možnosti vyhlásenia objektu za 
národnú kultúrnu pamiatku, nevykazoval pamiatkové hodnoty, 
ktoré by odôvodňovali jeho zápis do Ústredného zoznamu pa-
miatkového fondu,“ povedala. 

Podľa Štefana Šľachtu, predsedu Spolku architektov Slo-
venska, to nie je prvý prípad hodnotnej budovy, ktorá stojí 
mimo pamiatkového záznamu a bola zbúraná. 

„Budov ubúda, pretože valec novej výstavby a developerov 
je bezohľadný. Musíme robiť všetko pre to, aby sme takéto bu-

dovy chránili. Prichá-
dzame o kultúrne de-
dičstvo, a to je chyba,“ 
povedal. 

Názor ľudí na zbú-
ranie budovy je jed-
notný – sú proti. „Aj 
keď nemala pamiat-
kovú hodnotu, mini-
málne sa na ňu dobre 
pozeralo a pri tom 

všetkom, čo sa už v Trenčíne zbúralo, je jej veľká škoda. Dú-
fam, že sa namiesto nej nepostaví nejaká plechová presklená 
budova,“ povedal okoloidúci Róbert Michucký. 

Trenčan Martin Petrík sa vyjadril v podobnom duchu. 
„Chodil som na gymnázium, ktoré je naproti dnes už vlastne len 
tehlám z tej budovy. Podľa mňa patrila k mestu, je to tu zrazu 
prázdne a neosobné,“ povedal. 

Mária Michalíková je pri pohľade na stroje smutná. „Popri 
čakaní na zástavke pri gymnáziu som si ju vždy obzerala, tú 
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vežičku mala krásnu. Bez nej je to tu škaredé, nové budovy tie 
staré nenahradia,“ povedala. 

Budovu vlastnila ešte približne pred desiatimi rokmi rodina 
Babičová.  

„V roku 1982 nám bola vyvlastnená štátom a naspäť vrátená 
až v deväťdesiatych rokoch,“ povedal Ján Babič. Rodina po 
prinavrátení majetku uvažovala nad prestavbou na penzión, 
úver ale nedostali. Rovnako skončil aj plán urobiť v priestoroch 
budovy galériu, chýbali peniaze. 

Keďže budova neprešla žiadnou veľkou rekonštrukciou 
a chýbali peniaze na nutné opravy, rozhodla sa rodina objekt 
predať novému majiteľovi. Čo vyrastie na už prázdnom po-
zemku, nie je jasné. 

www.sme.sk 12.03.2016 
pomocná evidencia 143/1/2016 
 
 „Cítim, že ak by boli predčasné voľby, niečo mi hovorí, že 

by som mohol niečo ponúknuť,“ povedal primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček. 

Ako povedal, pokúsi sa „vytvoriť komunitu ľudí, ktorá sa 
zhodne na tom, že chce urobiť na Slovensku zásadnú zmenu a 
bude mať odvahu to pomenovať“. 

Táto strana však potrebuje 15, 20 až 30 percent hlasov od 
voličov, inak to podľa neho nemá zmysel. Richard Rybníček 
chce totiž Slovákom ponúknuť zásadnú zmenu a reformu, na-
príklad územnosprávneho členenia, štátnej správy a minister-
stiev, ktoré potrebujú značnú redukciu byrokracie, ako aj vy-
tvorenie nového ministra pre rómsku problematiku, ktorej sa 
treba viac venovať. 

Za dôležitú tiež považuje zmenu volebného systému a vy-
tvorenie dvojkomorového parlamentu a navrhuje aj určitú de-
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centralizáciu štátu, ktorý by si mal vo svojej kompetencii pone-
chať len zahraničnú politiku, obranu, bezpečnosť, časť financií, 
sociálne veci a možno zdravotníctvo. 

„Pripravujem sa na to, že v prípade predčasných volieb si 
vypýtam od ľudí mandát na vládnutie,“ vyhlásil s tým, že jeho 
nová strana bude konzervatívna, pričom by mala zjednotiť ob-
čianskych a kresťanských konzervatívcov. 

Vzorom pre Rybníčka je pritom nemecká CDU-CSU. Ak ne-
príde na Slovensku k zásadnej zmene, budú mať podľa neho 
navrch extrémisti. Súčasnú situáciu po parlamentných voľbách 
označil za patovú, pričom za východisko považuje vytvorenie 
úradníckej vlády počas predsedníctva Slovenska v Európskej 
únii. Nasledovať by mali predčasné parlamentné voľby. 

www.sme.sk 14.03.2016 
pomocná evidencia 149/1/2016 
 
Horné poschodie Ľudovítovho paláca na Trenčianskom 

hrade zdobí do 25. apríla výstava Kraslica.  
Ide o ukážku prác domácich majstrov z okolia Trenčína, 

ktoré má vo svojom zbierkovom fonde Trenčianske mú-
zeum, ale aj umelcov z celého Slovenska. Výstava je prístupná 
v rámci prehliadky Trenčianskeho hradu v Ľudovítovom Pa-
láci.  

Prehliadka je spojená s výkladom o jarnom zvykosloví. In-
formácie poskytol Andrej Škvaro z Trenčianskeho múzea. 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 
 
 
Priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) stúpla v rokoch 
2005 až 2015 o 61,75 % na 812 eur. Bola druhá najvyššia spo-
medzi všetkých samosprávnych krajov. 
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Ako informoval riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš, aj keď bola priemerná mzda v TSK 
druhá najvyššia spomedzi krajov, bola o 71 eur nižšia ako slo-
venský priemer.  

„Priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve 
SR v roku 2015 dosiahla hodnotu 883 eur a vyššiu priemernú 
nominálnu mzdu dosiahol len Bratislavský kraj,“ doplnil Pavol 
Arpáš.  

Ako dodal, z dlhodobého hľadiska hodnota priemernej mzdy 
v Trenčianskom kraji bola od roku 2005 piata najvyššia medzi 
všetkými krajmi.  

„Zmena nastala v roku 2013, posun vpred o dve miesta 
a v roku 2014 ďalší posun o jedno miesto, ktoré za rok 2015 
ostalo bez zmeny,“ skonštatoval Pavol Arpáš s tým, že desať-
ročný nárast priemernej mzdy v TSK bola najvyšší spomedzi 
slovenských krajov. 

www.teraz.sk 22.03.2016 
pomocná evidencia 163/1/2016 
 
Zhotoviteľ modernizácie železnice sprevádzkoval 24. marca 

2016 paralelnú komunikáciu pri 
okružnej križovatke Pred po-
ľom. Takzvaný bajpas umožní 
obísť okružnú križovatku v 
smere z Ilavy do Trenčína.  

Ako ďalej mesto informoval 
zhotoviteľ modernizácie želez-
nice, sprevádzkovanie podjazdu 

Pred poľom, ktorý spojí Jasnú ulicu a ulicu Pred poľom, má v 
pláne na začiatku mája.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 168/1/2016 
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Karanténnu stanicu pre psy v Trenčíne čakajú tento rok 
zmeny. V pláne je zriadenie útulku, k opusteným psom z Tren-
čína pribudnú aj odchytené psy z Bánoviec nad Bebravou. 

Karanténna stanica vznikla v Trenčíne ešte v deväťdesiatych 
rokoch, o zriadenie útulku sa dobrovoľníci z občianskeho zdru-
ženia Trenčiansky útulok snažia už niekoľko rokov. 

Od otvorenia útulku si sľubujú najmä zjednodušenie adopcií 
psov a tiež väčšiu spoluprácu s dobrovoľníkmi. Veria, že útulok 
sa podarí sprevádzkovať tento rok. 

„V karanténnej stanici sú psíky zatvorené, ľudia sem majú 
zakázaný vstup. Nemôžu nám prísť pomôcť alebo zobrať si psí-
kov napríklad na prechádzku,“ hovorí Petra Ožvaldová z ob-
čianskeho združenia. 

Sťažený prístup 
podľa nej zhoršuje mož-
nosti na adopciu zvierat. 

„Kto si z 30 metrov 
spoza plota vyberie psí-
ka? Každý si ho chce 
skúsiť, pohrať sa s ním. 
Útulok bude pre nás veľ-
kou pomocou, ľudia ur-
čite radi prídu, plánujeme pre nich rôzne akcie, ako spoločné 
prechádzky, rôzne opekačky,“ povedala. 

Napriek ušľachtilému cieľu je ale zriadenie útulku veľmi 
komplikované.  

„Ak chceme mať útulok a karanténu stanicu, musíme mať 
všetko dvojmo – dvakrát kanceláriu, dvakrát ambulanciu, dva-
krát priestor pre gravidné fenky a pre šteniatka, to je veľmi zlo-
žité a nákladné,“ vysvetľuje ťažkosti Petra Ožvaldová. 
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Karanténna stanica v Trenčíne v súčasnosti slúži približne 
tridsiatke psov. Tí sú zväčša neznámeho pôvodu, zmluva s útul-
kom, kde by ich po skončení karanténnej doby umiestnili, chý-
bala. 

„Psíkov je veľa a nikto nám nechcel pomôcť, aj preto 
chceme útulok,“ dodala Petra Ožvaldová. 

Žiadosť o stavebné povolenie podali ešte v novembri, papie-
rovačky sa však ešte neskončili. 

„Momentálne mesto čaká na dodanie chýbajúceho pare pro-
jektovej dokumentácie. Následne po uzavretí zmluvy o spolu-
práci pri výstavbe útulku s karanténnou stanicou a po kladných 
stanoviskách dotknutých orgánov – bude spustené stavebné ko-
nanie,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Mesto prispieva na činnosť karanténnej stanice každoročne 
dotáciou na jej prevádzku. V roku 2016 je schválená výška do-
tácie v sume 20 tisíc eur. 

V týchto dňoch očakávajú ďalší nárast počtu psov, pribudnú 
im totiž aj psy z Bánoviec nad Bebravou, ktorým mesto Trenčín 
ponúkol pomoc. Psov, ktorých odchytí tamojšia mestská polí-
cia, vozia do Trenčína, pričom náklady si hradí mesto Bánovce. 
Zmluva platí do konca apríla.  

„Bude to pre nás znamenať dvojnásobný počet psov, čo je 
už teraz dosť zložité. Dočasne to vieme zvládnuť, ale dlhodobo 
asi nie,“ dodala Petra Ožvaldová. V Bánovciach nad Bebravou 
v súčasnosti útulok chýba. 

„Za minulý rok mestská polícia registruje 96 odchytených 
psov. Problém s odchytom považujeme za nežiaduci problém 
dnešnej spoločnosti. Vyplýva z nezodpovedného prístupu sa-
motných chovateľov alebo majiteľov psov,“ informoval ho-
vorca mesta Miroslav Schlesinger. 

Odchytené psy tu po minulé roky odovzdávali veterinárovi 
Jozefovi Mišákovi do jeho priestorov v obci Dubnička. Toho 
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ale v súčasnosti vyšetruje polícia pre údajné týranie a usmrco-
vanie zvierat. 

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
v Trenčíne pri kontrole zistili, že karanténnu stanicu prevádz-
koval bez povolení. Nariadili mu, aby stanicu okamžite zavrel 
a začali proti nemu správne konanie. 

Mesto mu pritom za starostlivosť o túlavé psy zaplatilo po-
sledné dva roky takmer 12 tisíc eur. 

www.sme.sk 24.03.2016 
pomocná evidencia 172/1/2016 
 
Trenčianska župa musí splácať ďalšiu pokutu. Zatiaľ po-

slednú jej udelilo ministerstvo pôdohospodárstva za pochybe-
nia pri verejnom obstarávaní rekonštrukcie historických kasární 
na Trenčianskom hrade. 

„Išlo o nedostatočné vysporiadanie sa s relevantnosťou 
predložených dokladov v užšej súťaži, teda nesprávne uznanie 
predložených referencií,“ informovala hovorkyňa Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) Jana Paulínyová. „Na zá-
klade týchto zistení prikročil riadiaci orgán k udeleniu korekcie 
vo výške 25 percent celkových oprávnených výdavkov, čo je 
spolu viac ako 590 tisíc eur. To znamená, že z pôvodných tak-
mer 2,5 milióna eur kraj dostal na tento projekt o takmer 600 
tisíc eur menej.“  

Projekt rekonštrukcie hradných kasární spustili za predchá-
dzajúceho vedenia župy v roku 2010. Stavebné práce ukončili 
v roku 2013, objekt otvorili až vlani v lete. Kolaudáciu kompli-
kovali chyby v projekte, na najvyššom poschodí chýbal úni-
kový východ. Ten museli dodatočne naprojektovať a postaviť. 

Podľa terajšieho predsedu TSK Jaroslava Bašku to bol je-
den z najproblémovejších krajských projektov z eurofondov. 

„Už od začiatku tam nesedeli projektové dokumentácie s re-
alizačnými prácami, museli sme investovať vlastné peniaze, 
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aby boli kasárne skolaudované. Projekt nebol dobre pripra-
vený,“ vysvetlil Jaroslav Baška. 

Audítori z minis-
terstva financií, 
ktorý projekt kontro-
lovali, po jeho do-
končení zistili prob-
lémy vo verejnom 
obstarávaní. Časť 
korekcie vysporia-
dali zápočtom záve-
rečnej žiadosti 
o platbu vo výške takmer 190 tisíc eur. Na ostatné vyrovnanie 
pripadá spolu takmer 350 tisíc eur. 

TSK si s ministerstvom pôdohospodárstva dohodol splát-
kový kalendár, prvá splátka odišla v januári tohto roka. 

„Splátkový kalendár je rozdelený na tri roky v štvrťročných 
splátkach. Posledná splátka bude uhradená v októbri 2018,“ do-
dal Jaroslav Baška s tým, že verejné obstarávanie robil externý 
obstarávateľ, od ktorého chce župa chýbajúce peniaze vymá-
hať. 

Ďalšia pokuta pre župu zaskočila aj krajského poslanca Šte-
fana Škultétyho. 

„Je to pre mňa nová informácia. Stávame sa asi poslancami, 
ktorí splácajú hriechy minulosti. Je to už ďalšia pokuta v poradí, 
plány, ktoré zastupiteľstvo má pri rozvoji kraja, narážajú na 
tieto časované bomby, ktoré tu boli hodené. Tie peniaze mohli 
ísť na podporu kultúry, umenia alebo infraštruktúry,“ povedal 
Štefan Škultéty s tým, že táto pokuta poukazuje na častý prob-
lém s eurofondmi. 

„Nielenže meškáme s výzvami a čerpaním eurofondov, ale 
tie výzvy a legislatíva sú tak komplikované, že mestá a obce na-
miesto riešenia projektov musia riešiť právne spory s riadiacimi 
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orgánmi. Opakuje sa to pravidelne, všetci to kritizujú, ale nikto 
s tým nič nerobí,“ dodal Štefan Škultéty. 

Postup župy kritizovala Eva Balážová z Asociácie komu-
nálnych ekonómov. Napriek tomu, že verejné obstarávanie za-
bezpečil externý dodávateľ, zodpovednosť je aj na župe. 

„Aj externého dodávateľa vyberali zamestnanci alebo vede-
nie. Je otázka, či to budú vedieť vymáhať od externého dodáva-
teľa,“ uviedla Eva Balážová s tým, že korekcie prinášajú do 
rozpočtu čistú stratu. 

Úrad pre verejné obstarávanie pritom potvrdil minulý rok 
TSK inú veľkú pokutu vo výške takmer 500 tisíc eur. Dôvodom 
boli chyby pri verejnom obstarávaní pri výstavbe administratív-
nej budovy ešte v roku 2006. Aj túto pokutu postupne spláca. 
Poslednú čiastku uhradí v lete 2018. 

Najvyšší kontrolný úrad koncom minulého roka preveroval 
hospodárenie všetkých samosprávnych krajov. Trenčianska 
župa je podľa výsledkov kontroly druhá najzadlženejšia. Ak sa 
výška dlhu prepočíta na počet obyvateľov, je na tom najhoršie. 
Dlh na jedného obyvateľa v Trenčianskom samosprávnom kraji 
dosiahol takmer 90 eur. 

Celkové náklady na rekonštrukciu a novú výstavbu kasární 
boli 2,5 milióna eur. Až 95 percent prostriedkov išlo zo štátneho 
rozpočtu a fondov Európskej únie, kraj prispel piatimi percen-
tami. Na hrade sa počas rekonštrukcie kasární robil aj archeo-
logický prieskum. Našli tu pôvodné múry ešte z čias Matúša 
Čáka Trenčianskeho z 13. a 14. storočia, rôzne kachlice s vyob-
razením rytierov. Nálezy sú súčasťou stálej expozície na prvom 
poschodí kasární.  

Zrekonštruované kasárne sú momentálne najväčšími výstav-
nými priestormi v Trenčíne. Ich celková plocha je okolo tisíc 
štvorcových metrov. 

www.sme.sk 30.03.2016 
pomocná evidencia 182/1/2016 
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Pri Mestskom úrade v Trenčíne vznikla v stredu 30. marca 

dočasná cyklokomisia, bude sa zaoberať plánmi na rozvoj a rie-
šenie cyklodopravy v Trenčíne. Jej členmi budú okrem niekto-
rých poslancov mestského zastupiteľstva aj miestni odborníci 
na cyklodopravu. 

„Cyklokomisia fungovala už rok veľmi intenzívne na nefor-
málnej úrovni. Pripravili sme viacero aktivít, ktoré sa už tento 

rok idú riešiť. Ukázalo sa ale, že 
komisia potrebuje svoje zázemie, 
garanta, ktorý bude za jej aktivity 
zodpovedný,“ povedal zvolený 
predseda cyklokomisie Richard 
Medal. 

Za členov cyklokomisie zvolilo 
mestské zastupiteľstvo Richarda 
Ščepka, Dominika Gabriela, Pat-
rika Žáka, Tomáša Bahna, Mar-
tina Smolka a Ľubomíra Hor-
ného. Ďalšími členmi budú nepos-
lanci odborníci Marián Rendek, 

Ján Hanušín, Róbert Hartmann a Jozef Plocháň. Na návrh 
Richarda Medala zastupiteľstvo komisiu doplnilo o poslancov 
Danicu Birošovú a Miloša Mičegu, ako aj o cykloodborníka 
Petra Božika. 

Hlavnou náplňou cyklokomisie bude príprava rôznych in-
vestičných akcií pre cyklistickú infraštruktúru v meste, projek-
tov a výstavby cyklistických chodníkov. 

„Komisia sa bude podieľať na koordinácii projektovania 
cyklistických trás v Trenčíne, komunikovať s Dopravným in-
špektorátom, zaoberať sa aj edukáciou verejnosti vo vzťahu k 



87 
 

mobilite – najmä cyklodoprave a pešej doprave,“ povedal Ri-
chard  Medal s tým, že mesto tento rok očakáva významné prí-
jmy z eurofondov na rozvoj cyklodopravy. 

Krajské mesto je v dĺžke cyklotrás na chvoste medzi všet-
kými krajskými mestami na Slovensku. Zlepšiť by sa to malo 
už tento rok. Investíciou vo výške 240 tisíc eur plánuje Trenčín 
naštartovať budovanie cyklotrás na území mesta. Prvá cyklot-
rasa pôjde z najväčšieho mestského sídliska Juh do centra 
mesta, na jej vybudovanie vyčlenili ešte v januári poslanci 
mesta 180 tisíc eur. 

So stavbou chcú začať už na jar, v priebehu tohto roka bude 
hotová približne polovica tejto cyklotrasy. V prvej fáze pôjde 
najmä o Soblahovskú – od kruhového objazdu pri Keramopro-
jekte po predajňu Dobrej knihy pri evanjelickom kostole. 

Cyklochodník od centra pod sídlisko Juh je podľa mestského 
poslanca a člena cyklokomisie Richarda Ščepka prvá fáza, 
ktorá je už aj naprojektovaná.  

„Čakalo sa len na peniaze, ktoré sú v tejto chvíli schválené. 
Pôjde úsekom, ktorý je z hľadiska bezpečnosti najkritickejší – 
od Braneckého ulice po kruhový objazd pri Keramoprojekte," 
upresnil poslanec Richard Ščepko. 

„Projekty chceme financovať z peňazí Európskej únie. Do 
Trenčína ako krajského mesta by malo ísť z eurofondov 14 mi-
liónov eur, z nich až štyri milióny pôjdu na vybudovanie cyk-
lotrás. Verím, že v priebehu štyroch – piatich rokov by sa tak 
Trenčín mohol zásadne zmeniť aj z pohľadu cyklodopravy,“ 
povedal v januári trenčiansky primátor Richard Rybníček. 

www.sme.sk 30.03.2016 
pomocná evidencia 184/1/2016 
 
Na najväčšom trenčianskom sídlisku dnes býva takmer 20 

tisíc ľudí.  Stavať ho začali pred 45 rokmi, ako prvé položili 
základy ulíc Liptovská, Ludvíka Svobodu a Saratovská. 
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„Projektové práce na výstavbe sídliska prebiehali od 60. ro-
kov 20. storočia, predchádzala im urbanisticko-architektonická 
štúdia,“ vysvetľuje historička Janka Karlíková.  

Investorom výstavby bol Okresný národný výbor v Trenčíne 
a generálnym dodávateľom sa stali Pozemné stavby Trnava.  

„Autormi celého projektu boli Miloš Topošek, Antonín 
Flašár a Ladislav Pastrnek, generálnym projektantom Stavo-
projekt Gottwaldov,“ dodala 
Janka Karlíková. 

Na sídlisku okrem pane-
lových bytov vyrástli aj 
školy. V roku 1977 začali 
s výstavbou Základnej školy 
na Saratovskej ulici, škola na 
Ulici Laca Novomeského 
prišla na rad o dva roky ne-
skôr.  

„V rokoch 1991 – 1992 ukončili výstavbu časti Juh I., druhú 
časť – Juh II. budovali od roku 1983. V tom roku začali aj s bu-
dovaním garáží a odstavných plôch,“ osvetľuje minulosť histo-
rička. 

Pre veriacich bol dôležitý rok 1998, kedy ukončili výstavbu 
Kostola Svätej rodiny, ktorý sa však stal terčom kritiky pre svoj 
vzhľad. 

Na otázku, ako vyzeralo miesto, na ktorom dnes sídlisko 
stojí, odpovedá historička jasne. „Kopec bol holý, spôsoboval 
aj problémy – zvažoval sa a pri silných dažďoch voda zatekala 
do niektorých pivníc. Projektanti mali mnoho problémov,“ do-
dala Janka Karlíková. 

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš vidí v sídlisku vý-
hody aj nevýhody.  
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„Za pozitívum považujem to, že Juh leží na kopci pri leso-
parku Brezina a vďaka kopcovitému terénu sa zo sídliska vy-
tláča jednotvárnosť a podobnosť budov,“ povedal. Mínusom je 

podľa neho horšia dostupnosť 
pre peších a cyklistov, spo-
mína ale aj kvalitu postave-
ných panelákov. 

„Sídlisko je z obdobia ko-
munizmu a je podľa mňa po-
stavené horšie ako staršie 
trenčianske sídliská. Kvalita 
panelákov je tu nižšia, horný 
Juh je podľa mňa na kvalita-
tívne vyššej úrovni ako dolný 
Juh,“ ozrejmil architekt.  

Martin Beďatš za najväčšie negatívum považuje monotón-
nosť budov a nedostatok parkovacích miest. „V minulosti pla-
tili vtedajšie normy, v ktorých bolo podcenené množstvo par-
kovacích miest, čo sa dnes negatívne prejavuje,“ uviedol. 

Predseda výboru mestskej časti Juh Patrik Žák rovnako 
za hlavný problém hodnotí nedostatok parkovacích 
miest. „Musíme pracovať na parkovacom systéme, ktorý je za-
vedený vo všetkých krajských mestách, Trenčín je v tomto po-
sledný,“ povedal. 

Podľa Žáka je ale potrebná aj starostlivosť o bytové domy.  
„Spoločenstvá musia systematicky meniť rozvody, elek-

trinu, vodu, odpad a, samozrejme, zatepľovať. Paneláky boli 
postavené iba na určité časové obdobie, preto ak sa ľudia ne-
budú o ne starať, môže to o 30 - 40 rokov dopadnúť zle,“ dodal. 

www.sme.sk 01.04.2016 
pomocná evidencia 204/1/2016 
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Trenčiansky hrad v najbližších mesiacoch zmení podobu. 
Zmiznú z neho novotvary z ocele, zo skla a z hliníka, ktoré ka-
zili jeho vzhľad.  

Do začiatku tohtoročnej letnej sezóny by z národnej kultúr-
nej pamiatky mali odstrániť mohutné kovové konštrukcie na 
prístupovej ceste a vzápätí by mali zbúrať aj presklenú budovu 
na prvom nádvorí hradu. 

Presklená budova, ktorú nikto z Trenčanov nenazve inak ako 
skleník, je vsadená do vonkajších hradieb a je na očiach z naj-
frekventovanejších miest. Vidí ju každý, kto prichádza do Tren-
čína vlakom, aj ľudia, čo sa prechádzajú po historickom tren-
čianskom námestí. Postavili ju približne pred polstoročím a 
mala slúžiť ako bufet pre návštevníkov. Pravdou je, že sa jej 
väčšina ľudí vyhýbala. 

„Je to trochu uletená a nepodarená budova, to poznáme my, 
čo tu pracujeme. V zime je tam strašná zima, v lete zase horúco 
na nevydržanie. Kolegovia si tam svoje užili,“ vraví Emília 
Chudadová, pokladníčka na Trenčianskom hrade. 

V Trenčianskom múzeu, ktoré spravuje hrad, zdôrazňujú, že 
je to veľmi neekonomická budova, jej energetická náročnosť je 
až strašidelná. Takmer celá je postavená z hliníkových rámov a 
obrovských sklených tabúľ. V lete potrebuje klimatizáciu, 
v zime výdatné vykurovanie. V súčasnosti je v zlom technic-
kom stave a neslúži pôvodnému účelu. Pripravuje sa na demo-
láciu. Namiesto skleníka tu vyrastie murovaná budova. Skleník 
je jednopodlažný, nová budova bude poschodová. 

„Pôvodná budova bola o podlažie vyššia, ako je teraz. 
Chceme sa vlastne vrátiť k pôvodnému vzhľadu podľa dobo-
vých vyobrazení. Urobili sme archívny výskum a podarilo sa 
nám nájsť niekoľko skíc, obrazov a rytín tejto budovy. Radi by 
sme to mali hotové pred hlavnou letnou sezónou 2017,“ pove-
dal Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea. 
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Zmení sa vlastne celý koncept budovy. V podzemných 
priestoroch vzniknú dielne a sklady, ktoré teraz na hrade chý-
bajú a pre jeho údržbu sú potrebné. Na prízemí, na úrovni te-

rénu, postavia nové toalety 
pre návštevníkov, ktoré 
budú ľahšie prístupné. Do 
súčasných toaliet musia 
návštevníci schádzať po 
strmých schodoch do pod-
zemia.  

Okrem toho na prízemí 
pribudne návštevnícke cen-
trum so suvenírmi a s ob-

čerstvením, sem sa presunie aj pokladnica na predaj lístkov. Na 
hornom podlaží budú administratívne priestory pre kastelána 
hradu a sprievodcov, takéto zázemie v súčasnosti na hrade vô-
bec nie je. 

Túto zmenu privíta pravdepodobne väčšina návštevníkov 
hradu. Skleník je tu pol storočia, ale obyvatelia mesta si naň 
stále nezvykli. A návštevníkov hradu takáto „ozdoba“ priam za-
razí.  

„Vyzerá to hrozne, pozerala som, čo to tu vlastne je, takéto 
presklené monštrum na historický hrad predsa nepatrí. A ešte 
k tomu je hneď pri vstupe, každý návštevník musí okolo toho 
prejsť,“ povedala Dana Martišeková z Prievidze, ktorá navští-
vila Trenčiansky hrad prvýkrát v živote. 

„Keď som tú sklenú budovu zbadal, zhrozil som sa, aké je to 
hnusné a ohyzdné. Je načase, aby to dali preč, také niečo nemá 
na hrade čo robiť. Zrejme tí, čo to dali postaviť, nemali žiadny 
vkus. Keď to odstránia, hradu to len prospeje, bude oveľa 
krajší,“ dodal Vlastimil Kužel z Hradca Králové. 

Ešte tento rok by mala zmiznúť aj mohutná oceľová kon-
štrukcia so sieťou, ktorá vytvára akýsi tunel na prístupovej 
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ceste. Postavili ju tu pred trinástimi rokmi po tom, čo sa zrútil 
hradný múr. Konštrukcia mala chrániť návštevníkov pred pada-
júcimi kameňmi. Teraz už stratila význam. 

„Múr, ktorý ohrozoval obyvateľov mesta a návštevníkov 
hradu, bol rozobratý a zábrany už neplnia svoj účel. Minulý rok 
sme si dali vypracovať statický posudok a vyjadrenie statika je 
také, že zábrany môžu ísť preč. Návštevníci sa už nebudú mu-
sieť pozerať na oceľovú hrôzu, ktorá ich víta pri vstupe, nebude 
im to pripomínať ten nešťastný pád múru,“ hovorí riaditeľ mú-
zea. 

Hradný múr z 15. storočia sa v dĺžke asi tridsať metrov zrútil 
7. marca 2003. Približne 1 100 ton kameňa zletelo po strmej 
hradnej skale, strhlo oplotenie, vniklo do domu pod hradom a 
poškodilo strechu pokladnice na predaj lístkov. Nehoda sa 
našťastie obišla bez zranení, obyvateľov podhradia však museli 
evakuovať. Hrad okamžite zatvorili, sprístupnili ho až po vybu-
dovaní oceľových zábran. O dva roky neskôr horolezci rozo-
brali zvyšky poškodeného múru. 

www.pravda.sk 01.04.2016 
pomocná evidencia 206/1/2016 

 
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu rokovali 

v marci dvakrát. 
Mimoriadna schôdza 9. marca trvala len necelú polhodinu. 

Poslanci však absolvovali dôležité hlasovanie o predložení žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok a o zámere vyhlásiť ve-
rejné obstarávanie na rekonštrukciu dvoch materských škôl. 
Mesto chce z eurofondov zrekonštruovať MŠ, Opatovská 
a MŠ, Šafárikova spolu za dva milióny eur.  
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„Reagujeme na výzvu zameranú na zníženie energetickej ná-
ročnosti verejných budov,“ zdôraznil primátor Richard Rybní-
ček. „Konkrétne na Materskej škole na Opatovskej ulici 
chceme opraviť a zatepliť strechu a obvodové múry, vymeniť 
osvetlenie, okná, elektrické rozvody a vykurovacie telesá. Pred-

pokladaná hodnota 
zákazky je 878 ti-
síc eur s DPH, päť-
percentná spoluú-
časť mesta pred-
stavuje necelých 
44 tisíc eur,“ uvie-
dol.  

S rovnakými 
prácami sa počíta 
aj na budove MŠ,  

Šafárikova, kde je predpokladaná hodnota zákazky takmer 1,19 
milióna eur s DPH, pričom spoluúčasť mesta bude vyše 59 tisíc 
eur. 

Riadne mestské zastupiteľstvo sa konalo 30. marca. Primátor 
Richard Rybníček informoval poslancov o ďalšom znižovaní 
celkového dlhu mesta. „Dlh Trenčína bol ku koncu februára vo 
výške 15,84 milióna eur, čo je 287 eur na obyvateľa.“ 

Poslanci v rámci zmeny rozpočtu odsúhlasili 3 300 eur ako 
dotáciu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre 
Spojenú internátnu školu V. Predmerského v Trenčíne. 

Znížili sumu na dotácie na šport z 50 tisíc na 40 tisíc eur a 10 
tisíc pridali na výnimočné akcie. Tento presun financií bol spô-
sobený nízkym záujmom o dotácie na šport – činnosť. Kým 
v minulom roku bolo podaných 94 žiadostí, tento rok ich je len 
36. 
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Trenčiansky parlament navýšil finančné prostriedky aj v so-
ciálnej oblasti. Nocľaháreň bude totiž od 1. apríla 2016 fungo-
vať naďalej, a to aj ako nízkoprahové denné centrum s celoroč-
nou prevádzkou. Navýšenie peňazí sa týka i opatrovateľskej 
služby. Mesto sa od 1. 2. 2016 zapojilo do Národného projektu 
na podporu opatrovateľskej služby, čím sa mení i počet terén-
nych opatrovateliek z 38 na 62. 

Asko Invest Slowakei, s.r.o. vybuduje v priemyselnej zóne 
na Bratislavskej ulici logistickú prevádzku na zásobovanie pre-
dajní Asko na Slovensku. Spoločnosť tu plánuje zamestnať 10 
až 15 ľudí. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s predajom po-
zemku o výmere 19 320 metrov štvorcových za sumu 579 600 
eur. Okrem príjmu z predaja pozemku si mesto zabezpečí aj prí-
jem z dane z nehnuteľnosti. 

Poslanci súhlasili aj s výpožičkou priestoru v Kultúrnom 
stredisku Juh na 1. poschodí o celkovej výmere necelých 104 
m² pre Občianske združenie Južania – RC Južanček na dobu 
neurčitú. Rodinnému centru Južanček tu bude slúžiť ako herňa 
a oddychový priestor najmä pre deti do 3 rokov a rodičov na 
materskej dovolenke. 

Trenčiansky parlament neodobril predložený návrh nájom-
ného vzťahu Mesta s občianskym združením Kolomaž, združe-
ním pre súčasné umenie, ktoré pôsobí v Klube Lúč v Kine 
Hviezda. Kolomaž mala mať v nájme pozemok v blízkosti Kina 
Hviezda na dobu 50 rokov za 1 euro.  

„Chceme vybudovať moderné divadelno-kultúrne centrum z 
takzvaných lodných kontajnerov, v ktorom vznikne približne 
100-miestna sála na divadelné a edukatívne účely pre širokú ve-
rejnosť,“ uviedol Kamil Bystrický z o.z. Kolomaž s tým, že by 
bezodplatne poskytli nový kultúrny priestor na jedno podujatie 
týždenne pre školy a školské zariadenia mesta Trenčín. Ná-
jomca by bol povinný ukončiť stavbu do 31. 12. 2018. 
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Z diskusie na rokovaní vzišiel návrh poslanca Jána Ka-
nabu, aby bol uzavretý nájomný vzťah v tejto veci zatiaľ len na 
10 rokov. Poslanci za tento návrh zahlasovali. Je otázne, či 
s tým bude o.z. Kolomaž súhlasiť. 

Mesto mení sadzbu dane za ubytovanie z 0,50 eura na osobu 
a prenocovanie na 1 euro na osobu a noc. Mesto Trenčín je jed-
ným zo zakladajúcich členov Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu „Trenčín a okolie“, ktorá bola zaregistrovaná v decembri 
2015. Zvýšením sadzby dane za ubytovanie sa zvýši členský 
príspevok mesta, ktorý je stanovený maximálne vo výške 50 
percent zo sumy vybranej dane za ubytovanie za predchádza-
júci kalendárny rok.  

Mestskí poslanci odsúhlasili zriadenie Súkromnej ZUŠ na 
Stromovej ulici od 1. septembra 2016. Škola bude vzdelávať asi 
55 žiakov v troch odboroch - výtvarnom, hudobnom a taneč-
nom. V tanečnom odbore sa chce venovať latinskoamerickým 
a spoločenským tancom. Vo výtvarnom odbore sa zameria 
okrem povinných techník aj na animáciu a animovaný film. 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 136/1/2016 
 
Krásneho životného jubilea 80 rokov sa dožila 14. marca 

2016 JUDr. Oľga Hlucháňová. 
 Narodila sa v Trenčíne, kde prežila celý život. Začínala ako 

koncipientka u JUDr. Kubínskeho. Neskôr sa stala sudkyňou, 
potom pôsobila ako predsedníčka Okresného súdu v Trenčíne, 
bola sudkyňou Krajského súdu v Trenčíne, odkiaľ odišla do za-
slúženého dôchodku v roku 2004. Je stále aktívna, činorodá 
a zaujíma sa o okolité dianie. V súčasnosti spolupracuje s Klu-
bom právnikov Mesta Trenčín a podieľa sa na jeho činnosti.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 145/1/2016 
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Pri príležitosti 70. narodenín prijal JUDr. Jána Kanabu pri-
mátor mesta Richard Rybníček 
a zaželal mu pevné zdravie, veľa 
úspechov v jeho advokátskej i pos-
laneckej práci. Jubilant sa pri tejto 
príležitosti zapísal do Pamätnej 
knihy mesta Trenčín. 

Ján Kanaba začal ako advokát 
pôsobiť v roku 1973, poslancom Mestského zastupiteľstva za 
mestskú časť Stred je tretie volebné obdobie.  

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 222/1/2016 
 
Rozvojom spolupráce medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom (TSK) a regiónmi Ruskej federácie sa zaoberalo stret-
nutie predsedu TSK Jaroslava Bašku a mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej repub-
like (SR) Alexeja Leonidoviča Fedotova vo štvrtok 7. apríla  
na Úrade TSK.  

Témou rozhovorov bola spolupráca na ekonomickej, hospo-
dárskej a kultúrnej úrovni, ale aj možná medziregionálna spo-
lupráca v oblasti stredných škôl či spolupráca s Trenčianskou 
univerzitou A. Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne. Tá dlhodobo 
spolupracuje s partnerskými univerzitami z Ruskej federácie. 
Pracovného rokovania sa zúčastnil aj rektor TnUAD Jozef Ha-
bánik.  

„Na záver rokovania si predseda TSK s veľvyslancom odo-
vzdali dary, zapísali sa do pamätnej knihy a spoločne sa presu-
nuli k pamätníku umučených na Brezine, kde položili vence na 
pamiatku padlých,“ doplnila Veronika Rezáková z oddelenia 
komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

www.sme.sk 08.04.2016 
pomocná evidencia 225/1/2016 
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Veľtrh Záhradkár, výstavy Včelár, Poľovníctvo a Zdravý ži-

votný štýl prilákali minulý týždeň do Trenčína aj obyvateľov 
východného Slovenska. Najväčší záujem mali nakupujúci o 
muškáty, bylinky, zeleninu a sadenice stromov a kríkov. 

Výstavisko Expo Center počas štyroch dní praskalo vo šví-
koch, za čo možno 
vďačiť zaujímavým 
vystavovateľom 
a kvalitnou ponu-
kou, za ktorou ľudia 
pricestovali aj z vý-
chodného Sloven-
ska. Išlo o 22. veľ-
trh potrieb pre zá-
hradkárov, 20. vý-
stavu včelárskych potrieb a včelích produktov, 9. výstavu po-
ľovníckych potrieb a 18. výstavu zameraná na zdravie, relax a 
vyváženie osobnosti a k tomu tisíce návštevníkov. 

Už prvý deň veľtrhu naznačil, že počet ľudí bude oproti mi-
nulému roku väčší, čo potvrdila aj na veľtrhu predávajúca Karin 
z Veľkého Cetína. „Je tu oveľa viac ľudí ako minulý rok. Av-
šak, je tu aj veľká konkurencia, veľa predajcov,“ opísala situá-
ciu Karin.  

Svoj tovar na veľtrhu ponúkal aj Ivan Ilík z Nitry. 
„Sme spokojní ako s usporiadaním, tak aj s návštevnosťou, 

ktorá je veľká. Ponúkame muškáty, trvalky, najväčší záujem 
majú ľudia vždy na jar o bylinky,“ vysvetlil predajca. 
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Majiteľka stánku s poľovníckym oblečením Blažena Beňu-
šová zaznamenala nižší počet nakupujúcich poľovníkov ako po 
minulé roky. „Pánov poľovníkov je tu menej, menej je aj vysta-

vovateľov. Na-
šťastie často prí-
du ich manželky 
poľovníkov, kto-
ré ich v náku-
poch ľahko na-
hradia,“ vysvet-
ľuje s úsmevom. 

Výstava Po-
ľovník podľa nej 
trpí hlavne inter-

netovým predajom, ktorý je pre mnohých rýchlejší, nedokáže 
však nahradiť priamy kontakt s obchodníkom a tovarom. 

Zdravý životný štýl prezentoval Jozef Šebík z dubnickej 
spoločnosti ponúkajúcej matrace a bytový textil. „Záujem býva 
každý rok vysoký a to aj vďaka tomu, že Záhradkár láka ľudí 
z okolia približne 150 kilometrov,“ povedal. V tejto časti vý-
stavy nakupoval i starší manželský pár Šutekovcov zo Svid-
níka.  

„Chodíme sem každý rok, je to taká tradícia, aj keď musíme 
vstávať v noci a ďaleko cestovať. Niečo nakúpime pre seba 
a niečo porozdávame. S niektorými predávajúcimi sa poznáme 
za tie roky aj osobne,“ povedal šesťdesiatosemročný Martin. 

Na výstavu zavítali aj odborníci na ovocinárstvo Ivan Hri-
čovský a Eva Šidová, na ktorých prednášky sa prišlo pozrieť 
množstvo ľudí. Pavla Lukášeka (55) potešili.  

„Mám sad, preto ak sa tu dozviem niečo, čo mi pomôže 
s pestovaním ovocia, budem len rád,“ dodal. 

www.sme.sk 10.04.2016 
pomocná evidencia 228/1/2016 
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Bilbordov a reklamy v Trenčíne pribúda, najmä tej nelegál-

nej. Viac je tiež rôznych plachiet, ktoré nepotrebujú špeciálne 
povolenia. 

Aktuálne je v Trenčíne 528 veľkoplošných reklám, povole-
nie má ale len necelých tristo.  

„Oproti minulému roku máme na území mesta o 26 bilbor-
dov viac. Pri 147 nepovolených reklamných stavbách prebieha 
konanie o ich dodatočnom povolení. Vlastníci nedoložili všetky 
potrebné doklady a požiadali v zákonom stanovenej lehote 

o dodatočné povole-
nie,“ informovala ho-
vorkyňa mesta Erika 
Ságová s tým, že sta-
vebný úrad prerušil ko-
nania a vyzval vlastní-
kov na doplnenie do-
kladov. 

Až 75 reklamných plôch v meste je nelegálnych, mesto ak-
tuálne zisťuje, komu patria. 

„Tieto stavby následne odstránime, vlastníci týchto stavieb 
nepožiadali o ich dodatočné povolenie. Na sedem nepovole-
ných reklamných stavieb už bolo vydané rozhodnutie, kde 
vlastníkom nariaďujeme ich odstránenie,“ dodala Erika Sá-
gová. 

Počet a umiestnenie bilbordov mesto podľa hovorkyne ne-
môže jednoducho upravovať alebo regulovať. „Pokiaľ staveb-
ník splní podmienky stanovené platnými predpismi, stavebný 
úrad musí reklamnú stavbu povoliť,“ povedala s tým, že regu-
lovať bilbordy uvažujú prostredníctvom zmeny územného 
plánu mesta. Najviac bilbordov je pri vjazdoch do mesta 
a v okolí nákupných centier. Niektoré reklamy pri železničnej 
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trati povoľuje dráhový úrad, pretože ležia na pozemkoch želez-
níc . 

V meste je ale čoraz viac reklamných plachiet, na ktoré sú 
zákony prikrátke. Firmy alebo reklamné agentúry ich umies-
tňujú na ploty, zábradlia alebo fasády domov.  
Tie, ktoré sú zachytené len eskapáskami, drôtmi alebo šnúrkami 
zákon za reklamné stavby nepovažuje, preto sa na ne nevzťa-
huje ani povoľovací proces. 

„Povolenie vyžadujú iba také reklamné plachty, ktoré sú 
uchytené skobami alebo v kovových rámoch o fasádu alebo op-
lotenie. Väčšina reklamných plachiet na oploteniach nemá cha-
rakter reklamnej stavby, stavebný úrad ich nepovoľuje ani ne-
vedie ich evidenciu,“ povedala Erika Ságova s tým, že re-
klamné plachty umiestnené na oplotení, zábradlí alebo objekte 
vo vlastníctve mesta bez ich súhlasu priebežne odstraňujú. 

Boju proti rastúcemu počtu nelegálnych bilbordov v meste 
sa venuje trenčianska Zelená hliadka. 

„Platnosť zmlúv riešime priamo s mestom. Prekážajú nám, 
hlavne pri cestách môžu znížiť pozornosť vodičov,“ povedal 
zakladateľ Zelenej hliadky v Trenčíne Matej Zámečník. Podľa 
neho je reklám príliš veľa aj na budovách v centre. 

www.sme.sk 13.04.2016 
pomocná evidencia 238/1/2016 
 
V Trenčíne si 12. apríla 2016 ľudia pripomenuli 71. výročie 

oslobodenia mesta. Pietnou spomienkou pri Pamätníku umuče-
ných na Brezine vzdali vďaku a úctu padlým, ktorí obetovali 
svoj život za slobodu mesta a jeho obyvateľov.  

Trenčín bol oslobodený 10. apríla 1945 rumunskými a so-
vietskymi vojakmi za pomoci partizánov. Pri oslobodzovaní 
vtedajšieho Trenčianskeho okresu zahynulo 1 380 Rumunov, 
1 255 Sovietov a 171 civilistov. Pár dní po skončení bojov sa 
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našlo na Brezine 7 hromadných hrobov, v ktorých bolo 69 tiel 
umučených mužov a žien. 

Vzdať úctu obetiam a položiť veniec prišiel okrem desiatok 
ľudí mladšej či 
staršej generácie 
aj primátor mes-
ta Trenčín Ri-
chard Rybní-
ček, veliteľ po-
zemných síl Oz-
brojených síl 
Slovenskej Re-
publiky bri-
gádny generál 
Ondřej Novo-

sad a ďalší hostia. Za Slovenský zväz protifašistických bojov-
níkov (SZPB) vystúpil Tomáš Švec. 

,,To, čo vykonali a obetovali ľudia, ktorí tu ležia, slúži k veľ-
kej cti. Aj vďaka tomu, že 
Trenčín bol oslobodený pred 
71 rokmi, tu dnes môžeme 
spokojne stáť. V našom ži-
vote sa však stále dejú veci, 
ktoré nám pripomínajú, aká 
tenká je hranica medzi poko-
jom, slobodou a medzi tým, 
ako ľahko sa môže stať niečo zlé, nepríjemné,“ odkázal primá-
tor Trenčína Richard Rybníček. 

www.tsk.sk 13.04.2016 
pomocná evidencia 239/1/2016 
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V utorok 12. apríla sa stretli členovia Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na 
Slovensku (OO JDS) 
v Trenčíne. Na programe 
bola výročná schôdza 
OO JDS v Trenčíne – 
zhodnotila sa činnosť na 
úrovni okresu Trenčín, 
resp. bilancovala sa 
práca v Základných or-
ganizáciách Jednoty dô-

chodcov na Slovensku (ZO JDS) v okrese za kalendárny rok 
2015. 

Stretnutie zhodnotila predsedníčka OO JDS v Trenčíne 
Emília Plšková: ,,V súčasnosti máme 31 základných organizá-
cií, kde je združených 3 084 členov. Je potešujúce, že priberáme 
nových členov a stále sme organizácia, ktorá má aj dnes čo po-
vedať, čo riešiť. Z najvýznamnejších podujatí minulého roka 
možno spomenúť akciu Poézia, próza a spev jesene života, 14. 
Okresný náučno-turistický zraz seniorov v Nemšovej a ďalšie.“ 

Na členskej schôdzi sa okrem 31 členov OO JDS Trenčín 
zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaro-
slav Baška a podpredsedníčka Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Trenčín Jozefa Sokolíková.  

www.tsk.sk 13.04.2016 
pomocná evidencia 240/1/2016 
 
Nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej ulici v Tren-

číne funguje celoročne, k nocľahárni pribudla ešte nová so-
ciálna služba. 

Nízkoprahové denné centrum poskytne ľuďom bez domova 
priestory, v ktorých sa budú môcť v priebehu dňa zdržiavať, 

Župan Jaroslav Baška na výročnej schôdzi OO JDS. 
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k dispozícii budú mať aj terénneho pracovníka, ktorý im po-
môže pri riešení problémov. 

„Na konci marca sme zvykli nocľaháreň na Nešporovej ulici 
zatvoriť, v tomto roku sa to nestalo, nocľaháreň zostáva otvo-
rená. Navyše pribudne v týchto priestoroch ďalšia sociálna 

služba, a to nízko-
prahové denné cen-
trum,“ povedala ho-
vorkyňa Trenčína 
Erika Ságová. 

Mestskí poslanci 
navýšili pre tento 
účel finančné pro-
striedky v rozpočte 
o 24 tisíc eur, celo-

ročná prevádzka nocľahárne a nízkoprahového denného centra 
bude stáť mesto 64 tisíc eur. 

Na mestskom úrade evidujú viac ako tisíc ľudí bez domova, 
v skutočnosti však podľa hovorkyne žije na ulici v Trenčíne 40 
až 45 ľudí. 

Riaditeľ Sociálnych služieb v Trenčíne Ladislav Pavlík ho-
vorí, že cieľom týchto zmien je snaha o zvýšenie štandardu sta-
rostlivosti o ľudí bez domova. Predĺženie fungovania nocľa-
hárne na celý rok 24 hodín denne v režime nízkoprahového 
denného centra podľa neho prinesie pomoc ľuďom, ktorí chcú 
zmeniť svoj život. 

„Je medzi nimi veľa ľudí, ktorí sa do tejto situácie dostali 
bez výrazného vlastného pričinenia a chceli by sa zaradiť mimo 
komunity bezdomovcov. A týmto ľuďom chceme pomáhať 
začleniť sa, pomôcť im nájsť prácu, náhradné bývanie. Ak sa to 
podarí len s niektorými, tak práca má úžasný zmysel,“ povedal 
Ladislav Pavlík. 
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Ľudia bez domova majú k dispozícii priestory, v ktorých sa 
môžu v priebehu dňa zdržiavať a tiež pracovníkov, ktorí zabez-
pečujú celý režim tohto zariadenia. 

„Tento tím chceme posilniť o terénneho sociálneho pracov-
níka, ktorý sa bude pohybovať v prostredí bezdomovcov, bude 
s nimi v denno-dennom kontakte, bude ich vyhľadávať a bude 
prvou osobou, ktorá im bude nápomocná pri riešení ich problé-

mov,“ spresnil La-
dislav Pavlík.  

Terénny pra-
covník bude mať 
v dennom centre 
svoju asistentku, 
ktorá bude vyhľa-
dávať pre bezdo-
movcov prácu, vy-
bavovať doklady 

a rôzne sociálne dávky, na ktoré majú nárok. Terénny pracov-
ník v Trenčíne doteraz chýbal. 

„Ideme po vzore iných slovenských miest, nepúšťame sa do 
niečoho úplne neznámeho. Veľa už o tom vieme, mali sme 
možnosť sa oboznámiť s tým, ako to funguje. Ideme do toho 
s veľkým optimizmom a očakávaním,“ dodal Ladislav Pavlík. 

Denné centrum otvorili na začiatku apríla. Počas zimy od 
novembra do konca marca fungovalo len ako nocľaháreň od 
siedmej večer do siedmej hodiny ráno, teraz je k dispozícii 24 
hodín denne. 

Bezdomovcov v súčasnosti aktívne vyhľadávajú. 
„Ideme po všetkých stanoch, kríkoch, hrádzach a ďalších 

miestach, ktoré obľubujú trenčianski bezdomovci, aby sme im 
oznámili, že už to tu funguje nepretržite, že sa sem môžu prísť 
najesť, umyť, oholiť, môžu si prísť oprať alebo zobrať čisté 
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šaty,“ hovorí asistentka terénneho pracovníka Lujza Rode-
rová. 

Bezdomovci to podľa nej ocenili a túto zmenu aj využívajú. 
Počas dňa ich tu 
zatiaľ býva desať 
až dvanásť, večer 
ich počet vždy na-
rastie. 

„Viacerí sú 
v práci na zmeny 
a nemusia čakať do 
večera, kým sa 
otvorí nocľaháreň. 
Tí, čo robia do 16. 

alebo 17. hodiny, sa tak najedia, osprchujú a môžu odpočívať, 
nemusia prespávať niekde v parku na lavičke,“ povedala Lujza 
Roderová. 

Tí, čo nechodia do práce, pracujú priamo v dennom centre. 
„Maľovali vnútorné priestory, začali sme pestovať zeleninu, 

stromčeky k Vianociam, ktoré chceme odovzdať opusteným se-
niorom ako darček. Chceme tiež navštevovať hospic a spolup-
racovať s útulkom pre psov,“ dodala Lujza Roderová. 

Bezdomovkyňa Viera (55) z Trenčína doteraz väčšinou pre-
spávala na stanici. Otvorenie denného centra je pre ňu veľká 
pomoc. 

„Nemusíme sa motať po uliciach, máme tu rôzne činnosti, 
ku ktorým som sa na ulici nedostala. Najviac času strávim pri 
štrikovaní diek pre vozičkárov, ale robíme aj vonku na políč-
kach, upratujeme izby, skrášľujeme to tu,“ povedala. 

Jej kolega z centra Peter (39) je vďačný, že v dennom centre 
môže byť. 

„Mám zdravotné problémy, bol som na ťažkých operáciách, 
ďalšia ma ešte čaká. Predtým, keď sa končilo o 7. ráno, odišiel 

Asistentka terénneho pracovníka Lujza Roderová 

Asistentka terénneho pracovníka Lujza Roderová. 
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som do mesta, a tam som sa túlal až do večera. Túto zimu som 
prečkal pri vode na Ostrove, nebola až taká tuhá zima, ale toto 
je omnoho lepšie,“ povedal a vrátil sa k vareniu polievky, ktorú 
dnes pripravil pre všetkých klientov centra. 

www.sme.sk 17.04.2016 
pomocná evidencia 251/1/2016 
 
Vo štvrtok 14. apríla sa v trenčianskej synagóge konalo spo-

mienkové stretnutie k 74. výročiu vypra-
venia prvého transportu slovenských Ži-
dov do koncentračného tábora Osvienčim.  

V trenčianskej synagóge sa nachádza 
tabuľa s menami 1573 židovských spolu-
občanov z Trenčianskeho okresu, umuče-
ných v koncentračných táboroch a padlých 
v Slovenskom národnom povstaní. 

Ich pamiatku si prišlo uctiť približne 
tridsať ľudí, medzi nimi aj 87-ročná Veronika Schlesingerová, 
ktorá ako jediná žijúca Trenčianka prežila holokaust v koncen-
tračnom tábore v Osvienčime. Jej otec bol Trenčan, ale ona sa 
narodila vo Vrábľoch, na území, ktoré počas vojny obsadili Ma-
ďari. Keď sa dostala do Osvienčimu, mala len 16 rokov. 

„Išli sme do Levíc, odtiaľ vagónmi tri dni a tri noci. V Os-
vienčime pri selekcii som sa dostala medzi dospelých spolu so 
sestrou. Malého brata spolu s mamičkou ani otca sme už nena-
šli, nevieme o nich nič. Ostrihali nás dohola, všetky veci sme 
museli odovzdať,“ spomína na najťažšie chvíle svojho života. 

Nemci potrebovali pracovné sily, takže sa spolu so sestrou 
dostali medzi tých, čo išli na práce do fabriky na muníciu. „Sú 
to veľmi bolestivé spomienky, nemôžem o tom ani hovoriť,“ 
dodala so slzami v očiach. 

Osvienčim prežili spolu so sestrou. Po oslobodení Ameri-
čanmi dostali možnosť ísť do Ameriky, do Francúzska.  

 
Veronika Schlesingerová 
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„Chceli sme ísť domov, dúfali sme, že nájdeme svojich ro-
dičov. Cez Plzeň sme sa 
dostali domov, ale našli 
sme len zbombardovaný 
dom, o rodičoch sme už 
nemali žiadne správy,“ do-
dala so smútkom. Po-
mocnú ruku im podali su-
sedia, ktorí si ich na nejaký 
čas zobrali k sebe. 

Prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tá-
bora bol podľa informácií Ústavu pamäti národa vypravený zo 
železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 večer. 

Týmto sa začala 
prvá vlna transportov 
zo Slovenska, ktorá tr-
vala až do 20. októbra 
1942. Ľudácky režim 
sa ňou zbavil spolu 57 
628 židovských spolu-
občanov, pričom za 
každú osobu mal Nem-
com zaplatiť takzvaný 

osídľovací poplatok 500 ríšskych mariek. 
Celkovo v koncentračných táboroch po transportovaní 

z územia Slovenska zahynulo viac ako 70-tisíc židovských ob-
čanov. 

www.sme.sk 19.04.2016 
pomocná evidencia 255/1/2016 
 
V uplynulých dvoch týždňoch Slovenský hydrometeorolo-

gický ústav zaradil do monitoringu sucha tri nové stanice, jedna 
z nich je v Trenčíne. 
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S presnými údajmi môžu Trenčania narábať už približne dva 
týždne.  

„Od predminulého týždňa sú vybrané operatívne údaje z au-
tomatickej stanice v hodinovom kroku dostupné širokej verej-

nosti na webovom 
portáli ústavu,“ po-
vedal Branislav 
Chvíla, riaditeľ úse-
ku meteorologickej 
služby Slovenského 
hydrometeorologic-
kého ústavu. 

Znamená to, že 
po otvorení ich we-

bovej stránky možno sledovať aktuálny stav počasia v Tren-
číne, a to od teploty po smer a rýchlosť vetra. 

Tieto údaje meteorológovia ďalej využívajú.  
„Údaje z merania boli zahrnuté do spracovania pre monito-

ring sucha. O lokalitu Trenčína sa tak rozšíril počet miest, pre 
ktoré sa počítajú v týždennom kroku jednotlivé indexy sucha, 
ktoré charakterizujú vlhkostné podmienky v pôde,“ vysvetlil 
Branislav Chvíla. 

Rok 2015 patril k jedným z najteplejších a pre poľnohospo-
dárov aj najsuchších. Na väčšie množstvo zrážok čakali na Po-
važí aj niekoľko mesiacov, tie však neprichádzali. 

Nedostatok vlahy v pôde spôsobil veľké škody na úrode aj 
pestovateľom chmeľu, čo vtedy potvrdil aj špecialista na chmeľ 
z Poľnohospodárskeho družstva Soblahov Ján Capák: „Je to 
veľmi zlé. S chmeľom robím už viac ako štyridsať rokov, ale 
takú zlú úrodu som ešte nezažil.“ 

Práve zavedenie monitoringu sucha vie do určitej miery upo-
zorniť malých i veľkých poľnohospodárov na nedostatok vlahy 
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v pôde. Tí následne môžu zvoliť postupy smerujúce k zamedze-
niu nedostatočnej závlahy rastlín a plodín, teda predísť škodám, 
ktoré každým nadpriemerne horúcim letom vznikajú. 

Pôvodná automatická meteorologická stanica na trenčian-
skom letisku minulý rok oslávila desiate výročie zavedenia do 
prevádzky. 

„V roku 2015 prešla kompletnou obnovou vďaka realizácii 
novej fázy projektu POVAPSYS. Boli inštalované nové najmo-
dernejšie snímače, čím sa stala plnohodnotnou stanicou využi-
teľnou pre potreby predpovednej a výstražnej služby SHMÚ, 
ako aj klimatológie,“ opísal novinky Branislav Chvíla. 

Podľa neho stanica poskytuje informácie o teplote, relatívnej 
vlhkosti a tlaku vzduchu, meria smer a rýchlosť vetra, výskyt 
a množstvo zrážok či trvanie slnečného svitu.  

Ponúka aj doplnkové prvky, ako meranie výšky snehovej po-
krývky, dohľadnosti, stavu počasia, teploty a vlhkosti pôdy 
a množstva dopadnutého globálneho žiarenia na zem. 

www.sme.sk 21.04.2016 
pomocná evidencia 261/1/2016 
 
Fontány sú prirodzenou súčasťou mestského prostredia. 

Prvú z dvoch Trenčín 
spustí už budúci mesiac. 

Pre obyvateľov 
Trenčína si mesto pri-
chystalo prekvapenie 
v podobe modernizácie 
obľúbenej fontány Vod-
ník. V týchto dňoch pre-
bieha elektronická auk-
cia na výmenu technológie,  ktorá riadi striekanie vody. 
Čoskoro tak bude Štúrovo námestie, ktorému Vodník kraľuje, 
opäť o niečo zaujímavejšie a lákavejšie pre rodiny s deťmi. 
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Vodník je magnetom pre deti už od jeho osadenia. Prevádzka 
fontány po zimnej prestávke začne už budúci mesiac, technoló-
gia pribudne v priebehu roka.  

„Prevádzka fontány by mala začať v máji, keď rovnako ako 
v júni bude za priaznivého počasia striekať od piatka do ne-

dele,“ povedala hovorkyňa mesta Tren-
čín Erika Ságová. 

Celotýždenná prevádzka fontány pri-
budne počas prázdninových mesiacov. 
Najväčším lákadlom modernizácie bude 
takzvaná technológia jumpingov.  

„Tento rok chceme na fontáne Vodník 
vymeniť technológiu jumpingov, ktorá 
zabezpečí krokovanie vodného lúča a sú-
časne aj podsvietenie LED svietidlami, 
čím fontána vytvorí zaujímavé svetelné 
efekty,“ ozrejmila plány Erika Ságová. 

Druhá mestská fontána na Námestí Slovenského národného 
povstania pri Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v sú-
časnosti svojím vzhľadom pohľady ľudí veľmi neláka. Okoloi-
dúci vysokoškolák Martin (22) ani nevedel, že prechádza okolo 
fontány. 

„Chodím okolo umeleckej školy takmer každý deň, dodnes 
som ale netušil, že to je fontána, to lístie v nej dosť mätie. Mal 
som pocit, že to je busta, lepšie povedané nejaký pomník,“ po-
vedal mladík.  

Fontána pri vstupe do Parku Milana Rastislava Štefánika je 
však funkčná a počas leta bude plniť svoj účel. „Táto fontána 
bude v prevádzke počas letných prázdninových mesiacov tak, 
ako po minulé roky, predtým však bude, samozrejme, vyčis-
tená,“ potvrdila Erika Ságová. 
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Na záver upozorňuje, že vstup do tejto fontány je zakázaný 
a občania túžiaci po osviežení môžu využiť pitné fontány na 
Mierovom a Štúrovom námestí, ktoré už fungujú. 

www.sme.sk 22.04.2016 
pomocná evidencia 266/1/2016 
 
Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli na 

riadnom rokovaní v stredu 27. apríla. 
Primátor Richard Rybníček informoval o finančnej situácii 

mesta: „Celkový dlh bol k 31.marcu 2016 vo výške 15,55 mili-
óna eur, čo predstavuje 282 eur na jedného obyvateľa. Všetky 
svoje záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol. Celková 
suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových 
pravidlách k 31.3.2016 bola 38,73 percenta, pričom zákonná 
maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent. 

Mesto Trenčín dosiahlo za rok 2015 výsledok hospodárenia 
vo výške takmer 4 milióny eur. Po odpočítaní rezervného 
fondu, predpokladaného hospodárskeho výsledku 900 tisíc eur 
už schváleného v rozpočte na rok 2016 a nevyčerpaného úveru 
zostalo k rozdeleniu ešte vyše 1 milión 300 tisíc eur. Mesto chce 
z týchto peňazí napríklad zmodernizovať zastaranú cestnú sve-
telnú signalizáciu na križovatke pri Bille a prispôsobiť ju uza-
tvoreniu prejazdu na Opatovskú ulicu.  

Poslanci odsúhlasili i rekonštrukciu Olbrachtovej ulice, vrá-
tene chodníkov a jej odvodnenia, napojenie Opatovskej ulice na 
Armádnu ulicu pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom, 
podporili i vznik nového jazdného pruhu – zjazdu zo starého 
mosta a premiestnenie priechodu pre chodcov na Električnej 
ulici smerom k cestnému mostu, vrátane prispôsobenia semafo-
rov novému stavu. 
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Za ďalšie peniaze zo zostatku budú mať dobrovoľní hasiči 
z Opatovej zrekonštruovanú zbrojnicu a na uliciach Východná, 
Gen. Svobodu, 
Jiráskova, časť 
Súdnej a K Dol-
nej stanici pri-
budne dopravné 
značenie cyklot-
rás.  

Časť zostáva-
júcich peňazí 
pôjde aj na nové 
bezpečnostné 
prvky a osvetlenie najrizikovejších priechodov pre chodcov, či 
na obnovenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy. Poslanci 
odobrili i navýšenie financií na vybudovanie chodníka od 
konca Sihote po Opatovú. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 284/1/2016 
 
Kosenie verejnej zelene sa začne v Trenčíne od 2. mája. 

Mesto tento rok zmenilo systém údržby o verejnú zeleň. Na ko-
senie štyroch mestských častí vyhlásilo verejné obstarávania sa-
mostatne, výsledkom je, že štyri mestské časti budú kosiť štyri 
rôzne spoločnosti 

„Očakávame rýchlejšie pokosenie verejnej zelene v rovna-
kom čase vo všetkých mestských častiach,  navyše, za prime-
rané ceny,“ informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Celkovo sa verejnej súťaže zúčastnilo sedem firiem, mesto 
pri výbere využilo systém elektronickej aukcie. Jediným krité-
riom pri vyhodnotení ponúk bola cena.  Mesto spolu za kosenie 
počas najbližších štyroch rokov zaplatí takmer milión eur.   

Olbrachtovu ulicu čaká rekonštrukcia. 
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Mestskú časť Západ budú kosiť Záhradnícke služby Klačan-
ský, s.r.o., Dubnica nad Váhom za celkovú sumu 45 100 eur. 
O kosenie v mestskej časti Sever sa postará landart, s.r.o., Tren-
čín za sumu 206 999 eur za obdobie štyroch rokov. V mestskej 
časti Stred zabezpečí kosenie AB Facility, s.r.o. Bratislava, pri-

čom mesto za štyri 
roky zaplatí 255 400 
eur. Kosiť mestskú 
časť Juh, vrátane 
starostlivosti o rude-
rálny porast bude 
počas najbližších 4 
rokov za 489 999 
eur HALMEX-MG, 
s.r.o. 

„Každá mestská časť bude ročne pokosená minimálne štyri-
krát podľa našich požiadaviek. Historické centrum Trenčína 
a vybrané areály škôl a škôlok bude kosiť i naďalej Mestské 
hospodárstvo a správa lesov. Školy, ktoré majú kosačku, si svoj 
areál pokosia samé,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 27.04.2016 
pomocná evidencia 282/1/2016 
 
Rozšírenú komunikáciu medzi Zlatovcami a Záblatím plá-

nuje zhotoviteľ otvoriť v pondelok 2. mája. Ide o súčasť tzv. 
malej stavby Modernizácie železničnej trate. Cesta bude zatiaľ 
otvorená bez chodníkov, ktoré zhotoviteľ dokončí dodatočne. 

Ďalšou aktualitou, o ktorej webstránka mesta Trenčín infor-
muje je zatvorenie priecestia v Záblatí. Podľa informácií od 
zhotoviteľa modernizácie železničnej trate by malo byť od 
utorka 3. mája natrvalo uzatvorené priecestie v Záblatí. 
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Vozidlá budú mať potom do Záblatia prístup cez podjazd Br-
nianska, okružnú križovatku v Zlatovciach a aj cez rozšírenú 

komunikáciu Hanzlí-
kovskej ulice. 

Pre chodcov bude 
v Záblatí (medzi sú-
časným priecestím a 
predajňou Ilavský) 
zriadené dočasné za-
bezpečené železničné 
priecestie, a to až do 
vybudovania pod-
chodu. 

Zrušením priecestia do Záblatia nebude obmedzená obsluha 
zastávok MHD. Linky č. 3, 13 a 27 budú premávať podjazdom 
Brnianska, na okružnej križovatke prejdú zrekonštruovanou 
cestou III/1871. Vo všetkých linkách bude obsluhovaná zas-
távka Záblatská, pošta. 

www.sme.sk 29.04.2016 
pomocná evidencia 290/1/2016 
 
Kondenzačné veže chladiarenského zariadenia na zimnom 

štadióne v Trenčíne doslúžili. Strojníci odmietli pripraviť ľad 
na novú sezónu. Peniaze na opravu pôjdu z rozpočtu mesta, do-
tácia neprišla. 

Zimný štadión Pavla Demitru čaká v lete čiastočná rekon-
štrukcia. Viac ako 20-ročné kondenzačné veže chladiarenského 
zariadenia vymenia, trenčianski ľadári hrozili, že inak zostane 
štadión bez ľadu. Pribudnú tiež nové mantinely a ochranné 
sklá.  
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Pavol Opatovský robí na trenčianskom Zimnom štadióne 
Pavla Demitru už 29 rokov. Najskôr dva roky ako ľadár, a dlhé 

roky obsluhuje 
strojné chladiaren-
ské zariadenie. To 
má už 22 rokov, 
podľa neho je v de-
zolátnom stave. 
Pokiaľ ho nevyme-
nia, ľad na novú 
sezónu odmieta 
pripraviť.  

„Nedá sa pou-
žiť. Kondenzačná strana zráža čpavok pary na tekutý. Ak je 
voda teplá, veže s kondenzátorom nestačia, čpavok sa nezráža 
a nemá čo chladiť. Pri vysokých teplotách sa ľad nedá urobiť, 
odmietam to spúšťať,“ povedal Pavol Opatovský. K ohrozeniu 
ľudí a úniku čpavku podľa neho prísť napriek veku zariadenia 
nemôže . 

„Ak je tu technik, havarijný stav alebo nebezpečenstvo ne-
pripadá do úvahy, ľuďom v Trenčíne nič nehrozí,“ uzavrel Pa-
vol Opatovský.  

Mesto sa na kompletnú opravu chladenia na zimnom šta-
dióne chystalo už od minulého leta.  Peniaze prisľúbil premiér 
Robert Fico zo svojej rezervy, do Trenčína malo prísť na tento 
účel milión eur. Pôvodne túto sumu vyčlenili do Piešťan, tie ich 
ale na výstavbu tréningovej haly nevyužili.  

„Mesto Piešťany v súlade so zmluvou vrátilo dotáciu vo 
výške 1 milión eur dňa 30. 12. 2015 na účet úradu vlády, ktorý 
tieto prostriedky vrátil do štátneho rozpočtu. O ďalšom postupe 
budeme informovať,“ povedala hovorkyňa premiéra Beatrice 
Szaboová.  
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Výmena kondenzačných veží je podľa primátora Trenčína 
Richarda Rybníčka iba čiastočné látanie.  

 „Zabezpečíme tak fungovanie zimného štadióna, síce s tým 
systémom, ktorý tam je, ale bezpečnejšie. Nič iné nám nezos-
táva, potom už to iba zatvoriť a nechať to tak,“ povedal Richard 
Rybníček, s tým, že ho mrzí, že sľúbené peniaze z rezervy pre-
miéra do Trenčína neprišli. 

„Peniaze sa rozdeľovali podľa straníckeho trička, nie podľa 
potrieb alebo hokejovej tradície. Je to urážka Trenčanov a 
mesta, ktoré má takúto tradíciu,“ dodal Richard Rybníček.  

Chladiarenské zariadenie na trenčianskom zimnom štadióne 
je podľa bývalého hokejistu a súčasného manažéra Dukly Tren-
čín Eduarda Hartmanna najstaršie na Slovensku.  

„Výmena je veľmi potrebná, aj z hľadiska bezpečnosti, lac-
nejšej prevádzky či kvality ľadu. Rovnako aj mantinely sú po-
sledné na Slovensku, zväz nám udelil výnimku, ak by sme ich 
teraz nevymenili, už by sa tu nemohol hrať hokej,“ povedal 
Eduard Hartmann.  

www.sme.sk 01.05.2016 
pomocná evidencia 307/1/2016 

 
Verejne dostupný park slúži ľudom z Trenčína a širokého 

okolia od roku 2014. Združuje športovcov i nešportovcov, čím 
vytvára komunitu rodiacu priateľstvá. 

Pohyb je základom zdravého života. Nie nadarmo sa hovorí 
o zdravom duchu v zdravom tele, čo potvrdzuje trenčiansky 
parkourista Dominik Souhrada. Mladý človek stojaci za veľ-
kými a obdivovanými projektmi nám v rozhovore povedal aj 
o parku, ktorý má pomôcť prinavrátiť pohyb do života ľudí. 

Čistý park obklopený prírodou, je to taký malý splnený 
sen? 
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„Pre nás áno. Prípravy začali v rokoch 2009 – 2010 a otvorili 
sme ho v roku 2014. Odvtedy sa tu vystriedalo mnoho ľudí 
a väčšina z nich odišla spokojná. Trenčiansky Born To Trick 
Park je súčasťou parku na pravom nábreží Váhu, ľuďom po-
núka priestor na 
cvičenie zadar-
mo, a to v krás-
nom prostredí 
prírody. 
V parku ľudia 
nájdu množstvo 
hrázd a kon-
štrukcií, na kto-
rých sa dajú 
cvičiť rôzne zo-
stavy. Máme tu 
aj betónový múr, drevené pne, ktoré využívame na tréning a do-
kážu sa na nich vyblázniť aj deti. Je to park pre tých, ktorí majú 
radi pohyb.“ 

Tento park je zameraný na šport a tréning, môžu prísť 
aj nešportovci, neprofesionáli? 

„Prísť môže každý, zabavia sú tu aj rodiny s deťmi. Čo sa 
týka cvičenia, slúži hlavne pre mladých ľudí a ľuďom, ktorým 
pohyb nie je cudzí. Pokročilejší si môžu otestovať vlastné fy-
zické hranice či prekonať svoj strach. Dajú sa tu trénovať špor-
tové disciplíny ako parkour a freeruning, ale aj street-workout 
a kalistenika, teda cvičenie s vlastnou váhou. Hrazdy môžu lá-
kať gymnastky. Tešíme sa z každého pohybu ľudí, lebo každý 
je dobrý.“ 

Prečo by ste odporučili pracovať so svojím telom, cvičiť? 
„Podstatné je, aby človek robil to, čo ho baví. Pri tejto čin-

nosti si človek vyprázdni hlavu, je v prírode, zvyšuje svoju sús-
tredenosť, dôveru v samého seba, je toho veľa.“ 
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Plánujete v parku zorganizovať súťaže? 
„Minulý rok sme zorganizovali podujatie Born To Trick 

Challenge, chystáme ho i tento rok, pravdepodobne na konci 
leta. Súťaž sa nám veľmi vydarila, keďže sme súťažiacich po-
spájali do tímov, v ktorých mali vytvoriť choreografiu. Spojili 
sa komunity parkouru, freeruningu so streetworkoutom a kalis-
tenikou. Boli tu športové špičky z rôznych krajín, kde ľudia do-
kazovali svoje kvality v pohybe.“ 

Považujete parkour, laicky povedané – skákanie, beh 
v mestskom prostredí, za bezpečný? 

„To, čo robíme, nie je ničím novým, robili to pred nami aj 
predchádzajúce generá-
cie. Na sídliskách boli vy-
tvorené parky, na kovovej 
konštrukcii slúžiacej na 
prášenie kobercov vyrástli 
možno slávni gymnasti. 
Skákalo za zo sena, zo 
striech, behalo sa. Ak si 
niekto zlomil ruku, nik 

z toho nerobil tragédiu, stávalo sa. A dnes sa pohyb hodnotí za 
nenormálny a nebezpečný? Musíte premýšľať, to je jediné.“ 

Na Trenčianskom hrade ste v rámci vášho projektu 
„Castle Run“ ukázali krásy hradu a vášho umenia celému 
svetu. Ako vznikla táto myšlienka? 

„Castle Run bol seriál ôsmich prezentačných videí sloven-
ských hradov, v ktorom sme ukazovali náš pohyb. Jednak sme 
nimi spropagovali tieto pohybové aktivity, inšpirovali mladých 
ľudí k pohybu a súčasne sme predstavili krásy Slovenska. Mys-
lím, že sa nám to podarilo. Na margo videí sa nám ozývajú ľu-
dia z celého sveta.“ 

Aké bolo nakrúcanie? 
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„Niekedy ľahké, niekedy sa niečo nepodarí a môže to zabo-
lieť. Je to rovnaké ako v živote, či už v psychickej alebo fyzic-
kej rovine.“ 

Chystáte niečo podobné? 
„Pracujeme na väčšom projekte a ľudia sa majú na čo tešiť. 

Môžem však prezradiť, že pripravujeme film.“ 
www.sme.sk 04.05.2016 
pomocná evidencia 314/1/2016 
 
Od 3. mája 2016 je železničné priecestie v Záblatí natrvalo 

uzatvorené. 
Vozidlá sa dostanú do Záblatia cez podjazd Brnianska, 

okružnú križovatku v 
Zlatovciach a rozší-
renú Hanzlíkovskú 
ulicu. Pre chodcov je 
až do vybudovania 
podchodu zriadené do-
časné zabezpečené že-
lezničné priecestie. In-
formoval o tom zhoto-
viteľ modernizácie že-
lezničnej trate. Obsluhu zastávok MHD zrušenie priecestia ne-
obmedzuje. Linky č. 3, 13 a 27 premávajú podjazdom Brnian-
ska, na okružnej križovatke prejdú zrekonštruovanou cestou 
III/1871. Zastávka Záblatská, pošta je vo všetkých linkách ob-
sluhovaná. 

www.trencin.sk 05.05.2016 
pomocná evidencia 315/1/2016 
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Na ulici J. Zemana v Trenčíne našla 4. mája 44-ročná žena 
počas prác na záhrade neznámu mu-
níciu.  Na miesto privolaný poli-
cajný pyrotechnik zistil, že ide o 30 
mm delostrelecký náboj z obdobia 
2. svetovej vojny. 

Pôvod delostreleckého náboja je 
neznámy, a to z dôvodu jeho skoro-

dovania. Miesto nálezu opakovane prezreli, žiadnu ďalšiu mu-
níciu však nenašli.  

Policajný pyrotechnik delostrelecký náboj zaistil a previezol 
do  skladu munície, kde ho následne zničia. 

www.sme.sk 06.05.2016 
pomocná evidencia 319/1/2016 
 
Upriamenie pozornosti na matky a poďakovanie všetkým 

mamám, ktoré sa starajú o svoje deti, bolo hlavným cieľom 
podujatia „Míľa pre mamu“ v sobotu 7. mája. V Trenčíne ho 
pripravilo už 13. raz Materské centrum Srdiečko, záštitu nad 
podujatím prevzal primátor mesta Richard Rybníček. 

Podľa predsedníčky Materského centra Srdiečko Vlasty 
Tvrdoňovej „Míľa pre mamu“ prilákala do centra Trenčína 
viac ako tisíc ľudí. 

„Zaregistrovali sme 1030 účastníkov, boli medzi nimi mamy 
s kočíkmi, celé rodiny, ale aj deti na cykloodrážadlách. Trať 
merala 1609 metrov, štartovalo sa pred materským centrom 
smerom na Námestie sv. Anny, poza evanjelický kostol cez Štú-
rovo námestie na Mierové námestie, okolo ktorého na záver po-
chodu vytvorili účastníci kruh,“ priblížila Vlasta Tvrdoňová. 
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Ako dodala, na Mierovom námestí čakal na účastníkov kul-
túrny program v podaní detí z trenčianskych záujmových krúž-

kov, nechýbali ukáž-
ky bojových umení 
mladých Trenčanov. 

Materské centrum 
Srdiečko v Trenčíne 
vzniklo v roku 2002, 
funguje na báze dob-
rovoľnej práce čle-
niek, väčšinou ma-
tiek na materskej do-
volenke. Činnosť sa 

zameriava na rodiny s deťmi do šesť rokov. 
Organizujú cvičenia pre tehotné, podporu dojčenia, kurzy, 

cvičenia, kurzy masáže bábätiek.  
„Chceme, aby rodičia s deťmi trávili čas zmysluplne,“ dopl-

nila predsedníčka. 
www.sme.sk 08.05.2016 
pomocná evidencia 321/1/2016 
 
Proti plánom mesta zaviesť novú parkovaciu politiku spísali 

obyvatelia Trenčína petíciu. Žiadajú, aby sa zavedenie parko-
vacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na cen-
trum Trenčína, aj nižšie ceny parkovacích kariet. 

„Žiadame, aby pre obyvateľov Trenčína vytvorili úseky 
s vyhradeným rezidenčným parkovaním a aby suma prvej par-
kovacej karty nebola vyššia ako 5 eur na jeden rok,“  uvádza sa 
v petícii. Podľa organizátora petície Martina Pagáča má myš-
lienka celej parkovacej politiky v Trenčíne svoj zmysel, nepo-
zdáva sa mu ale spôsob, akým chce mesto zabezpečiť vyrieše-
nie parkovania. 
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„Mesto Trenčín sa vybralo cestou najskôr zaplať, potom 
možno dostaneš. A pre istotu zaplať viac a zaplať aj za to, čo 
neexistuje,“ povedal Martin Pagáč. 

Podľa neho sú v iných mestách parkovacie karty lacnejšie 
a súčasťou rezi-
denčnej karty je aj 
právo rezidenta 
parkovať na vy-
hradených úse-
koch s vyznače-
ným rezidenčným 
parkovaním. To 
zabezpečí parko-
vanie v mieste 
bydliska. 

„V Trenčíne sa 
však s takouto možnosťou nepočíta. Tu máte iba zaplatiť, ale 
o miesto na parkovanie budete každý deň bojovať ako doteraz, 
keď to máte zadarmo,“ dodal Martin Pagáč. 

V petícii žiadajú bezplatné parkovanie mimo centra mesta. 
„Chceme, aby sa v častiach ako je sídlisko Juh, Soblahovská, 
Inovecká, Noviny, Sihoť, Dolné Mesto, Zámostie a iné obytné 
štvrte zachovalo bezplatné parkovanie. V týchto častiach mesta 
je minimálna turistická a obchodná návštevnosť. Spoplatnenie 
týchto častí by bolo iba na úkor obyvateľov mesta,“ informoval 
šéf petičného výboru. 

Podpisy zbierajú na internetovej stránke peticie.com prvý 
týždeň, podporilo ju už viac ako 2500 ľudí. 

„Papierové hárky sú na rôznych miestach - taká centrála je v 
kaviarni hotela Magnus na Sihoti, ľudia si ich distribuujú samo-
statne. Popísalo ich približne 500 ľudí. Zvažujeme aj nad aktív-
nejším zbieraním podpisov v meste, radi by sme pripravili aj 
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verejné zhromaždenie,“ uzavrel Martin Pagáč s tým, že podpisy 
budú zbierať do konca mesiaca. 

Plánujú tiež osloviť poslancov mestského zastupiteľstva, 
aby stiahli z programu schvaľovanie nariadenia mesta o parko-
vaní, kým sa neprepracuje parkovacia politika podľa požiada-
viek občanom. 

Mesto sa k petícii zatiaľ nevyjadrilo, podľa hovorkyne 
Eriky Ságovej tak urobia, keď im bude oficiálne doručená. 

„Samozrejme, občania majú právo vyjadriť svoj názor aj cez 
petíciu, ale veci by prospelo, ak by sa aj oni pridali k tým, ktorí 
so samosprávou a Trenčianskou parkovacou spoločnosťou ko-
munikujú. Mnohí totiž už zareagovali na možnosť pripomien-
kovať návrh nariadenia o parkovaní, dokonca viacerí veľmi uži-
točnými postrehmi,“ povedala Erika Ságová. 

Pripomienky môžu ľudia posielať ešte do 18.mája na adresu 
info@parkovanietrencin.sk alebo osobne odovzdať v písomnej 
podobe v podateľni Mestského úradu Trenčín pre Trenčiansku 
parkovaciu spoločnosť. 

„Opodstatnené pripomienky zapracujeme do návrhu záväz-
ného nariadenia. Zdôrazňujem, že stále hovoríme len o návrhu 
VZN, nie o hotovej – definitívnej verzii,“ uzavrela Erika Sá-
gová. 

www.sme.sk 09.05.2016 
pomocná evidencia 332/1/2016 
 
Vytvorenie strategického plánu rozvoja mobility v Trenčian-

skom samosprávnom kraji (TSK) i v samotnom meste Trenčín 
bolo hlavným cieľom podpisu memoranda o spolupráci medzi 
TSK a mestom Trenčín. Na Úrade TSK ho v utorok 10. mája 
podpísali predseda TSK Jaroslav Baška a primátor Trenčína 
Richard Rybníček.  

Memorandum má zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia 
pre občanov predovšetkým s ohľadom na významné zdroje 
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a ciele denného pohybu osôb, zvýšenie bezpečnosti premávky, 
zníženie stupňa znečistenia ovzdušia, hluku, skleníkových ply-
nov a spotrebu energií. Cieľom spolupráce je tiež v zmysle me-
moranda zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu 
osôb a tovarov a zvýšenie atraktivity prostredia a verejných 
priestorov v záujme občanov. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku kraj a mesto Trenčín 
vypracujú spoločný 
dokument v oblasti 
plánov udržateľnej 
mobility.  

„Dokument by 
mal odpovedať na 
otázky, akým spô-
sobom riešiť do-
pravu nielen v kraj-
skom meste, ale aj 
na území celého 
kraja s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, 
znižovania emisií, a navrhnúť riešenia, ako sa majú ľudia a to-
vary presúvať po území kraja,“ priblížil Jaroslav Baška. 

Trenčiansky primátor skonštatoval, že dokument bude sú-
časťou stratégie mesta na zlepšenie mobility v Trenčíne.  

„Spolu s krajom chceme dostať ľudí viac na bicykle, viac na 
chodníky a do verejnej dopravy. Tak, aby sme znížili počet au-
tomobilov na cestách. Súvisí to aj so spoluprácou s TSK s in-
tegráciou prímestskej a mestskej dopravy. V spolupráci s TSK 
budeme stavať cyklotrasy. Týka sa to bezpečnosti v krajskom 
meste i celom kraji,“ doplnil Richard Rybníček s tým, že do 
procesu zapadá aj koncepcia parkovacej politiky mesta Trenčín.  

Jaroslav Baška a Richard Rybníček pri podpise memoranda. 
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„Na jednej strane zatiaľ vyvoláva emócie, ale práve spoplat-
nenie parkovania v meste má priniesť zníženie počtu automo-
bilov v meste a využívanie mestskej dopravy a cyklodopravy,“ 
zdôraznil Richard Rybníček.  

Predseda TSK je presvedčený, že je potrebné zabezpečiť 
mobilitu občanov aj z najodľahlejších kútov kraja. Či už sú to 
študenti, alebo ľudia, ktorí chodia do miest za prácou, k leká-
rovi či vybaviť si veci na úrady.  

„Plán udržateľnej mobility hovorí aj o tom, ktoré krajské 
cesty budeme udržiavať, či sa pripravia ďalšie dopravné kori-
dory a podobne. Prinesie aj nové riešenia v podpore nemotoro-
vej dopravy. Je to budovanie cyklotrás, či už je to Vážska cyk-
lotrasa, spojenie mesta Trenčín s mestom Brumov-Bylnice, 
alebo aj ďalšie cyklotrasy,“ uviedol Jaroslav Baška.  

www.teraz.sk 10.05.2016 
pomocná evidencia 339/1/2016 
 
V Trenčíne znovu otvorili Klub Sclerosis Multiplex pri Slo-

venskom zväze Sclerosis Multiplex. Je to nezisková organizá-
cia združujúca ľudí s touto diagnózou z Trenčína a okolia. Od 
28. apríla majú chorí možnosť stretnúť sa a porozprávať o prob-
lémoch v priestoroch Kultúrneho centra Sihoť. Predsedníčka 
trenčianskeho klubu Jaroslava Michalechová vidí v znovuz-
rodení klubu veľký zmysel.  

„Chceme pomáhať pacientom z okolia, aby mali klub čo 
možno najbližšie od svojho domova,“ povedala. Mnohých pa-
cientov choroba postihuje nielen fyzicky, ale aj psychicky. 

„Zatiaľ si pomáhame slovne, podporujeme sa, hovoríme si, 
koho čo trápi. Je dobré, keď sa ľudia otvoria a začnú hovoriť, 
najmä pre ich psychiku“ opísala stretnutia chorých Jaroslava 
Michalechová. V minulosti Klub Scleroris Multi-plex v Tren-
číne existoval, ten však zanikol. 
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„Pred približne desiatimi rokmi klub zdržujúci chorých ľudí 
ešte existoval, zomrel však predseda klubu, klub zanikol,“ po-
vedala. 

Skleróza Multiplex je nevyliečiteľná choroba, ktorej postup 
možno spomaliť. „Ak sa pacient lieči, je tu šanca, že skleróza 
postúpi pomalšie. Liečba pacientov je hradená štátom, a to buď 
infúznou alebo tabletkovou formou liečby,“ osvetlila. Zákerná 
choroba postupuje celým telom, je ochorením centrálnej nervo-
vej sústavy, závažným problém je porucha hybnosti.  

www.sme.sk 11.05.2016 
pomocná evidencia 340/1/2016 
 
 
V utorok 10. mája 2016 zorganizovala Základná organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 už 
tradičné, každoročne sa konajúce spomienkové stretnutie pri 
príležitosti skončenia 
2. svetovej vojny.  

Prítomní sa stretli 
v trenčianskom Po-
sádkovom klube a pri-
pomenuli si, aké hrôzy 
priniesol najväčší oz-
brojený konflikt v his-
tórii. 

Na spomienkovom 
stretnutia sa zúčastnil predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška, primátor mesta Trenčín Richard Ryb-
níček, prednosta Okresného úradu Trenčín Štefan Bohúň, zá-
stupcovia Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR, zá-
stupcovia Oblastného výboru SZPB Trenčín a ďalší žijúci prí-
slušníci protifašistického odboja.  

 

 

Štefan Šteflovič (v strede), za ním primátor Richard Rybníček. 
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,,Po tieto dni si na celom Slovensku pripomíname 71. výro-
čie ukončenia 2. svetovej vojny, vojny, ktorá bola zrejme naj-
horšou v dejinách celého sveta. Pri tejto príležitosti vzdávame 
úctu a vďaku tým, ktorí počas vojny bojovali za mier a demo-
kraciu a mnohí z nich položili to najdrahšie – svoj vlastný život. 
Niektorí ľudia akoby po tých 71 rokoch zabúdali na hrôzy, ktoré 
2. svetová vojna spôsobila,“ prihovoril sa trenčiansky župan 
a zároveň poďakoval primátorovi mesta, že každoročne organi-
zuje aj spomienkovú slávnosť oslobodenia mesta Trenčín pri 
Pamätníku umučených na Brezine. 

Súčasťou spomienkového stretnutia bol aj krst knihy Šte-
fana Štefloviča s názvom ,,Únik z moci šelmy“. Obsahom 
knihy sú spomienky a pamäti z vojnového obdobia tento rok 
95-ročného autora. Knihu vydalo Múzeum Slovenského národ-
ného povstania. 

www.tsk.sk 11.05.2016 
pomocná evidencia 345/1/2016 
 
Dátum otvorenia podjazdu na Vlárskej už najnovšie Želez-

nice SR nekomentujú. Po tom, ako nestihli posledný – celkovo 
už tretí avizovaný termín otvorenia na konci apríla, presný dá-
tum otvorenia neuviedli. 

„Po vyasfaltovaní prvej vrstvy v podjazde museli byť vyko-
nané záťažové skúšky, po doručení výsledkov budú položené 
ďalšie dve vrstvy asfaltu. Železnice denne komunikujú so zho-
toviteľom a vyvíjajú aktivity,  aby sa tak stalo v čo najkratšom 
možnom termíne,“ uviedla v odpovedi hovorkyňa Železníc Slo-
venskej republiky Martina Pavliková. 

Prvý termín otvorenia podjazdu na Vlárskej bol pôvodne 
v júli 2015, neskôr ho posunuli na október. Podľa Železníc za 
to mohol najmä štvormesačný odklad uzavretia priecestia Vlár-
ska. 
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„Museli sme upraviť harmonogram celého uzla posunom za-
čiatku jeho výstavby a časovým skoordinovaním s ostatnými 
objektmi. Uzavretie bolo posunuté oproti pôvodnému termínu 

o štyri mesiace,“ 
povedala v máji 
Daniela Deter-
sová z odboru ko-
munikácie želez-
níc.V októbri ter-
mín posunuli na 
tohtoročný apríl. 

„K posunutiu 
termínu došlo 
z dôvodu geolo-

gickej anomálie v mieste čerpacej šachty zrážkových vôd, ktorá 
je najhlbším miestom podjazdu a spôsobila prítok spodnej vody 
do stavebnej jamy. Tento fakt nepredpokladala ani projektová 
dokumentácia,“ zdôvodnil v októbri ďalšie zdržanie Ľubomír 
Mitas zo Železníc SR. 

Na konci apríla Železnice SR termín opäť nedodržali, príči-
nou bolo tentokrát chladné počasie. 

„Musíme žiaľ konštatovať, že tento zámer sa v stanovenom 
termíne nepodarí uskutočniť a dokončenie podjazdu bude prvý 
májový týždeň,“ povedala na konci apríla hovorkyňa Železníc 
Martina Pavliková. 

Ako dôvod omeškania uviedli Železnice náhlu zmenu klima-
tických pomerov.  

„Aktuálne prevládajúce počasie neumožňuje z hľadiska tep-
lôt položenie asfaltovej vrstvy tak, aby boli splnené všetky nor-
mou stanovené podmienky pre spoľahlivosť a bezpečnosť bu-
dúcej vozovky,“ informovala Martina Pavliková. 
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Keďže Železnice už v marci 2015 uzavreli Čierny mostek, 
jedinou spojnicou pre ľudí, ktorí bývajú v Istebníku, Orecho-
vom alebo Zamarovciach je už viac ako rok niekoľko kilomet-
rov dlhá obchádzka. 

Tá navyše viedla cez frekventované železničné priecestie 
hlavného ťahu vlakovej dopravy, čím sa doprava neustále kom-
plikovala. 

Dopravná situácia sa mierne zlepšila otvorením podjazdu na 
Brnianskej ulici, vodiči tak už nemusia stáť na priecestí v Zla-
tovciach, kilometre navyše však zostali. 

www.sme.sk 12.05.2016 
pomocná evidencia 
 
Rozšírenie karanténnej stanice pre psy o útulok je bližšie, 

mesto uzavrelo zmluvu o spolupráci s občianskym združením 
Trenčiansky útulok. To chce na vlastné náklady postaviť v ob-
jekte karanténnej 
stanice novú bu-
dovu, ktorá bude 
slúžiť na karan-
ténne umiestnenie 
odchytených psov, 
ich ošetrenie, ad-
ministratívne čin-
nosti a hygienické 
potreby zamest-
nancov. Rozšíri sa 
tak kapacita karanténnej stanice, vzniknú samostatné priestory 
pre karanténnu stanicu a útulok pre psov. 

Budova bude po jej výstavbe bezodplatne odovzdaná mestu 
Trenčín. Vlastníkom stavby bude ale mesto Trenčín. 



130 
 

„Ešte stále nemáme stavebné povolenie, dúfam, že pred 
prázdninami začneme stavať. Nová budova bude mať ošetrova-
ciu miestnosť, koterce, miesto pre pooperačné stavy, kancelá-
riu. Naše priestory rozdelíme na dve časti, pričom útulková časť 
bude väčšia. Psíky v karanténne nie sú tak dlho ako tie v ú-
tulku,“ vyjadrila sa  Petra Ožvaldová z občianskeho združenia 
Trenčiansky útulok. Z 24 kotercov bude 5 pre karanténnu sta-
nicu, dva budú príjmové. Zvyšok bude pre útulok. Mesačne 
príde do útulku v Trenčíne priemerne 15 psov, zhruba rovnaký 
počet sa dobrovoľníkom podarí umiestniť. 

Stavbu plánujú postaviť na štýl montovaného domu. „Na 
oceľovú konštrukciu budeme dávať zateplené panely, náklady 
odhadujem zhruba na 10 – 15 tisíc eur. Už sa nám pár firiem 
ponúklo s materiálnou pomocou, uvítame aj ďalších, pri stavbe 
budeme potrebovať viac ľudí,“ dodala Petra Ožvaldová. 

Podľa vedúceho útvaru interných služieb mesta Benjamína 
Lisáčka budova bude stáť na mestských pozemkoch, stavební-
kom bude mesto a investorom o. z. Trenčiansky útulok. 

„Po dostavaní sa budova stane majetkom mesta Trenčín, 
útulok i karanténnu 
stanicu bude naďa-
lej prevádzkovať 
občianske združe-
nie,“ povedal Ben-
jamín Lisáček. Šéf 
útvaru interných 
služieb predpo-
kladá, že nová bu-
dova by mohla za-

čať slúžiť svojmu účelu už v lete tohto roka a rozšírenie kapa-
city karanténnej stanice sa stane skutočnosťou. 

www.sme.sk 12.05.2016 
pomocná evidencia 342/1/2016 
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Uznávaný telovýchovný lekár Ivan Javorský pôsobil 

v Trenčíne takmer 56 rokov. Rodák z Budmeríc (nar. 22. de-
cembra 1935) bol krajským od-
borníkom pre telovýchovné le-
kárstvo (1975 – 2000), členom 
zdravotnej komisie Českosloven-
ského futbalového zväzu (1973 – 
1994) aj lekárom olympijského 
mužstva Československa. 

Okrem toho v Trenčíne pracoval vyše dvadsať rokov vo fut-
balových kluboch pri mládeži i senioroch a často vypomáhal aj 
v trenčianskej ženskej hádzanej. Spolupracoval s AŠK Dukla a 
OŠG Trenčín.  

Rešpektovaný lekár zomrel po ťažkej chorobe 18. mája 
2016. Posledná rozlúčka sa konala 23. mája 2016 v Dome 
smútku na Juhu.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 355/1/2016 
 
Trenčiansky hrad je od minulého piatka opäť pestrejší, turis-

ticky zaujímavejší, no 
súčasne naháňajúci hrô-
zu. A to vďaka novoo-
tvorenej výstave Hlado-
morňa – Teufelsturm, čo 
v preklade znamená 
„Diablova veža.“ Hla-
domorňa Trenčianskeho 
hradu prináša návštevní-
kom pohľad do čias tvr-

dých a nekompromisných trestov – do čias stredovekej justí-

MUDr. Ivan Javorský (vpravo). 
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cie. Ako povedal Peter Pastier z Trenčianskeho múzea, sú-
časný priestor hladomorne slúžil počas dvanástich rokov ako 
skladovací priestor, ktorý vyčistili a prichystali na slávnostné 
otvorenie výstavy.  

Ako sklad poslúžil pre exponáty, ktoré neskôr presunuli do 
Katovho domu, po dostavbe kasární našli svoj domov práve v 
nich. 

„Expozícia bola tak čiastočne rozobratá a počas minulého 
roka sa rozhodlo, že obnovíme novú, a to na dolnom hrade,“ 
povedal Peter Pastier. Rozhodnutie vytvoriť mučiace nástroje 
bolo už samozrejmosťou, zámer Trenčianskemu múzeu vyšiel. 

Pred hladomorňou Trenčianskeho hradu môžu návštevníci 
vidieť kladu, v 
minulosti slú-
žiacu pre potupe-
nie ľudí ich vy-
stavením na ve-
rejných prie-
stranstvách. Inte-
riér hladomorne 
láka odvážlivcov 
štyrmi nástrojmi.  

„Vo vnútri 
hladomorne sa nachádza mučiace koleso, dereš, rebrík a klad-
ka,“ vymenoval Peter Pastier.  

Umelecký rezbár Ľuboš Hamaj sa postaral o vdýchnutie ži-
vota nástrojom smrti. Mučiace nástroje vyrobil bez minimálnej 
pomoci modernej techniky, zato tvoril poctivo a ručne. Podľa 
neho bolo najťažšie získať dokumentáciu nástrojov. 

„Najnáročnejšie bolo nájsť dokumentáciu, neexistuje žiadny 
presný nákres mučiacich nástrojov. Väčšinou sme hľadali na 
dobových rytinách, na internete a zapojila sa i osobná fantázia, 
ako to asi mohlo vyzerať,“ vysvetlil umelecký rezbár. „Všetky 
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nástroje sú vyrobené ručne. Fyzicky bola výroba ťažká, vrcho-
lom náročnosti bola výroba kolesa,“ dodal Ľuboš Hamaj. Rez-
bárovi práce na smrtiacich nástrojoch trvali asi mesiac, prí-
pravná fáza, nákresy a rozpočítavanie materiálu ďalšie tri. 

Ani historik Vladimír Pinďák nepozná správnu odpoveď 
na otázku, na čo v minulosti dané priestory boli. 

„Nevie sa, na čo presne slúžili, ale napríklad hradológ Mar-
tin Bóna hlado-
morňu navštívil a 
povedal, že možno 
slúžila na uskladne-
nie zásob či vody,“ 
priblížil. Hladomor-
ňa je ako taká opra-
dená množstvom le-
giend a príbehov. 
Jedna z nich hovorí 
o človeku, ktorý do-

vnútra spodnej časti hodil fakľu a uvidel v nej hadov ovíňajú-
cich sa okolo ľudských kostí.  

Legendy podľa Pinďáka vznikali z nevedomostí ľudí, ktorí 
si niektoré veci nevedeli vysvetliť a začali s rozprávaním fanta-
zijných príbehov navodzujúcich strach a hrôzu. 

Stínanie postihlo mnohých ľudí, za najväčšiu svätokrádež 
vtedajšia spoločnosť považovala vykradnutie kostola, a to ako 
neospravedlniteľný prehrešok proti Bohu. 

„Väčšinou sa stínalo alebo upaľovalo. Upaľovanie malo 
symbolický význam – mesto sa ohňom vyčistilo od zločinu,“ 
vysvetlil minulosť Vladimír Pinďák. Justícia bola toho času 
krutá, podľa neho mali popravy výchovný charakter.  

www.sme.sk 18.05.2016 
pomocná evidencia 357/1/2016 
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V sobotu 21. mája počas Noci múzeí a galérií zaznamenala 
Mestská veža v Trenčíne rekordnú návštevnosť. Nádherný pa-
noramatický výhľad na centrum mesta si nenechalo ujsť 1924 
návštevníkov. 

Počas celoeurópskeho projektu s názvom Noc múzeí a galé-
rií mohli v Trenčíne návštevníci za jednoeurovú vstupenku 
navštíviť Mestskú vežu, Trenčiansky hrad, Galériu M. A. Ba-
zovského, Trenčianske múzeum a bežne nedostupné priestory 
Piaristického gymnázia J. Braneckého.  

Ak ste výhľad z veže v sobotu nestihli, môžete ju navštíviť 
každý deň od 10.00 do 18.00 h.  

Od júna v rámci letnej sezóny budú otváracie hodiny predĺ-
žené až do 20.00 hod. 

www.trencin.sk 23.05.2016 
pomocná evidencia 374/1/2016 
 
Fasádu Piaristického kostola sv. Františka Xaverského ob-

novia reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu. Odstráne-
nie nevhod-
ných cemen-
tových omie-
tok a ich na-
hradenie 
vhodnejšími 
vápennými 
potrvá mini-
málne do 
konca jesene. 

Obyvate-
lia mesta a tu-
risti sa budú musieť pripraviť na výraznú farebnú zmenu v cen-
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tre mesta. Piaristický kostol už tento rok stratí svoju domi-
nantnú okrovú farbu, ktorú pravdepodobne nahradí lomená 
biela. 

Podľa slov Márie Vdovičíkovej z Krajského pamiatkového 
úradu v Trenčíne najväčší problém kostola spočíva v omietke 
nasávajúcej vlhkosť.  

„Obnova pozostáva z odstránenia v minulosti na kostol na-
hodených cementových omietok. Omietky sú nevhodné na ta-
kýto typ historickej pamiatkovej stavby a zhoršujú jej stavebno-
technický stav,“ vysvetlila.  

Prvou etapou bude náročné odstraňovanie omietok, následne 
nanesú pre kostol vhodnejšie vrstvy omietky, niektoré časti 
čaká reštaurovanie.  

„Výtvarne hodnotné časti budú reštaurované. Ide o architek-
tonické prvky a hlavný vstupný portál,“ dodala Mária Vdovičí-
ková.  

Minuloročné odborné výskumy pamiatkarom odhalili aj pre-
kvapenie dlhodobo zahalené rúškom tajomstva. „Pretrvával ná-

zor, že sochy sv. 
Petra a Pavla po 
stranách vstup-
ného portálu sú 
kamenné, vý-
skum preukázal, 
že sú v skutoč-
nosti drevené,“ 
prekvapila infor-
máciou. Keďže 
ide o drevené so-

chy, budú si vyžadovať samostatný reštaurátorský prístup. 
Piaristický kostol je jedným z najvýznamnejších barokových 

sakrálnych pamiatok na Slovensku, rezonujúci v mysliach ľudí 
so svojou príznačnou okrovou farbou. Tá však nie je pôvodná.  
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„Súčasná farebná podoba je výsledkom úprav kostola z pre-
lomu 19. a 20. storočia,“ načrtla Mária Vdovičíková. Podľa jej 
slov výskum preukázal veľkú farebnú zmenu oproti podobe 
kostola zo 17. storočia, ku ktorému sa chcú vrátiť.  

„Základné plochy budú buď biele, alebo budú mať lomený 
odtieň bielej. Tmavší akcent dostanú architektonické články,“ 
priblížila plány obnovy. Tá bude prebiehať približne do konca 
jesene, pokiaľ to teploty dovolia. 

Reštaurátorské práce však budú pokračovať aj budúci rok, 
chod kostola a cirkevné obrady ňou nebudú narušené. 

Reštaurátorskú časť obnovy fasády majú na starosti dvaja 
odborníci, ktorým vypomáhajú aj pomocníci.  Reštaurátor Ju-
raj Krajčo má k piaristickému kostolu vybudovaný osobitný 
vzťah, keďže sa v minulosti spolupodieľal i na zreštaurovaní 
interiéru kostola.  

Niekoľkoročná obnova sakrálneho interiéru kostola sa za-
čala už v 90. rokoch 20. storočia, pričom v roku 2013 získala 
prvé miesto v kategórií obnova a reštaurovanie národnej kultúr-
nej pamiatky. Súťaž organizovalo Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky. Po interiéri prichádza na rad exteriér, s ktorým 
bude podľa Juraja Krajča veľa práce. 

„Ide o to, že pri minulých opravách sa použili nevhodné ma-
teriály – hlavne cement, ktorý bráni priedušnosti a spôsobuje 
zavlhnutie a praskanie,“ vysvetlil reštaurátor. Podľa neho je 
momentálne najdôležitejšie odstrániť všetky cementové nátery 
a omietky a nahradiť ich pre budovu vhodnejšími minerálnymi 
materiálmi. Opravu Piaristického kostola zaplatí samotná Re-
hoľa piaristov na Slovensku, výška nákladov nie je známa. 

Slová reštaurátora a pamiatkarov potvrdil aj správca piaris-
tického kostola páter Peter Franek.  

„V spodnej časti kostola sa preukázalo, že omietka, ako i ka-
meň pod ňou začínajú deštruovať a opadávať. Vyzerá to síce 
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pevne, ale cement nasáva vodu a pod ním deštrukcia pieskovca 
pokračovala,“ povedal.  

Podľa správcu kostola je odstránenie cementovej omietky 
radikálnym, ale potrebným riešením.  

www.sme.sk 23.05.2016 
pomocná evidencia 375/1/2016 
 
Priemerná miera nezamestnanosti klesla v apríli v Trenčian-

skom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,19 % na 
úroveň 6,85 %.  

Po Bratislavskom a Trnavskom kraji je TSK len tretím kra-
jom na Slovensku, kde priemerná nezamestnanosť klesla pod 
sedempercentnú hranicu.  

V apríli klesla miera nezamestnanosti vo všetkých okresoch 
TSK s výnimkou okresu Ilava, kde sa zvýšila o päť stotín per-
centa. V TSK bola v apríli najvyššia miera nezamestnanosti 
v okrese Prievidza (9,54 %). Nasledovali okresy Partizánske 
(8,01 %), Považská Bystrica (7,04 %), Bánovce nad Bebravou 
(6,74 %), Ilava (5,94 %), Nové Mesto nad Váhom (5,74 %), 
Trenčín (5,42 %) a Myjava (5,05 %). Najnižšia nezamestnanosť 
bola opäť v okrese Púchov, kde v apríli ako v jedinom okrese 
TSK klesla pod päťpercentnú hranicu na úroveň 4,75 %. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v apríli 
na Slovensku na 9,64 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská So-
bota (26,43 %), najnižšia v okrese Galanta (4,04 %). 

www.teraz.sk 23.05.2016 
pomocná evidencia 377/1/2016 
 
Podjazd na Vlárskej ulici v Trenčíne začal slúžiť Trenča-

nom, otvorili ho v utorok 24. mája krátko pred 14. hodinou. 
Stavba podjazdu súvisí s celkovou modernizáciou železničnej 
trate v Trenčíne. 
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„V pondelok prebehli všetky technické prehliadky za účasti 
mesta, polície a Dopravného úradu. Legislatívne je všetko v po-

riadku, autá ta-
diaľ už môžu 
jazdiť,“ infor-
movala hovor-
kyňa Železníc 
SR Martina 
Pavliková. Pô-
vodne mal byť 
podjazd dokon-
čený už  v júli 
2015, neskôr 
ho posunuli na 

október, naposledy to bol koniec apríla, ktorý Železnice uvá-
dzali aj v zmluve o dokončení. Na konci apríla Železnice termín 
opäť nedodržali, príčinou bolo chladné počasie. 

Približne o dva týždne príde k definitívnemu uzavretiu že-
lezničného priecestia na Hlavnej ulici. Dopravný inšpektorát si 
stanovil podmienku o minimálne 14- dňovej dobe prevádzko-
vania podjazdu Vlárska.  

Nedokončený podjazd na Vlárskej významne ovplyvňoval 
okrem peňaženiek vodičov, ktorí museli denne jazdiť kilometre 
navyše, aj výšku preddavkov pre SAD Trenčín. 

Autobusy museli pre nedokončený podjazd na Vlárskej ulici 
jazdiť po obchádzke. Za jeden rok urobili viac ako 170 tisíc ki-
lometrov navyše. 

„Vo finančnom pohľade je to takmer štvrť milióna eur, ktoré 
musí Trenčianska župa dofinancovať v súvislosti s modernizá-
ciou železničnej trate,“ povedal pred časom vedúci odboru do-
pravy Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Pleva. 

www.sme.sk 25.05.2016 
pomocná evidencia 381/1/2016 
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Vďaka šetreniu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

a úprave rozpočtu si zariadenia sociálnych služieb v jeho zria-
ďovateľskej pôsobnosti prilepšia takmer o 1,2 mil. eur.  

Efektívnym hospodárením a úspornými opatreniami sa ve-
deniu Trenčianskej župy podarilo ušetriť významné množstvo 
finančných prostriedkov. Za rok 2015 hospodárilo s prebytkom 
14,64 mil. eur. Ušetrené financie župa investuje späť do zaria-
dení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú najbližšie 
k verejnosti. Zariadenia poskytujúce sociálne služby v pôsob-
nosti kraja si vďaka pozitívnemu hospodárskemu výsledku pri-
lepšia o 1,2 mil. eur.  

„K navýšeniu rozpočtu pre tieto zariadenia sme pristúpili 
predovšetkým so zámerom zlepšiť stavebno-technický stav bu-
dov zariadení, odstrániť bariéry a priblížiť sa k splneniu všeo-
becných technických požiadaviek na stavby a vnútorné prostre-
die jednotlivých budov užívaných osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie,“ zdôvodnil predseda TSK 
Jaroslav Baška. 

V porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2016 Zastupi-
teľstvo TSK schválilo navýšenie kapitálových výdavkov pre 
zariadenia sociálnych služieb o 1,13 mil. eur. Pre rozpočtové 
organizácie TSK v sociálnej oblasti bolo v kapitálových výdav-
koch pôvodne vyčlenených viac ako 736 tis. eur na investičné 
akcie v 12 zariadeniach sociálnych služieb.  

Peniaze sú určené prevažne na nákup automatických pra-
čiek, schodolezov, kotlov, bojlerov alebo na rekonštrukcie elek-
troinštalácie, kanalizácie či výťahov. Po májovej úprave roz-
počtu sa uvedená suma navýšila o viac ako pol milióna eur. 
Viac finančných prostriedkov o takmer 530 tisíc eur v porov-
naní s pôvodným rozpočtom kraj vyčlenil s cieľom zlepšiť pod-
mienky a zvýšiť kvalitu poskytovania sociálnych služieb.  
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V májovej zmene rozpočtu kraj v kapitálových výdavkoch 
financovaných TSK ráta aj 
s navýšením rozpočtu 
o 600 tisíc eur určených na 
realizáciu výstavby špecia-
lizovaného zariadenia pre 
ľudí trpiacich diagnózou 
autizmus. Z tejto sumy sú 
z dôvodu posunu termínu 
realizácie kapitálové vý-
davky vo výške takmer 480 

tisíc eur určené na samotné vybudovanie zariadenia v areáli 
CSS - Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne. 

Predmetom navýšenia je aj finančný objem 125 tisíc eur ur-
čený na vybudovanie prístupovej komunikácie a parkoviska pre 
autistické centrum. Potreba vybudovať takéto centrum je na 
území TSK dlhodobo aktuálna 

Na rok 2016 bolo na bežné výdavky v sociálnej oblasti 
schválených 19,6 milióna eur, suma pre zariadenia sociálnych 
služieb z tohto čísla predstavovala takmer 18,4 milióna eur. 
V úprave krajského rozpočtu v máji tohto roku ju poslanci Za-
stupiteľstva TSK navýšili o 20 tisíc eur.  

www.tsk.sk 27.05.2016 
pomocná evidencia 390/1/2016 
 
Železničné priecestie na Hlavnej ulici uzavreli 30. mája. 

MHD premávajú po novej trase. 
Pre chodcov je v mieste priecestia zriadené dočasné prie-

cestie, ktoré bude funkčné až do otvorenia podchodu pre peších 
na Hlavnej ulici. Vodiči majú k dispozícii dva podjazdy - na 
Brnianskej a Vlárskej ulici. Podľa informácií od zhotoviteľa 
modernizácie železničnej trate zostáva Bavlnárska ulica ešte 

V areáli DEMY v Trenčíne. 
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uzatvorená pre práce na pripájaní kanalizácie, ktoré sú počas 
júna naplánované na Bratislavskej ulici.  

Zmeny v MDH  
Linka č. 3 premáva od zastávky Zlatovská, SAD – Zlatov-

ská VOD-EKO – Záblatská, pošta – Záblatská – Hanlzíkovská 
– Zlatovce, Detské 
mestečko – Kasá-
renská, Majerská – 
Istebnícka – Ore-
chové, Vlárska.  

Linka č. 13 pre-
máva od zastávky 
Záblatská, Rybáre 
– Záblatská, pošta 
– Záblatská – Han-
zlíkovská – Zla-

tovce, Detské mestečko – Kasárenská, Majerská – Istebnícka – 
Bratislavská OlD Herold a následne ide po pôvodnej trase.   

Linka č. 16 premáva od zastávky Bratislavská OLD, Herold 
– Zlatovce, Žel. stanica – Bratislavská – Zlatovce, Detské mes-
tečko – Kasárenská, Majerská – Kasárenská VOP . 

Linka č. 19 premáva od zastávky Bratislavska OLD, Herold 
premávať ako linka č. 16 . 

Linka č. 27 premáva od zastávky Zlatovce, Detské mestečko 
– Hanzlíkovská – Záblatská pošta – Záblatská – Zlatovská, 
VOD-EKO – Zlatovská, SAD – Zlatovská – Veľkomoravská 
a pokračovať bude po pôvodnej trase.   

Zastávka v Istebníku smerom k podjazdu Vlárska je pre-
miestnená na Istebníckej ulici za škôlkou.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 398/1/2016 
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Spoločné bubnovanie takmer 50-tich detí, mladých ľudí 
a dospelých bolo tak nabité pozitívnou energiou a dobrou nála-
dou, že nikomu 
sa nechcelo túto 
aktivitu ukončiť. 
A keby ich neza-
čali bolieť ruky 
a rozvoniavať 
opekané špeká-
čiky, tak snáď 
tam bubnujú ešte 
teraz... 

Veľmi dôle-
žitou súčasťou každoročného kalendára podujatí v trenčian-
skom Centre sociálnych služieb - DEMY  je kultúrno – spolo-
čenské podujatie Farbičky – Čarbičky. Tento rok toto podujatie 
napísalo už svoju 25. kapitolu. Všetci zamestnanci DEMY usi-
lovne niekoľko týždňov pripravovali všetko tak, aby pozvaní 
hostia zažili deň, na ktorý budú dlho-dlho spomínať. 

Okrem domácich účastníkov z DEMY tento rok prijali po-
zvanie deti, mladí ľudia a dospelí z CSS-DOMINO Prievidza, 
DSS Adamovské Kochanovce, CSS Trenčín-Juh, z Denného 
stacionára na Bezručovej ulici, zo Spojenej školy internátnej 
Vladimíra Predmerského, z Centra PROAUTIS a Súkromnej 
základnej školy pre deti s autizmom, spolu viac ako 150 
účastníkov. 

Po úvodných slovách z úst riaditeľa CSS-DEMY Tibora 
Gavendu účastníkov podujatia pozdravili aj vedúca odboru 
zdravotníctva a sociálnej pomoci Elena Štefíková a vedúca od-
delenia sociálnej pomoci Elena Nekorancová. Tie okrem mi-
lých a povzbudivých slov so sebou priniesli i prvé veľké 
a sladké prekvapenie, a to krásnu tortu. 
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Dopoludňajšiu časť podujatia tradične vyplnili výtvarné 
dielne. Na pripravených desiatich stanovištiach si mohli deti 
a mladí ľudia z papierových tanierov vyrobiť kraba, slniečko, 
pavúka, holubicu, rybu, lienku, hniezdo, páva, ježka a sovu. Po 
obednej prestávke prišlo druhé prekvapenie. 

Pred viac ako rokom sa v DEMY rozhodli, že svoju činnosť 
rozšíria o ďalšiu aktivitu: hru na africké bubny. A o skúsenosti 
s hrou na tieto netradičné hudobné nástroje sa rozhodli podeliť 
aj s ostatnými. Zážitok to bol prenesmierny. 

www.tsk.sk 02.06.2016 
pomocná evidencia 418/1/2016 
 
„Čo sa stane raz, už sa nikdy stať nemusí. Čo sa však stane 

dvakrát, iste sa stane aj do tretice.“ Výrok spisovateľa Paula 
Coelha predznamenáva, že návštevníci letnej čitárne sa po 
predchádzajúcich ročníkoch môžu tešiť na zážitky pod holým 
nebom. 

Vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne opäť uisťujú, 
že kto číta (nielen 
Alchymistu), ten 
vie. Objavovať i 
oddychovať. Obľú-
bená služba vo 
dvore knižnice na 
Jaselskej ulici bude 
tradične dostupná 
bezplatne a pre 
všetkých od 6. júna 

do 8. septembra. Oáza pokoja v historickom centre mesta čaká 
na návštevníkov dva dni v týždni – každý pondelok a štvrtok 
(10.00 – 16.00 h). Popri harmonizovaní pešej zóny chce naďalej 
poskytovať priestor na realizáciu všetkým generáciám vrátane 
posedenia pri novinách a časopisoch pod holým nebom. 
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Tohtoročné čitateľské menu letnej čitárne získalo na kvalite 
i kvantite. Knihy z burzy dochucujú regionálne obecné a mest-
ské noviny, ako aj štyridsať priebežne aktualizovaných titulov 
periodík. 

Dosiaľ rekordný počet denníkov, týždenníkov, odborných 
časopisov a voľnočasových magazínov uspokojí kritériá čitate-
ľov všetkých žánrov. Počnúc mamičkami s deťmi, cez motoris-
tov, cestovateľov, záhradkárov, architektov, športových nad-
šencov, záujemcov o históriu až po rybárov. 

Výnimočná ponuka je výsledkom marketingovej spolupráce 
s viacerými slovenskými vydavateľstvami a partnermi. 

V letnej čitárni sa budete môcť znovu cítiť ako v záhrade. 
Okrem okrasnej zelene jej kolorit dotvoria slnečnice. Ďalšiu 
strategickú novinku, tento raz technického charakteru, predsta-
vuje rolovateľná markíza, ktorá ešte v priebehu júna zvýši kom-
fort čitateľov v podobe úkrytu pred priamymi slnečnými lúčmi. 

Jedinečný projekt spustila trenčianska knižnica v júni 2014 
po vzore viacerých európskych i slovenských miest. Počas pr-
vých dvoch sezón letnú čitáreň navštívilo 669 záujemcov, pri-
čom v porovnaní s premiérovým ročníkom služba vlani zaujala 
o dvadsať percent viac čitateľov. K navodeniu autentickej at-
mosféry prispievajú aj drevené držiaky na tlačoviny, pripomí-
najúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť kniž-
nično-informačných služieb od januára 1937. 

Atraktívna lokalita v područí hradu spĺňa oddychovú i poz-
návaciu funkciu. Keďže knižnica je oficiálnym informačným 
miestom Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestni aj turisti 
tu nájdu všetky základné informácie a publikácie o trenčian-
skom regióne. V prípade priaznivého počasia sa letná čitáreň 
osvedčila ako žiadané dejisko besied s osobnosťami kultúrneho 
života. 

www.sme.sk 06.06.2016 
pomocná evidencia 427/1/2016 
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Poznáme Cyklistickú osobnosť mesta za rok 2015. Trenča-

nia nominovali 15 osobností. Najvyšší počet nominácií a titul 
Cyklistická osobnosť mesta Trenčín za rok 2015 získala Hana 
Filínová. Vyhlásenie výsledkov ankety sa konalo na Mierovom 
námestí v utorok 7. júna.  

Na druhej a tretej priečke v počte nominácií sa ďalej umies-
tnili Soňa Lackovičová a Radoslav Tilandy. Osobitné ocene-
nie získal druhák Martin Brázda (ZŠ, Kubrá), ktorý zaujal 
svojimi postrehmi a prezentáciou „Na bicykli do školy“. Zdo-
kumentoval svoju každodennú trasu z domova do školy a upo-
zornil na kolízne body a situácie, ktoré musí prekonávať.  

Ocenenie ale patrí všetkým nominovaným: Márii Hollej, 
Jurajovi Mykytynskému, Mariánovi Ďurišovi, Andrei Mol-
nárovej, Alexandrovi Domsovi, Jozefovi Sjekelovi, Tomá-
šovi Svrbíkovi, Pet-
rovi Mihálechovi, 
Pavlovi Ovaldovi, 
Emilovi Sedlačkovi 
a Oľge Lehotskej.  

Anketu Cyklistic-
ká osobnosť mesta 
Trenčín za rok 2015 
vyhlásilo v spoluprá-
ci s Mestom Trenčín 
občianske združenie 
Centrum environ-
mentálnych aktivít ako vyzdvihnutie, zviditeľnenie, poďakova-
nie a  morálne ocenenie tých občanov Trenčína, ktorí používajú 
bicykel ako svoj každodenný dopravný prostriedok na cestách 
za prácou, za povinnosťami aj za svojimi záľubami.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 431/1/2016 

Víťazke Hane Filínovej blahoželá primátor Richard Rybníček. 
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Ďalšie stavby modernizácie železnice v Trenčíne meškajú. 

Most na Ostrov aj podjazd Pred poľom mali byť dané do pred-
časného užívania na konci mája, stavebný ruch na oboch stav-
bách neutícha. 

Od dokončenia mosta na Ostrov pritom závisí spustenie let-
nej plavárne, ktorá je bez inžinierskych sietí. Pôvodný termín 
ukončenia stavebných prác spojených pri preložkách inžinier-
skych sietí bol stanovený najneskôr do 31. mája. 

Zhotoviteľ stavby ale minulý týždeň informoval Železnice 
SR o potrebe predĺženia tohto termínu približne o tri týždne. 

„Je to dôsledok mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí. 
Ide o oneskorenie dodávky prečerpávacej stanice pre splaškovú 
kanalizáciu. Obmedzilo to pokračovanie zemných prác na os-
tatných inžinierskych sieťach. Tie sú úrovňovo vyššie ako je 
poloha splaškovej kanalizácie, avšak vedené v tej istej trase,“ 
vysvetľuje Zuzana Chalupová z odboru komunikácie Želez-
níc SR. 

Zmena oproti pôvodnému projektovanému návrhu nastala 
podľa Chalupovej aj v spôsobe uchytenia sietí na moste. 

„Všetky práce sú robené počas prevádzky, i keď v polovič-
nom profile mosta. Táto skutočnosť má podstatný vplyv na sa-
motný priebeh prác, čo však zhotoviteľ mohol zohľadniť pri 
tvorbe záväzných termínov na predčasné užívanie. Podľa ozná-
menia zhotoviteľa stavby reálny termín, kedy bude tento sta-
vebný objekt pripravený na odovzdanie do predčasného užíva-
nia, je september 2016,“ informovala Zuzana Chalupová. 

Mesto zostáva pri informovaní o konkrétnom termíne otvo-
renia letnej plavárne opatrné. „Po skúsenostiach nebudeme ho-
voriť o presnom termíne, no my sme pripravení plaváreň v lete 
otvoriť. Je dôležité, aby čím skôr boli dokončené siete k pla-
várni,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 



147 
 

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na dokončenie 
letnej plavárne 130 tisíc eur.  

„Bazény sú vyčistené od bahna a nánosov špiny, celý areál 
bol pokosený a ostrihané živé ploty. Aplikovaný bol aj herbi-
cídny postrek na burinu,“ dodala Erika Ságová. 

Koniec mája nestihli Železnice ani pri stavbe podjazdu Pred 
poľom. „Časový sklz bol spôsobený nedostatočnou hĺbkou ulo-
ženia inžinierskych sietí v  správe Slovenského plynárenského 
priemyslu,“ povedala Zuzana Chalupová. 

Podiel na oneskorení má podľa nej aj nedostatočná únosnosť 
podložia. 

„Konštrukčnú vrstvu museli sanovať a nahradiť novým ma-
teriálom s lepší-
mi geotechnický-
mi vlastnosťami, 
ako aj dodatoč-
ným dobetónova-
ním pod pozem-
nou komuniká-
ciou,“ dodala Zu-
zana Chalupová. 

Uvedenie pod-
jazdu do režimu 

predčasného užívania predpokladajú Železnice SR v polovici 
júna. 

www.sme.sk 07.06.2016 
pomocná evidencia 433/1/2016 
 
Fakultná nemocnica Trenčín koncom roka 2015 uspela 

v projekte Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 
988,30 eura z fondov EU na modernizáciu zdravotníckeho vy-
bavenia. Hlavnou prioritou bolo zvýšenie kvality a rozsahu po-
skytovaných služieb.  

Podjazd Pred poľom začiatkom júna 2016. 

Podjazd Pred poľom začiatkom júna 2016. 
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Významnou je investícia do obstarania moderného plne di-
gitálneho angiografického prístroja s integrovaným ultrazvu-
kom a 3D zobrazením. Rádiodiagnostické oddelenie FN Tren-
čín tak patrí medzi najmodernejšie pracoviská intervenčnej rá-
diológie na Slovensku. Nový prístroj poskytuje prístup k naj-
modernejším metódam diagnostiky a liečby vaskulárnych a ne-
vaskulárnych ochorení s využitím minimálneho množstva RTG 
žiarenia.  

„Pomocou nového angiografického prístroja dokážeme zob-
raziť veľké cievy v tele, cievne zásobovanie orgánov napríklad 
mozog, pečeň, obličky, maternica alebo nájsť zdroj možného 
krvácania,“ hovorí MUDr. Ladislav Badík, primár rádiodiag-
nostického oddelenia. „Postihnuté miesto dokážeme ihneď 
ošetriť pomocou najmodernejšieho a najkvalitnejšieho inštru-
mentária. Ošetrujeme cievne zúženia alebo uzávery z rôznych 
príčin napríklad pri cukrovke, cievne výdute v bruchu a na kon-
čatinách. Odhalíme miesta možného vnútorného krvácania s 
jeho zastavením bez nutnosti operácie. V prípade nádorov do-
kážeme presne popísať ich cievne zásobenie a naplánovať opti-
málny chirurgický zákrok. Plánujeme vyťahovať a rozpúšťať 
krvné zrazeniny v cievach mozgu pri náhlej cievnej mozgovej 
príhode.“ 

Celkovo sa vďaka prostriedkom z fondov EÚ obstaralo 11 
kvalitných a moderných prístrojov, ktoré každý deň pomáhajú 
lekárom zachraňovať ľudské životy a skvalitňovať poskyto-
vanú zdravotnú starostlivosť, vymenilo sa 115 nemocničných 
lôžok a 30 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

 Na operačné sály sa zakúpilo šesť operačných lámp, dva 
mobilné operačné stoly pre chirurgickú kliniku a jeden pre gy-
nekologicko-pôrodnícku kliniku.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 401/1/2016 
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Rok po otvorení lanového parku v korunách stromov Tarza-
nia pribudlo na Brezine aj kvalitné detské ihrisko. Pôvodný zá-
mer na základe dohody s mestom Trenčín predpokladal ihrisko 
s piatimi prvkami. V spolupráci s OZ Materské centrum Sr-
diečko vznikla idea detského ihriska Srdiečko ako komplex-
ného priestoru pre rodiny s deťmi a dobudovania okolia aj pre 
všetkých návštevníkov lesoparku.  

Aj vďaka finančným príspevkom verejnosti, hlavnému in-
vestorovi spoločnosti Lukas Co., s.r.o., partnerovi spoločnosti 
Green Project, s.r.o. sa podarilo vybudovať priestor nad rámec 
dohody doplnený lavičkami a iným vybavením. Lavičky boli 
tiež vďaka iniciatíve občanov z OZ MC Srdiečko a s podporou 
Trenčianskej nadácie osadené aj popri ceste.  

OZ Zaži Trenčín sa tiež zapojilo do tejto spolupráce a tento 
rok vybudovalo pieskovisko a stará sa o celý priestor. Každo-
ročne sa tu koná Detská športová olympiáda, Deň detí na Bre-

zine, Štefan na la-
nách a množstvo 
iných akcií pre ši-
rokú verejnosť. 

Okrem detského 
ihriska tu vznikol aj 
priestor pre aktívnu 
mládež v podobe 
vybavenia pre stre-
etworkout. S budo-
vaním začalo OZ 
Ideš hore a v jeho 

dopĺňaní a udržiavaní pokračuje OZ Zaži Trenčín. Tento pries-
tor si obľúbila aj napríklad skupina Workout Fanatics.  

Lesopark Brezina ožíva. Aj keď sa možno mohlo zdať, že na 
začiatku ide len o komerčný projekt lanového parku, dnes je už 
isté, že na základe dlhodobej práce a vďaka úsiliu ľudí z OZ 
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Zaži Trenčín sa darí budovať a rozširovať krásny a upravený 
priestor, ktorý môžu využívať všetci návštevníci lesoparku.  

Ide o názornú ukážku výbornej spolupráce Mesta Trenčín, 
súkromných spoločností a ľudí z občianskych združení, ktorí 
venovali tomuto projektu svoj čas a úsilie bez nároku na od-
menu. 

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 405/1/2016 
 
Na mestskom zastupiteľstve v stredu 8. júna poslanci schvá-

lili niekoľko finančných presunov v rozpočte na tento rok. Na-
výšili bežné príjmy o dotácie na lyžiarsky kurz pre deti základ-
ných škôl vo výške 57 620 eur a aj dotácie pre deti v hmotnej 
núdzi na stravu a školské potreby o 3099 eur na 6399 eur.  

Odsúhlasili investíciu v sume 25 tisíc eur do revitalizácie 
plochy za budovou Zariadenia opatrovateľskej služby na Pia-
ristickej ulici. Zahlasovali aj za navýšenie peňazí na projektovú 
dokumentáciu na cyklotrasy a na umiestnenie 50 cyklostojanov. 

Rozhodli o potrebe rekonštrukcie chodníka od zadného 
vchodu Južanky smerom k MŠ Šmidkeho, ale aj rekonštrukcie 
ihriska v areáli ZŠ Východná a bazénovej technológie plavárne 
na ZŠ Novomeského. Mestský parlament schválil i peniaze na 
doplnenie nových herných prvkov na detskom ihrisku vo vnút-
robloku Halalovka – M. Bela, na vybudovanie stojiska pre po-
lopodzemné nádoby na odpad na Šmidkeho ulici a na zabezpe-
čenie terasy s markízou v objekte Zariadenia pre seniorov na 
Lavičkovej ulici. 

Mestské zastupiteľstvo sa zhodlo i na potrebe uvoľniť fi-
nančné prostriedky pre projektovú dokumentáciu na výmenu 
silnoprúdových rozvodov a osvetlenia v KS Hviezda. 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 436/1/2016 
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Seniori z Trenčianskeho kraja úspešne absolvovali 29. roč-
ník Akadémie tretieho veku (ATV), ktorej program je zameraný 
na celoživotné vzdelávanie seniorov. Odovzdávanie osvedčení 
o ukončení ATV sa konalo v Kultúrnom centre Stred na Dlhých 
Honoch v Trenčíne. Slávnostné ukončenie, ale i celý školský 
rok 2015/2016, sa uskutočnili v spolupráci s Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom (TSK), ktorý podujatie podporil aj fi-
nančne.  

Tohtoročný seminár absolvovalo 134 seniorov a udelených 
bolo 34 ďakov-
ných listov. Me-
dzi prítomnými 
hosťami na sláv-
nostnom ukon-
čení bola verej-
ná ochrankyňa 
práv Jana Du-
bovcová, vedúci 
kancelárie verej-
ného ochrancu 
práv Marian Török, štátny tajomník Ministerstva zdravotníc-
tva SR Stanislav Špánik, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) Juraj Gerlici a predsedníčka KO JDS 
Trenčín Anna Prokešová. 

Úvod podujatia patril speváckemu súboru Sihotian a prí-
hovoru predsedníčke ATV Terézii Drobnej. „Ľudský vek sa 
predlžuje. Potrebujeme preto prežiť viac rokov staroby v dob-
rom zdravotnom stave. Nielen po telesnej stránke, ale hlavne po 
psychickej. Spôsob života môže ovplyvniť starobu. Často sa so 
spôsobom života seniorov spája pojem celoživotné vzdeláva-
nie. ATV nám prináša nové poznatky, prináša nám kontakty 
s rovesníkmi, umožňuje nám nadväzovať priateľstva a hlavne 
je spôsobom na zahnanie osamelosti.“ 
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Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová spomenula, že 
seniori sa na verejného ochrancu práv najčastejšie obracajú 
s otázkami ohľadom správneho priznania sociálnych dávok, 
prípadne ak im podľa nich nebola poskytnutá dobrá zdravotná 
starostlivosť, alebo ak cítia, že boli porušené ich práva: „Pova-
žujem za potrebné, vždy keď to čas umožní, prísť medzi senio-
rov. Priblížiť im prácu verejného ochrancu práv, na ktorého sa 
môžu obrátiť v prípade problémov.“ 

Cieľom ATV je udržiavať sociálne kontakty, pripomínať si 
tradície a kultúrne hodnoty v našom regióne. Priemerná účasť 
na seminároch počas celého roku dosiahla 127 poslucháčov. 
Odznelo 25 prednášok v podaní 27 lektorov.  

Celoživotné vzdelávanie bude pokračovať jubilejným 30. 
ročníkom ATV. Slávnostné otvorenie školského roka 
2016/2017 bude 14. septembra 2016. 

www.tsk.sk 09.06.2016 
pomocná evidencia 445/1/2016 
 
Podjazd Pred poľom je otvorený, práce však stále pokračujú. 

Pre vozidlá ho otvorili v piatok 10. júna a o tri dni neskôr i pre 
chodcov. Tí zatiaľ môžu využívať len ľavostranný chodník od 
Kubranskej ulice k Radegastu. 

Do konca júla plánuje zhotoviteľ dokončiť pravostranný 
chodník, ktorý bude určený pre chodcov aj cyklistov. Následne 
dá do konečnej podoby aj ľavostranný chodník, ktorý je zatiaľ 
len v dočasnej úprave. 

Prosíme vodičov, aby podjazdom prechádzali so zvýšenou 
pozornosťou. Práce na dokončení stavby ešte pokračujú. Upo-
zorňujeme aj na zvislé a vodorovné dopravné značenia. Hlav-
nou cestou je trasa od okružnej križovatky na ceste I/61 smerom 
do podjazdu. V opačnom smere po výjazde z podjazdu je hlav-
nou cestou ľavé odbočenie smerom k okružnej križovatke na 
I/61. 
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Podjazd Pred Poľom je stále stavbou železníc. Dopravné rie-
šenie zatiaľ nie je definitívne. V utorok 28. júna sa stretli na 
obhliadke stavby zástupcovia zhotoviteľa, útvaru dopravy 
mesta a okresného dopravného inšpektorátu, aby navrhli rieše-
nie neprehľadnosti križovatky. Pravdepodobne tu bude umies-
tnené dopravné zrkadlo, ktoré zlepší výhľad do podjazdu vodi-

čom prichádza-
júcim z okruž-
nej križovatky. 
Pomôcť by 
malo aj vyzna-
čenie „STOP 
čiary“ na ceste 
zo sídliska tak, 
aby bol zabez-
pečený dosta-
točný výhľad 
do podjazdu.  

Od pondelka 13. júna je trvalo uzavreté železničné priecestia 
na Opatovskej ulici pri Bille. Približne v tom istom mieste je 
zriadené zabezpečené dočasné úrovňové priecestie, ktoré bude 
chodcom slúžiť až do vybudovania podchodu pre peších. 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 448/1/2016 
 
Po štyroch rokoch sa kauza zasypanej jamy pri Posádkovom 

klube v centre Trenčína, v ktorej mali postaviť podzemné ga-
ráže, vrátila na okresný súd. 

Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real Trade 
a zrušil rozhodnutie trenčianskeho Okresného súdu a Kraj-
ského súdu v Trenčíne a kauzu vrátil na okresný súd na ďalšie 
konanie. 
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„Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že rozsudkom 
boli porušené základné práva spoločnosti Tatra Real Trade na 
súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie a na ochranu ma-
jetku,“ informovala hovorkyňa Ústavného súdu Anna Pan-
čúrová. Krajský súd v Trenčíne navyše musel uhradiť spoloč-
nosti Tatra Real Trade trovy konania v sume 275 eur. 

Právny zástupca firmy 
Pavol Malich skonštato-
val, že návrh žaloby zostal 
v pôvodnom rozsahu. 

„Žiadame náhradu ško-
dy a ušlý zisk zo zmarenej 
investície. Na to, aby sa 
mohlo začať stavať, sa mu-

sel spraviť projekt, štúdie realizovateľnosti, spravil sa marke-
tingový plán, proste tam bolo zainteresovaných množstvo ľudí 
a preinvestovaných množstvo peňazí. To je skutočná škoda, 
ktorá investorovi vznikla, nič iné nechce,“ zdôraznil Pavol Me-
lich. 

Podľa neho by sa radi s mestom dohodli mimosúdne, no sú-
časný primátor Trenčína nemá záujem s nimi rokovať. 

Od plánov stavať podzemné garáže a polyfunkčný objekt na 
tomto mieste už firma definitívne upustila. „Ten zámer sa v pô-
vodnej podobe urobiť nedá, idú tadiaľ hradby, opevnenie. To 
ekonomicky malo zmysel iba v tom rozmere a v takých pod-
mienkach, ako to bolo naprojektované,“ dodal Pavol Malich. 

Podľa právneho zástupcu mesta Trenčín Martina Dočára 
nie je prekvapujúce, že Tatra Real Trade podal sťažnosť na Ús-
tavný súd. 

„Prekvapivé je, že mesto Trenčín o tomto nemalo žiadnu in-
formáciu. Všeobecné súdy to mali oznámiť mestu Trenčín. Sme 

 

„Cellerova jama“ v roku 2011. 
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prekvapení z toho, že až na pojednávaní sa dozvieme informá-
cie, prečo sa konanie opätovne otvára,“ skonštatoval Martin 
Dočár. 

Rozhodnutie Ústavného súdu je podľa neho v tomto prípade 
konečné, mesto ho musí rešpektovať. 

„Môžeme vyjadriť akurát názor, že s ním nesúhlasíme, ale to 
je všetko. Ďalej sa bude pokračovať na okresnom a krajskom 
súde, počkáme, ako rozhodnú a potom sa zariadime ďalej,“ do-
dal Martin Dočár s tým, že mesto si myslí, že je v práve a súd 
by mal rozhodnúť v jeho prospech. 

Sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne odročila pojednávanie 
na 13. októbra. 

Spoločnosť Tatra Real Trade požaduje od mesta zaplatiť 
viac ako dva milióny eur za zmarenú investíciu a následnú 
stratu zisku. Pri budove Posádkového klubu plánovali postaviť 
podzemné garáže a na povrchu polyfunkčný objekt.  

Počas zemných prác objavili asi v dvojmetrovej hĺbke prav-
depodobne predsunuté opevnenie hradu pochádzajúce zo 17. 
storočia. Ministerstvo kultúry vyhlásilo nález za národnú kul-
túrnu pamiatku. Tatra Real Trade od projektu odstúpil, avšak 
požadoval od mesta odškodné. Okresný i Krajský súd v Tren-
číne žalobu zamietli s odôvodnením, že Tatra Real Trade ne-
preukázal, že mu bola mestom Trenčín spôsobená škoda v ža-
lovanej 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 jamu, roky hyzdiacu širšie cen-
trum mesta, zasypalo na jeseň v roku 2012. 

www.sme.sk 10.06.2016 
pomocná evidencia 450/1/2016 
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„Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj.“ Aj tieto 

slová odzneli v priebehu slávnostného zasadnutia Krajského 
snemu Matice slovenskej (KS MS) Trenčianskeho kraja. Za-
spieval ich spevácky zbor Zvon v hymnickej piesni Slovensko 
moje.Viac ako päťdesiatka zástupcov MS sa v sobotu 11. júna 
stretla na rokovaní KS MS Trenčianskeho kraja na pôde Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Súčasný stav MS a jej smerovanie i potreby načrtol vo svo-
jom príhovore jej predseda Marián Tkáč. 
„Matica potrebuje osobnosti. Potrebujeme 
mladých ľudí, zjednotenie na báze národa 
a akcieschopnosť. Ak nebudeme jednotní, 
tak nebudeme. Matica, naopak, nepotre-
buje zlobu, nenávisť, závisť a intrigy,“ 
zhodnotil.  

Predmetom stretnutia bola aj voľba čle-
nov Krajskej rady MS a jej nového pred-
sedu. Tým sa väčšinovým schválením 

snemu stal člen Miestneho odboru MS Čachtice Martin Vasza-
rab. Predsedníčkou KR MS Trenčianskeho kraja bola doteraz 
Ružena Hromádková.  

www.tsk.sk 11.06.2016 
pomocná evidencia 455/1/2016 
 
Bigbord, ktorý začiatkom júna vyrástol v blízkosti križo-

vatky Legionárska – Električná, vyvolal silnú vlnu nevôle me-
dzi občanmi Trenčína. Nahnevaný je aj primátor. Mesto túto 
obrovskú reklamnú stavbu na súkromnom pozemku však mu-
selo povoliť. Nemalo inú zákonnú možnosť.  

Minuloročná novelizácia stavebného zákona v týchto prípa-
doch mestám a obciam nepomohla a cestný zákon rieši len 
kompetencie štátu. Ten môže regulovať reklamné stavby popri 

 

 

Predseda MS Marián Tkáč. 
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diaľniciach a hlavných cestných ťahoch mimo miest a obcí. 
Mestá a obce však nemajú právomoc na svojom území určiť, 
kde na súkromných pozemkoch pri cestách môže alebo nemôže 
stáť reklamná stavba. Príkladom je aj bigbord, ktorý by naprí-
klad dopravný inšpektorát alebo Mesto ako cestný správny or-
gán nikdy na mieste, kde dnes stojí, nepovolili. 

„Som veľmi nahnevaný rovnako ako ostatní Trenčania. 
Všetky dotknuté orgány - dopravný úrad, dráhový úrad a správ-
covia sietí - dali v konaní súhlasné stanoviská. Jediní, ktorí sa 
vyjadrili záporne, bolo Mesto Trenčín ako cestný správny orgán 
a dopravný inšpektorát. Ale títo v procese povoľovania reklam-

ných zariadení na 
súkromných po-
zemkoch nie sú 
podľa Usmerne-
nia Ministerstva 
dopravy, vý-
stavby a regionál-
neho rozvoja SR 
dotknutými or-
gánmi. Takže ich 
stanoviská nie sú 

záväzné ani smerodajné,“ hovorí primátor Trenčína Richard 
Rybníček. 

Majiteľ reklamného zariadenia ho postavil na pozemku 
v súkromnom vlastníctve. Stavebný zákon aj po novelizácii ho-
vorí, že ak sa všetky dotknuté orgány vyjadria kladne, stavebný 
úrad stavbu povoľuje.  

„Ak by sme reklamu nepovolili, šlo by o nezákonný postup, 
pričom existujú rozhodnutia súdov, ktoré dávajú za pravdu ma-
jiteľom bilbordov,“ konštatuje trenčiansky primátor.  
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Mesto Trenčín ako stavebný úrad vykonal v piatok 10. júna 
štátny stavebný dohľad priamo na mieste bigbordu. Jeho maji-
teľ ho nielenže nepostavil v súlade so stavebným povolením - 
nainštaloval tam 16 reflektorov, ktoré neboli povolené, ale ne-
počkal ani na kolaudačné rozhodnutie a začal ho užívať. Mesto 
vyzvalo stavebníka, aby zosúladil stavbu s vydaným stavebným 
povolením a zároveň, aby ukončil užívanie stavby. Výzvu si ani 
do času našej uzávierky neprevzal.  

„Určite ho budeme pokutovať, ale to je všetko, čo môžeme. 
Navyše, novela zákona stanovila v týchto prípadoch maxi-
málnu výšku pokuty v sume 450 eur, čo je smiešne,“ dodal Ri-
chard Rybníček. Pokutu v tejto výške môže Mesto uložiť opa-
kovane. 

 „Pomohla by novelizácia cestného zákona, kde sú dnes ošet-
rené len záujmy štátu. Záujmy miest a obcí sú v ňom vyne-
chané. Majitelia reklamných agentúr veľmi dobre poznajú svoje 
práva a patrične ich práve v mestách a obciach využívajú. Mňa 
veľmi mrzí, že som ja a naši úradníci obviňovaní občanmi za 
niečo, čo nevieme nijako ovplyvniť. Budem tlačiť cez ZMOS, 
aby Vláda SR, resp. parlament novelizoval cestný zákon tak, 
aby aj mestá a obce mohli rozhodovať napríklad cez svoj 
územný plán o tom, kde pri ceste a v akej vzdialenosti od cesty 
môže alebo vôbec nesmie byť umiestnená reklama,“ povedal 
Richard Rybníček. 

Už v roku 2012 bol v druhom čítaní v NR SR návrh novely 
zákona, ktorý predkladala vtedajšia podpredsedníčka NR SR 
Renáta Zmajkovičová. Okrem iného navrhovala, aby v mes-
tách a obciach platil zákaz umiestňovania reklamných zariadení 
vo vzdialenosti menšej ako 80 metrov od cesty. 

„Žiaľ, návrh pani Zmajkovičová stiahla. Som presvedčený, 
že sa tak stalo v dôsledku lobingu silných reklamných spoloč-
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ností,“ hovorí primátor Trenčína. „To sa prejavilo aj v minulo-
ročnej novele stavebného zákona, kde sú mestá a obce v ta-
kýchto prípadoch len štatistami.“ 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 460/1/2016 
 
 
 
Takmer polovica z reklamných bilbordov na území mesta 

Trenčín je postavených bez oficiálneho povolenia.  
„Na území mesta evidujeme 528 veľkoplošných reklamných 

stavieb - bilbordov, bigbordov a reklamných plachiet. Z nich je 
299 povolených. Pri 147 nepovolených reklamných stavbách 
prebieha konanie o ich dodatočnom povolení. Vlastníci požia-
dali v zákonom stanovenej lehote do 31. júla minulého roka 
o dodatočné povolenie. Keďže nedoložili všetky doklady po-
trebné k dodatočnému povoleniu, stavebný úrad prerušil kona-
nia a vyzval vlastníkov na doplnenie dokladov,“ priblížila ho-
vorkyňa mesta Erika Ságová.  

Pri 75 nepovolených reklamných stavbách mesto podľa nej 
zisťuje vlastníka stavby, reklamy budú následne odstránené, 
pretože vlastníci nepožiadali v zákonom stanovenej lehote o ich 
dodatočné povolenie. Na 7 nepovolených stavieb vydalo mesto 
rozhodnutie, nariaďujúce vlastníkom ich odstránenie.  

„Počet a umiestnenie reklamných stavieb si mesto nemôže 
upravovať alebo regulovať prijatím všeobecne záväzného na-
riadenia (VZN). Od roku 2008 sme takéto VZN mali, no pro-
kurátor ho napadol a mestské zastupiteľstvo ho v roku 2010 
zrušilo,“ doplnila hovorkyňa s tým, že ak stavebník splní pod-
mienky stanovené platnými predpismi, stavebný úrad musí re-
klamnú stavbu povoliť. 

www.teraz.sk 13.06.2016 
pomocná evidencia 462/1/2016 
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Mesto Trenčín chce obnoviť morový stĺp i rímsky nápis. 

Dve významné kultúrne pamiatky v centre mesta čaká renová-
cia. Časť peňazí na reštaurátorské prieskumy a projekty dá štát, 
zvyšok dofinancuje samospráva.  

Mesto Trenčín ešte v minulom roku požiadalo Ministerstvo 
kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ o dotáciu 
na reštaurátorský prieskum a projekt renovácie morového stĺpu 
a rímskeho nápisu na hradnej skale. „Žiadali sme o 3500 eur na 
morový stĺp a 6500 
eur na nápis na 
hradnej skale. Mi-
nisterstvo nám pri-
delilo sumu 2200 
eur na morový 
stĺp,“ uviedol hlav-
ný architekt mesta 
Martin Beďatš.  

„Napriek tomu 
urobíme prieskum a projekt na obe pamiatky. Zvyšnú časť pe-
ňazí na morový stĺp a financie na rímsky nápis dáme z vlast-
ných zdrojov,“ doplnil ho primátor Richard Rybníček. 

Mesto teda v tomto roku zabezpečí prieskumy a projekty a v 
budúcom roku bude ministerstvo kultúry žiadať o pridelenie fi-
nančných prostriedkov už na samotnú realizáciu obnovy oboch 
pamiatok.  

V súčasnej dobe mestský úrad pripravuje obstaranie zhoto-
viteľa prác, ktorým musí byť odborník so spôsobilosťou na reš-
taurovanie pamiatok. 

Morový stĺp Najsvätejšej Trojice je ťažké prehliadnuť, 
nachádza sa uprostred Mierového námestia. Pripomína his-
torickú udalosť z leta 1710, kedy vypukol v Trenčíne mor, na 
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následky ktorého zomrelo okolo 1600 ľudí. Morový stĺp dal po-
staviť v roku 1712 gróf Ilešházy. Komplexná oprava celého 
objektu bola naposledy uskutočnená v roku 1977/78. 

Rímsky nápis z roku 179 vytesaný do hradného brala je jed-
nou z mála rímskych písomných zmienok na území Slovenska. 
V preklade znamená: „Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré sídlilo 
v Laugariciu, v počte 855 vojakov II. Légie, dal zhotoviť M. V. 
Maximianus, legát II. Pomocnej légie.“  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 465/1/2016 
 
Zo základných škôl v Trenčíne v júni odíde na stredné školy 

388 deviatakov. Na ich miesta v septembri nastúpia prváčiko-
via, ktorých by malo byť o 108 viac.  

Vyplynulo to z výsledkov zápisu do ZŠ. Zúčastnilo sa ho 
584 šesťročných detí, z nich na-
stúpi v septembri do prvých 
tried pravdepodobne 496. O od-
klad povinnej školskej do-
chádzky požiadalo 88 zákon-
ných zástupcov. Rozhodne od-
borné vyšetrenie Centra peda-
gogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie.  

Najviac detí (115) zapísali 
v najväčšej trenčianskej ZŠ, 

Hodžova, kde o odklad požiadalo 17 rodičov. Pre 98 prvákov 
plánujú otvoriť štyri triedy. V ZŠ, L. Novomeského bolo na zá-
pise 99 detí, nastúpi 81. O ZŠ na Dlhých Honoch prejavilo zá-
ujem 97 rodičov, avšak z kapacitných dôvodov môže škola pri-
jať 73 prvákov. Do prvej triedy pre mimoriadne nadané deti – 
projekt ERIN v ZŠ, Kubranská pravdepodobne nastúpi 24 pr-
váčikov. Predtým však musia absolvovať inteligenčné testy 



162 
 

v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a preven-
cie. 

www.trencin.sk 14.06.2016 
pomocná evidencia 466/1/2016 
 
V 3. ročníku národnej kampane Do práce na bicykli sa naše 

mesto ocitlo na výsledkovej listine v TOP desiatke. Zo 60 zare-
gistrovaných samospráv obsadil Trenčín 4. miesto, a to hneď 
trikrát - v počte najazdených kilometrov, v počte absolvova-
ných jázd a tiež v počte zapojených účastníkov. 

V Trenčíne sa zaregistrovalo 66 cyklistických tímov. Svoje 
odjazdené kilometre na bicykli do práce a z nej si počas me-
siaca máj zapisovalo 234 jednotlivcov. Spolu uskutočnili 5548 
jázd a na bicykli prešli 45 636,240 km.  

Víťazov v rámci našej samosprávy vyhlásili v utorok 7. júna  
na Mierovom námestí. Najväčším počtom jázd sa spomedzi pri-

hlásených tímov 
môže pochváliť 
súťažný tím 
ŽUS KAPA - 
Marián Hulín, 
Martin Holú-
bek, Jozef 
Hromník, Jaro-
slav Špánik. 
Spolu uskutoč-
nili 168 jázd. 

Najväčší počet jázd ako jednotlivec absolvoval Jaroslav 
Španko, ktorý sa do a z práce na bicykli vybral v máji 49-krát. 

Víťazstvo za najväčší počet odjazdených kilometrov získal 
súťažný tím Trenčiansky kraj. Členovia tímu Radovan 
Hladký, Richard Takáč, Jaroslav Baška a Daniel Križko 
spolu odjazdili  3 231,20 km. 
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Ako jednotlivec najviac na bicykli v máji na ceste do práce 
najazdil Martin Kováč, ktorému patrí prvá priečka vďaka od-
jazdeným 1 711,10 kilometrom. 

Vyhlásené bolo aj víťazstvo spoločnosti s najväčším počtom 
súťažných tímov. Získala ho spoločnosť Johnson Controls In-
ternational, ktorá mala v súťaži 11 tímov. 

Zo žrebovania o motivačnú cenu spomedzi všetkých, ktorí 
odjazdili viac ako 2/3 jázd na bicykli, čo znamená viac ako 27 
jázd, vzišiel v Trenčíne výherca Stanislav Jalovičiar z tímu 
UOŠK ŠOK s počtom 32 odjazdených jázd. 

Celoslovenské vyhlásenie výsledkov bude 16. júna 2016 
v kúpeľoch Sliač, kde budú do žrebovania o bicykel zaradení 
všetci tí, ktorí odjazdili na bicykli viac ako 2/3 jázd. 

Minulý rok v máji 2015 za naše mesto v tejto kampani súťa-
žilo 38 tímov. Spolu najazdili vyše 24 564 kilometrov. 

V rámci Slovenska jazdilo v tomto roku v máji do zamestna-
nia na dvoch kolesách 5637 obyvateľov. Najazdili až 782 621 
kilometrov, čo je dvojnásobne viac ako vlani. 

www.trencin.sk 14.06.2016 
pomocná evidencia 468/1/2016 
 
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi ocenil územný 

spolok Slovenského Červeného kríža v Trenčíne v utorok 14. 
júna štyridsiatich pravidelných darcov. V sobášnej sieni mest-
ského úradu prevzalo ocenenia aj trinásť Trenčanov.  

Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického za minimálne 
100 odberov získal Radovan Gunár a Diamantovú plaketu 
profesora MUDr. Jana Janského (80 odberov) Ivan Vojtech. 
Ďalších jedenásť obyvateľov nášho mesta prevzalo Zlaté Jan-
ského plakety (muži 40 odberov, ženy 30 odberov): Libor Bie-
lik, Vladimír Filus, Ing. Juraj Fraňo, Mgr. Richard Ho-
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rečný, Viera Horňáčková, Adriana Jančovič, Martin Ju-
rica, Juraj Kállay, Michal Moravanský, Ing. Marian 
Otiepka a Marián Žuffa. 

vlastné poznámky 14.06.2016 
pomocná evidencia 471/1/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo na zasadnutí 

v stredu 8. júna Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040. 

Program je víziou, ktorá má prispieť k rozvoju lokálnej eko-
nomiky a má čeliť hrozbám úpadku mesta z dôvodu demogra-
fickej a ekonomickej krízy. 

Podľa zodpovednej riešiteľky programu Renáty Kaščáko-
vej ide o zá-
kladný strate-
gický doku-
ment mesta, 
ktorý určuje 
rozvojové prio-
rity na najbliž-
šie roky, ale 
s výhľadom až 
do roku 2040. 

„Má veľký 
význam pre to, 

ako sa nastavia procesy na ďalší rozvoj mesta. Stanovuje prio-
rity a hlavné ciele, vízia by sa dala zhrnúť tak, aby mesto Tren-
čín bolo najlepším miestom pre život na Slovensku, aby bolo 
atraktívne pre mladých ľudí, aby ho neopúšťali, keď doštudujú, 
aby sa sem radi vracali, aby bolo atraktívne aj pre návštevníkov. 
Veľkú úlohu hrá kompaktnosť, mobilita a dostupnosť,“ pred-
stavila základné body Renáta Kaščáková. 
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Dokument tvorí plnohodnotný podklad pre podávanie žia-
dostí o nenávratné finančné prostriedky. Nie je povinný, ale 
obce, ktoré ho nemajú, nemajú na tieto zdroje dosah. 

V porovnaní s plánmi iných miest je špecifikom trenčian-
skeho plánu podľa Renáty Kaščákovej jeho flexibilita. 

„Vo svojej prvej časti stanovuje víziu, programy a ciele, po-
tom je tam implementačný program, ktorý určuje harmonogram 
postupu. Ten je veľmi flexibilný a je možné ho meniť. Je to dô-
ležité, pretože mesto je živý a dynamický organizmus a život 
prináša stále niečo nové,“ dodala Renáta Kaščáková. 

Pre niekto-
rých poslancov 
bol predložený 
plán hospodár-
skeho rozvoja 
Trenčína skla-
maním.  

„To deklaro-
vané zapojenie 
verejnosti ne-
bolo ideálne, čo 
môžeme doložiť mnohými príkladmi. Viaceré pripomienky ne-
boli akceptované ani prerokované,“ uviedol po hlasovaní pos-
lanec Richard Medal.  

Plán rozvoja mesta je podľa neho nekoncepčný, nemá víziu. 
V materiáli podľa neho nie je ani zmienka o tom, ako rozvoj 
mesta ovplyvní stratégia európskych dopravných koridorov 
alebo zmienka o možnej budúcnosti kasární v meste. 

„Očakával som konkrétne odpovede na konkrétne otázky. 
Akým spôsobom bude riešený cestovný ruch, ako sem chceme 
prilákať ďalších 25 tisíc obyvateľov Trenčína, s ktorými sa po-
číta, kde by mali pracovať a kde bývať. Tieto vízie mi z toho 
materiálu jasné nie sú,“ dodal Richard Medal. 
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Trenčiansky primátor Richard Rybníček je presvedčený, že 
tak ako sa program pripravoval v Trenčíne, sa nepripravoval 
v žiadnom inom meste na Slovensku. 

„Je to najlepší plán hospodárskeho rozvoja zo všetkých na 
Slovensku, o tom som presvedčený. Robili ho špičkoví ľudia 
z tretieho sektora, robil sa so zapojením verejnosti. Nikde sa 
toľko nediskutovalo s verejnosťou, koľko u nás,“ povedal Ri-
chard Rybníček. 

Podľa neho to, že niektoré pripomienky neboli zapracované, 
ešte neznamená, že nie sú v súlade s víziou plánu. „Som pre-
svedčený, že drvivá väčšina Trenčanov sa s jeho víziou sto-

tožní. Je to vizi-
onárska záleži-
tosť,“ skonšta-
toval trenčian-
sky primátor. O 
tom, ako by mal 
vyzerať Trenčín 
v roku 2022 
a kam by  mal  
v nasledujúcich 
rokoch smero-

vať, mohli rozhodnúť aj ľudia. Na tvorbe dokumentu spolupra-
covali aj náhodne vybraní Trenčania. 

Minulý rok v máji mestskí úradníci rozdali približne 2000 
obyvateľom dotazníky s otázkami o doprave, bývaní, práci, ži-
votnom prostredí a službách v meste. Súčasťou dotazníka boli 
aj otázky o smerovaní a rozvoji mesta. Ľudia tak mohli napísať, 
aký Trenčín si želajú v budúcnosti. Naspäť sa vrátilo viac ako 
osemsto vyplnených dotazníkov. „Základný záver z výsledkov 
prieskumu je, že Trenčania chcú žiť v meste, ktoré je priateľské, 
rodinne zamerané a kompaktné,“ povedal pri predstavení doku-
mentu vo februári odborný konzultant Vladimír Ondrejička 
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z Centra priestorových a technických štúdií, ktoré na tvorbe do-
kumentu pracovalo. 

Okrem dotazníka pripravilo mesto aj sériu ôsmich verejných 
diskusií a workshopov pre obyvateľov na témy ako cestovný 
ruch, zeleň, kreatívny priemysel, komunity, služby či urbaniz-
mus a cyklodopravu. 

Predchádzajúci plán hospodárskeho rozvoja si mesto ne-
chalo vypracovať ešte v roku 2004, platil do roku 2015. Projekt 
vypracovala Nadácia F. A. Hayeka, mesto zaň zaplatilo dva mi-
lióny korún. 

Do praxe sa malo dostať 19 strategických cieľov, týkajúcich 
sa hospodárskej, daňovej a rozpočtovej politiky, dopravy, ži-
votného prostredia či kultúry. 

Plán predpokladal posunutie starostlivosti o majetok či 
služby mesta na súkromný sektor, v praxi však zlyhal. 

www.sme.sk 17.06.2016 
pomocná evidencia 475/1/2016 
 
Trenčianske pracovisko Štatistického úradu zverejnilo pre-

hľad výstavby bytov v kraji za minulý rok. Z údajov vyplýva, 
že v roku 2015 sa v Trenčianskom kraji dokončilo 1 383 bytov, 
čo bolo o 260 bytov menej ako v roku 2014. 

„Medziročný nárast zaznamenali len okresy  Partizánske, 
Myjava a Trenčín. Najviac bolo dokončených štvorizbových 
bytov, tvorili viac ako 35 percent, nasledovali trojizbové 
22 percentami, päť a viacizbové 18 percentami. Priemerná 
obytná plocha dokončeného bytu sa od roku 2011 pohybovala 
v rozmedzí od 70 do 75,6 m2, v roku 2015 dosiahla hodnotu 
71,3 m2. Najväčšiu priemernú obytnú plochu bytu v kraji mali 
dokončené byty v okrese Považská Bystrica (81,9 m2) a  naj-
menšiu v okrese Myjava (52,3 m2),“ informoval riaditeľ Praco-
viska Štatistického úradu v Trenčíne Pavol Arpáš. 
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Oproti  roku 2014 počet dokončených bytov v okrese Tren-
čín vzrástol len minimálne (o 3 byty),  v roku 2015 sa dokončilo 
425 bytov, z toho 254 v rodinných domoch. Medzi dokonče-
nými bytmi dominovali štvorizbové byty (36 percent). 

Priemerná obytná plocha dokončeného bytu bola 74,8 m2. 
V priebehu roka sa začalo s výstavbou 538 bytov, z nich 305 
v rodinných domoch.    

Na záver roku 2015 ostalo rozostavaných 1 340 bytov, čím 
počet rozostavaných bytov v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom  vzrástol o 7,5 percenta. 

www.sme.sk 18.06.2016 
pomocná evidencia 477/1/2016 
 
Opravy budov, výstavba chodníkov, rekonštrukcie ciest - aj 

o tom sú tohtoročné mestské investície. 
Mesto ukončilo rekonštrukciu a rozšírenie parkoviska na 

ulici I. Krasku, stavebne upravilo komunikáciu na Žilinskej 
ulici č. 14 – 16 pre 
potreby pozdĺž-
neho státia, zre-
konštruovalo stre-
chu na Dome 
smútku Juh, vybu-
dovalo aj chodník 
na ulici Pod Ko-
márky, opravilo 
v celej dĺžke cestu 
na ulici J. Ze-

mana, dokončilo aj rekonštrukciu celej komunikácie na ulici 
Osloboditeľov, chodník popri areáli ZŠ, Novomeského smerom 
na Saratovskú ulicu a vymenilo kotly na Zimnom štadióne P. 

Ulica I. Krasku na sídlisku Sihoť po rekonštrukcii a rozšírení parkoviska. 
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Demitru. Okrem toho trenčianska samospráva zakúpila multi-
funkčné vozidlo na čistenie komunikácií, ktoré je už tri mesiace 
v plnej prevádzke. 

V súčasnosti sa v Trenčíne realizujú ďalšie investičné akcie. 
V pondelok 20. júna sa začali práce na budovaní 537 metrov 
dlhého chodníka na Opatovskej ulici. Chodník, ktorý bude mať 
povrch zo zámkovej dlažby, by mal byť hotový, za predpokladu 
vhodného počasia, do štyroch týždňov.   

Mesto po dlhšej prestávke pokračuje v prácach na rekon-
štrukcii križovatky ulíc Šmidkeho, Halašu a Novomeského na 
sídlisku Juh.  

Pracuje sa i na futbalových ihriskách. V Záblatí vysievajú 
trávnik a v Opatovej zabezpečujú ochrannú sieť za bránou a vy-
sádzajú nové tuje. V najbližšom čase sa začne oprava častí 
chodníka na Zlatovskej a Staničnej ulici. 

Mesto aj v tomto roku investuje do školských budov. ZŠ, 
Kubranská bude mať novopostavenú spojovaciu chodbu. Pra-
cuje sa aj v MŠ, J. Halašu, kde sú v rekonštrukcii sociálne za-
riadenia, v MŠ, Šmidkeho je v kompletnej oprave terasa 
a v areáli MŠ, Legionárska sa budujú dve nové triedy, ktoré 
budú otvorené v najbližšom školskom roku. Ešte v tomto me-
siaci budú zrekonštruované sociálne zariadenia v MŠ, Šafári-
kova. Práce finišujú aj v areáli letnej plavárne. Investičných ak-
cií je na tento rok v pláne ešte oveľa viac.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 480/1/2016 
 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v máji 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne 
o 0,19 % na úroveň 6,66 %.  
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Nezamestnanosť klesla v máji vo všetkých okresoch TSK 
s výnimkou okresu Púchov, kde však aj napriek miernemu ná-
rastu zostala ako v jedinom okrese kraja pod 5-percentnou 
úrovňou. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola v máji 
v okrese Prievidza, kde do-
siahla úroveň 9,21 %. Nasledo-
vali okresy Partizánske (7,76 
%), Považská Bystrica (6,99 
%), Bánovce nad Bebravou 
(6,46 %), Ilava (5,67 %), Nové 
Mesto nad Váhom (5,61 %), 
Trenčín (5,28 %), Myjava (5,02 

%) a Púchov (4,79 %). Miera nezamestnanosti bola v máji vo 
všetkých deviatich okresoch TSK nižšia ako celoslovenský 
priemer. 

Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla v máji 
na Slovensku medzimesačne o 0,19 % na úroveň 9,45 %.  

www.teraz.sk 21.06.2016 
pomocná evidencia 489/1/2016 
 
Letnú plaváreň v Trenčíne napriek prísľubom na začiatku 

prázdnin neotvoria. Dátum, kedy začne plaváreň fungovať, zos-
táva neznámy. Problémom sú stále nedokončené siete cez most 
na Ostrov. Definitívne to potvrdila hovorkyňa Železníc Sloven-
skej republiky Martina Pavliková. 

„Hoci zhotoviteľ  deklaroval finálny termín dokončenia 20. 
júna, tento termín nedodržal. Vodovodná a plynová prípojka by 
podľa aktuálneho vyjadrenia zhotoviteľa mala byť dokončená 
27. júna,“ povedala Martina Pavliková.  

Na vodovodnej prípojke je podľa jej vyjadrenia potrebné 
ešte položiť potrubie a urobiť skúšku tesnosti a dezinfekcie. 
„Pri termíne dokončenia  splaškovej kanalizácie zhotoviteľ 
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uvádza termín až 10. júla. Okrem položenia potrubia je ešte po-
trebné  dokončiť technológiu v čerpacej stanici,“ dodala Mar-
tina Pavliková.  

Mesto Trenčín je bez letného kúpaliska už tretiu sezónu. Pri-
mátor Trenčína 
Richard Rybní-
ček potvrdil, že 
sľubovaný ter-
mín otvorenia 1. 
júla ani tento rok 
nedodržia. 

„Zo strany 
stavby sme mali 
niekoľko prísľu-
bov, pôvodne 

mal byť do 30. mája natiahnuté siete, potom do 20. júna. Ani 
tento termín ale nebol dodržaný, v tejto  chvíli to znamená, že 
prvého júla určite plaváreň neotvoríme,“ potvrdil Richard Ryb-
níček. 

Mesto podľa neho urobilo všetko, plaváreň je na otvorenie 
pripravená. 

„Včera sme napustili detský bazén, test prebehol a všetky 
technológie fungujú. Po odčerpaní vody z bazénov boli vyčis-
tené od bahna a nánosov špiny, v súčasnej dobe ich dočisťu-
jeme. Od prvého júla máme zamestnaných dvoch plavčíkov, 
kým sa plaváreň nespustí, budú zatiaľ robiť údržbárske práce,“ 
povedal Richard Rybníček.   

Plaváreň ešte pred samotným spustením čakajú schvaľova-
cie procesy rôznych inštitúcií, čo môže trvať ďalšie dva – tri 
týždne. 
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„Vyjadrovať sa bude hygiena, dopravný inšpektorát, sta-
vebný úrad, vo-
dohospodári, 
okresný úrad, 
ešte v lete by sa 
mohlo podariť 
plaváreň otvo-
riť. Stále je ná-
dej. Záleží to 
len na dotiah-
nutí sietí. Plyn 
je natlakovaný, 
je v poriadku, 
teraz by mali dokončiť dotiahnutie vody a kanalizácie na most,“ 
spresnil Rybníček s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, na 
konci júla by mohli byť napustené bazény, aby mohla byť pla-
váreň ešte v auguste otvorená.      

Problémom zostane počas leta samotný most na Ostrov, do-
pravu na ňom riadia semafory. Autá jazdia v úzkom pruhu, po-
medzi ne chodia chodci a cyklisti.   

„To zostane pravdepodobne až do septembra – októbra, do-
kedy nebude dokončený most, možno budeme musieť znovu 
zabezpečiť kyvadlovú dopravu,“ dodal Richard Rybníček. 

Podľa nezávislého mestského poslanca Richarda Ščepka za 
tento stav nie je úplne zodpovedné toto vedenie mesta, nakoľko 
si termíny stanovujú Železnice SR a tie ich aj neustále posú-
vajú. Problémom podľa neho je však samotná plaváreň. 

„Máme tu plaváreň, ktorá je určená pre krajské mesto. Kde-
jaká letná plaváreň na okolí aj v menších mestách či dedinách 
má  podstatne lepšiu kvalitu a parametre ako tá naša, ktorá je v 
podstate takou paródiou na letné kúpalisko – jednak po stránke 
architektonickej a aj čo sa týka prvkov. Navyše stála cez osem 
miliónov eur a stále nie je otvorená,“ dodal Richard Ščepko. 

Test ukázal, že všetky technológie fungujú. 
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Podľa neho je to na dlhé desaťročia premrhaná príležitosť na 
ďalší kvalitný verejný priestor. „Na to sme ale v tomto meste 

ešte stále nedoz-
reli,“ povedal na 
záver Richard 
Ščepko. 

Novú letnú 
plaváreň v Tren-
číne postavili v 
roku 2010, cel-
kové náklady na 

sprevádzkova-
nie plavárne a 

rekonštrukciu mosta sa vyšplhali na 6,5 milióna eur. Starú letnú 
plaváreň zbúrali v roku 2013, dôvodom bola modernizácia že-
leznice. 

www.sme.sk 24.06.2016 
pomocná evidencia 
 
Priamo na futbalovom štadióne na Sihoti usporiadal sloven-

ský šampión AS Tren-
čín s podporou partne-
rov v nedeľu 19. júna 
už ôsmy ročník tradič-
nej charitatívnej akcie 
Hviezdy deťom.  

Počas uplynulých 
siedmich rokov puto-
valo vďaka podpore 
podujatia zo strany 
sponzorov a osobností na pomoc tým, ktorí to potrebujú naj-
viac, vyše 100 tisíc eur. Aj tentoraz pôjde na charitatívne účely 
nielen v Trenčíne a jeho blízkom okolí päťmiestna suma. 

 

Hokejová hviezda Marián Hossa. 
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„Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok spojili pre dobrú 
vec. Od partnerov projektu, cez športovcov, podporovateľov, 
fanúšikov, divákov a spoluorganizátorov. Sme šťastní, že 
máme za sebou už ôsmy ročník akcie. Keď sme začínali, nedú-
fali sme, že vytvoríme takú úžasnú tradíciu. Všetko je vďaka 
podpore množstva skvelých ľudí,“ povedal marketingový ma-
nažér AS Trenčín a jeden z hlavných organizátorov projektu 
Igor Schlesinger. „Potešilo nás množstvo pozitívnych reakcií 
zo všetkých strán. Dnes vieme, že pomôžeme deťom a ľudom s 
ich ťažkým osudom opäť zaujímavou sumou. Veríme, že to 
bude suma na úrovni 20 tisíc eur.“ 

Hviezdy deťom ponúkli nielen tradičný futbalový turnaj 
osobností, autogra-
miády a turnaj ná-
dejí, ale aj bohatý 
sprievodný program 
nielen pre najmen-
ších. Na ploche šta-
dióna nechýbali 
okrem atrakcií, det-
ského divadla ani 
tréningové work-
shopy aikida, ho-

keja, hádzanej, tenisu, futbalu alebo florbalu. Celý deň sa niesol 
aj v duchu všeobecného športového rozvoja, čo je jeden z pri-
ncípov nedávno vzniknutej Asociácie športov Trenčín. 

Najzaujímavejší pre návštevníkov podujatia bol turnaj osob-
ností. Tradičným lídrom tímu hokejistov bol trojnásobný víťaz 
Stanleyho pohára Marián Hossa, ktorý priviedol aj Tomáša 
Tatara, Tomáša Kopeckého, Martin Réwaya alebo Mariána 
Gáboríka.  
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„Opäť to bola skvelá akcia. Výťažok ide už tradične na 
dobrú vec. Sme radi, 
že môžeme tento pro-
jekt podporiť," pove-
dal Marián Gáborík. 
Víťaz turnaja nádejí 
do deväť rokov AS 
Trenčín si v rámci 
hlavného programu 
zahral proti výberu 
hokejistov exhibičný 

zápas, ktorý sa stal korisťou mladých trenčianskych futbalistov.  
„Pre deti to je skutočne perfektné. Je skvelé vidieť ich entu-

ziazmus a zanietenie pre futbal,“ povedal Tomáš Kopecký a 
Marián Hossa dodal: „Boli skvelí. Hrali s chuťou. Rád sa poze-
rám na deti, keď športujú. Najmä, keď im to takto ide.“ 

www.teraz.sk 24.06.2016 
pomocná evidencia 496/1/2016 
 
Budova Trenčianskeho múzea na Mierovom námestí v Tren-

číne je v havarijnom stave. Patrí mestu, múzeum ale spravuje 
Trenčianska župa. Múzeum preto do rekonštrukcie nemôže in-
vestovať. Pokiaľ sa nič nezmení v horizonte dvoch-troch rokov, 
riaditeľ múzea hovorí o sťahovaní múzea do Nového Mesta nad 
Váhom. 

Budova Trenčianskeho múzea má štatút národnej kultúrnej 
pamiatky. Múzeum je v priestoroch v bezplatnej výpožičke. 
Podľa riaditeľa múzea Petra Martiniska je budova vo veľmi 
neutešenom až havarijnom stave. Ohrození sú zamestnanci mú-
zea, ale aj zbierkové predmety. 

„Podmienky nie sú vôbec vyhovujúce. Je tu nezateplená ple-
chová strecha, v lete je v podkrovných priestoroch pravidelne 
viac ako 35 stupňov, v zadnej časti je zas vlhko, zateká tam, 

Mužstvo hokejových hviezd. 

Mužstvo hokejových hviezd. 
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zateká aj cez okná. Ak sa do plechovej strechy oprie vietor, ple-
chy doslova vejú vo vetre. Vo výstavných priestoroch sa up-
cháva kanalizácia, ktorá je v murive hrubom dva metre, násled-
kom čoho vlhnú steny,“ vymenúva riaditeľ múzea Peter Marti-
nisko nedostatky. 

Budova má tiež problémy so štandardnými revíziami vyku-
rovania, komínov.  

„Elektrina je z tridsiatych rokov minulého storočia, vykuro-
vanie budovy je riešené plynovými gamatkami,“ dodal Peter 
Martinisko. Podľa neho je v nevyhovujúcich priestoroch aj časť 
vzácnych zbierok. „Tie sa snažíme postupne prevážať do cen-
trálneho depozitára, ktorý je v Novom Meste nad Váhom. Keby 
tu boli dlhodobo uskladnené, hrozí im poškodenie,“ povedal 
riaditeľ múzea. 

Situáciu začalo múzeum riešiť minulý rok. „Oslovili sme 
mesto Trenčín, začali sme rokovania o zámene, dlhodobej vý-
požičke alebo dlhodobom prenájme, aby sa tento stav, ktorý 
trvá už od osemdesiatych rokov, podarilo vysporiadať,“ pove-

dal Peter Martinisko 
s tým, že pre múzeum 
je neudržateľné zos-
tať v priestoroch viac 
ako tri alebo štyri 
roky. 

„Aj keby sme 
chceli, nemôžeme do 
nej investovať, pre-
tože nepatrí Tren-
čianskemu samo-

správnemu kraju. Ideálne by bolo, ak by Trenčianske múzeum 
zostalo v Trenčíne. Ak nás ale situácia prinúti, zostáva nám je-
dine sťahovanie. Trenčianske múzeum má v správe niekoľko 
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budov v kraji, najvyhovujúcejšia je v Novom Meste nad Vá-
hom,“ dodal na záver Peter Martinisko. 

V súčasnosti má mestskú budovu na Mierovom námestí 
Trenčianske múzeum v pre-
nájme od mesta, zmluvu 
uzavreli na dobu neurčitú 
ešte v roku 1996. 

Podľa hovorkyne mesta 
Trenčín Eriky Ságovej malo 
mesto ešte v roku 2004 pri-
pravenú aj zmluvu o výpo-
žičke medzi mestom Trenčín 
a Trenčianskym múzeom, ku ktorej ale druhá strana nepristú-
pila. „V návrhu zmluvy bolo aj oprávnenie robiť v objekte 
zmeny, rekonštrukcie a údržbu väčšieho rozsahu,“ povedala 
Erika Ságová. O stave, v akom sa budova nachádza, je mesto 
informované, aktuálne však zmluvný vzťah meniť nechce. 

„Riaditeľ Trenčianskeho múzea sa stretol s primátorom 
k tejto téme, pričom navrhol dlhodobý prenájom, no mesto za-
tiaľ nechce aktuálny zmluvný vzťah meniť, pretože s najväčšou 
pravdepodobnosťou budeme žiadať v rámci obnovy kultúrnych 
pamiatok peniaze z nórskych fondov. Podľa našich informácií 
by mala byť vyhlásená výzva budúci rok,“ dodala Erika Sá-
gová. 

Trenčianska župa podľa stručného stanoviska zváži spo-
ločne s Trenčianskym múzeom a mestom Trenčín ďalšie mož-
nosti riešenia vzťahu k tejto budove. 

www.sme.sk 28.06.2016 
pomocná evidencia 500/1/2016 

 
Trenčianski poslanci sa stretli na riadnom rokovaní 

i v prázdninovom čase v stredu 6. júla. 
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Schválili niekoľko zmien v rozpočte. Peniaze pôjdu na re-
konštrukciu Poľnohospodárskej ulice, na opravu prístreškov 
kyseliek v Záblatí, Zlatovciach a Orechovom i na dva nové prí-
strešky na cintorínoch v Istebníku. 

Nová tréningová plocha pri futbalovom štadióne v Záblatí 
bude mať oplotenie, obnovené budú herné prvky na detských 
ihriskách v MČ Západ, dopravné ihrisko v areáli MŠ Medňan-
ského bude zrekonštruované a vstupné dvere do MŠ Švermova 
vymenené. Zmenou rozpočtu sa našli peniaze i na doplnenie 
prvku a lavičiek na workoutovom ihrisku pri zimnom štadióne 
a na ohrievacie teleso na vodu na futbalovom štadióne v Opa-
tovej. 

Ušetrené financie z rekonštrukcie cesty na ulici J. Zemana 
budú použité na vybudovanie cyklochodníka a chodníka na 
Karpatskej ulici i na schody, zjazd a dopravné značenie na ulici 
Osloboditeľov. Poslanci odsúhlasili i peniaze na prevádzku par-
kovísk, konkrétne na zabezpečenie SMS parkingu a mobilných 
platieb. 

Mestský parlament odsúhlasil odkúpenie pozemku detského 
ihriska na Beckovskej ulici, vrátane príslušenstva od spoloč-

nosti KUPAS za 40 
tisíc eur. Mesto 
týmto deklaruje, že 
detské ihrisko zo-
stane zachované. 
Ministerstvo pôdo-
hospodárstva ako 
Riadiaci orgán pre 
Interreg V - A SR – 
ČR uverejnilo vý-

zvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
Zastupiteľstvo odobrilo zapojenie sa do projektu s názvom 

 

Karpatská ulica. 

Karpatská ulica. 



179 
 

„TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradí-
cie“, vrátane uzavretia dohody o spolupráci s Trenčianskym sa-
mosprávnym krajom (vedúci partner) a mesta Bučovice. Tren-
čín sa zapojí do projektu realizáciou cesty od pamätníka na Bre-
zine po vstup na hrad cez južné opevnenie a revitalizáciou Če-
rešňového sadu. Uzávierka pre podanie žiadostí je 31. 8. 2016. 
Vyhodnotené by mali byť na jar 2017.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 528/1/2016 
 
Parkovanie v Trenčíne sa od novembra zmení. Obyvatelia 

mesta aj návštevníci budú za parkovanie platiť aj mimo centra 
mesta. 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili 
v stredu 6. júla návrh nariadenia o dočasnom parkovaní na vy-
medzených úsekoch 
miestnych komuniká-
cií na území mesta. 
Obyvatelia a návštev-
níci tak budú od no-
vembra za parkovanie 
platiť aj mimo centra 
mesta. 

Prevádzkovať par-
kovacie miesta bude 
mesto. Trenčianska parkovacia spoločnosť bude aj naďalej pre-
vádzkovať parkovanie, avšak už iba na parkoviskách, ktoré sú 
na súkromných pozemkoch. 

Výnos z úhrad za dočasné parkovanie je po novom príjmom 
mesta, ktoré bude parkovné vyberať vo vlastnom mene a na 
vlastný účet. 
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Prijatím nariadenia sa podľa Ivety Marčekovej z Trenčian-
skej parkovacej spoločnosti, ktorá koordinovala prípravu naria-
denia, začína s reguláciou parkovania v šiestich pásmach. 

„Ideme značiť parkovacie miesta, upravovať priechody pre 
chodcov a značiť cyklotrasy, zároveň s tým ideme pripravovať 
projekty pre ďalšie pásma a lokality, kde sú s parkovaním prob-
lémy.  Začíname aj s informovaním občanov, čo to vlastne pre 
nich znamená, aké majú možnosti. Chceme nariadenie mesta 
pretlmočiť do jednoduchšej reči, tak, aby bolo zrozumiteľné aj 
pre občanov,“ povedala Iveta Marčeková. 

Základná rezidentská karta stojí 20 eur za prvé auto pre 
pásmo, v ktorom má majiteľ auta trvalý pobyt. „Väčšina ľudí 
asi bude mať záujem o kartu, ktorá im umožní parkovanie v ce-
lom meste – tam sú k dispozícii dve karty – za 50 eur pre par-
kovanie na dlhodobých parkoviskách, ktoré sú v každom pásme 
s výnimkou centra alebo za 80 eur, ktorá platí všade s výnim-
kou pásma A a B,“ informovala Iveta Marčeková. 

Parkovanie bude prevádzkovať mesto, Trenčianskej parko-
vacej spoločnosti zostala len prevádzka súkromných parkova-
cích plôch. Podľa Marčekovej ľudia vyjadrili nedôveru parko-
vacej spoločnosti, preto mesto pristúpilo k tejto zmene. 

Do návrhu uznesenia zapracovali rozdelenie prostriedkov 
z výberu parkovania, prvé tri roky pôjde 70 percent prostried-
kov na budovanie parkovacích miest a 30 percent na mobilitu. 
Od štvrtého roku by mal byť pomer rozdelený 50:50. 

„Predpokladáme, že najväčšiu časť parkovacích miest vybu-
dujeme práve počas troch rokov. Do novembra by malo vznik-
núť v šiestich pásmach dopravným značením viac ako dvetisíc 
nových parkovacích miest – spolu ich bude takmer 4500,“  do-
dala Iveta Marčeková. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček si myslí, že schvále-
ním novej parkovacej politiky sa zvýši bezpečnosť. „Ideme re-
gulovať parkovanie, aby občania s trvalým pobytom mali kde 
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zaparkovať, z finančných prostriedkov sa okrem parkovacích 
miest budú stavať cyklotrasy, investovať do nových zastávok 
a mobility v meste,“ povedal Richard Rybníček. 

Ceny kariet sú podľa primátora primerané. „Bavíme sa o ce-
nách za rok, ak si to vydelíte počtom dní, vychádza to na centy. 
Nie je to tak dramatické, pomôže to zregulovať verejný priestor, 
kde je teraz parkovacie eldorádo, každý  parkuje kde sa mu za-
chce a zadarmo,“ uzavrel Richard Rybníček. 

Proti zmenám v parkovaní spísali v Trenčíne petíciu. Cel-
kovo ju podľa šéfa petičného výboru Martina Pagáča podpo-
rilo takmer osem tisíc ľudí, mesto však neuznalo elektronickú 
časť petície. 

V dôvodovej správe namietlo neplatnosť podpisov - neobsa-
hovala úplnú adresu pobytu jednotlivcov, ktorí petíciu podpo-
rili, ani adresu elektronickej pošty, ktorá má slúžiť na to, aby 
bolo možné overiť reálnosť podporovateľa petície a ďalej elek-
tronická petícia neobsahovala elektronický podpis jednotliv-
cov, ktorí petíciu podporili. Celkovo tak podľa mesta mala petí-
cia len viac ako dvetisíc podpisov. 

www.sme.sk 06.07.2016 
pomocná evidencia 527/1/2016 
 
Minulý týždeň začali práce na stavbe chodníka, ktorý spojí 

trenčiansku mestskú časť Opatová s Trenčínom. Viac ako pol 
kilometra dlhý úsek by mal byť hotový o štyri týždne. Počas 
výstavby môže prísť k čiastočnému obmedzeniu dopravy. 

Novovybudovaný chodník bude zo zámkovej dlažby, jeho 
rozloha je tisíc metrov štvorcových. Mesto bude stáť viac ako 
53 tisíc eur. Chodník pri frekventovanej Opatovskej ceste chý-
bal niekoľko rokov. Mamičky s kočíkmi alebo deti do škôl mu-
seli chodiť po ceste, nebezpečné situácie vznikali najmä počas 
zimy, keď bol na krajniciach sneh. 
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Za vybudovanie chodníka vznikla pred dvoma rokmi do-
konca petícia, podpísalo ju viac ako 1500 ľudí. 

„Mesto vyhodnotilo petíciu ako dôvodnú predovšetkým 
z hľadiska bezpečnosti. Táto investičná akcia bola narozpočto-
vaná už v minulom roku, no majetkovoprávne usporiadanie tr-
valo dlhší čas, bolo tam viacero vlastníkov – Slovenská správa 
ciest, Železnice Slovenskej republiky, Pozemkový fond, cirkev, 

fyzické osoby,“ 
informovala ho-
vorkyňa mesta 
Trenčín Erika 
Ságová. 

Súčasťou 
chodníka do Opa-
tovej však nebude 
priestor pre cyk-
listov. Podľa ho-
vorkyne mesta 

bolo smerové a výškové vedenie chodníka navrhnuté po mest-
ských, štátnych a cirkevných pozemkoch tak, aby dochádzalo 
k čo najmenšiemu odkupovaniu súkromných parciel a nie je 
vhodné na vedenie cyklistov. 

„Pre postavenie cyklochodníka by bolo potrebné vybudovať 
nový most ponad potok a uskutočniť výkup veľkého množstva 
súkromných pozemkov,“ povedala Erika Ságová s tým, že 
chodník pre cyklistov by mal vzniknúť pozdĺž Tepličky na exis-
tujúcej poľnej ceste. 

„Tento chodník bude súčasťou Vážskej cyklomagistrály,“ 
dodala. 

www.sme.sk 08.07.2016 
pomocná evidencia 530/1/2016 
 



183 
 

Obyvatelia niektorých obcí Trenčianskeho a Novomest-
ského okresu sa môžu začať pripájať na novovybudované vo-
dohospodárske zariadenia v regióne. Koncom júna nadobudli 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutia všetkých objektov vo-
dohospodárskeho projektu „Intenzifikácia čističiek odpado-
vých vôd, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v tren-
čianskom regióne“. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčianskych vodární a kana-
lizácií Zdenka Pepelová, súbor intenzifikovaných alebo novo-
vybudovaných vodohospodárskych objektov významne pri-
speje ku kvalite a ochrane životného prostredia a vôd v celom 
trenčianskom regióne. 

„Obyvatelia Trenčína a obcí Omšenie, Zamarovce, Tren-
čianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Adamovské 
Kochanovce, Chocholná-Velčice, Moravské Lieskové a Iva-
novce sa môžu bezod-
kladne pripájať na verejnú 
kanalizáciu. Nový verejný 
vodovod je k dispozícii 
obyvateľom Očkova, Pobe-
dimu a Podolia,“ priblížila 
Zdenka Pepelová s tým, že 
súčasťou prone, Novom 
Meste nad Váhom, Tren-
čianskej Teplej a Trenčianskych Stankovciach. Novú čističku 
vybudovali v obci Ivanovce. 

Úspešná realizácia projektu je podľa nej významným míľni-
kom činnosti spoločnosti. Vybudované vodohospodárske ob-
jekty a použité moderné technológie umožnia efektívnejšie od-
vádzanie a čistenie odpadových vôd, a výrazne tak prispejú k 
ochrane kvality pitnej vody, životného prostredia a vodných to-
kov v celom regióne. 
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Projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v trenčianskom regióne bol spolufinancovaný z 
Kohézneho fondu Európskej únie v rámci implementácie Ope-
račného programu Životné prostredie, a štátneho rozpočtu vo 
výške 44,43 milióna eur. Spoločnosť Trenčianske vodárne a ka-
nalizácie projekt spolufinancovala vo výške takmer 10,73 mili-
óna eur. Časť prostriedkov vložili mestá a obce. 

www.sme.sk 10.07.2016 
pomocná evidencia 
 
V 288 ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samo-

správnom kraji (TSK) prenocovalo v minulom roku 274 tisíc 
návštevníkov. Kapacitu ubytovacích zariadení v najmenšom 
slovenskom kraji využili návštevníci na 28,8 %, čo bola druhá 
najvyššia hodnota spomedzi slovenských krajov.  

Riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pa-
vol Arpáš informoval, že po Nitrianskom kraji navštívil TSK 
druhý najnižší počet návštevníkov, ale v Trenčianskom kraji 
zase strávili v priemere viac nocí. Priemerný počet prenocovaní 
bol v Trenčianskom a Trnavskom kraji najvyšší na Slovensku, 
návštevníci tu strávili v priemere zhodne po štyri dni.  

„Do Trenčianskeho kraja prišlo v minulom roku 67 096 za-
hraničných návštevníkov, čo tvorilo 24,5 % všetkých návštev-
níkov, nižší podiel mal už iba Banskobystrický kraj. Kraj nav-
štívili najmä obyvatelia európskych krajín (94,1 %), a to najmä 
obyvatelia Českej republiky, Nemecka, Poľska a Rakúska. Ďa-
lej nasledovali obyvatelia Ázie 3,7 %, predovšetkým z Južnej 
Kórey, Číny a Izraela. Návštevníci z Ameriky sa podieľali 
1,8 % (najviac zo Spojených štátov amerických a Kanady), 
z Afriky 0,2 % (väčšinou z Juhoafrickej republiky) a z Austrá-
lie 0,2 %,“ uviedol Pavol Arpáš. 

www.teraz.sk 14.07.2016 
pomocná evidencia 550/1/2016 
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Poslanci trenčianskeho zastupiteľstva schválili zmeny 

v mestskej hromadnej doprave. Od 1. augusta 2016 budú auto-
busy jazdiť podľa nového cestovného poriadku, zmenilo sa aj 
cestovné. 

Nový grafikon mestskej hromadnej dopravy prinesie nové 
trasovanie liniek, no-
vé zastávky, ale aj 
nový cenník.V Tren-
číne bude premávať 
18 denných liniek 
a jeden nočný spoj. 
Ich súčasné číslova-
nie zostane zacho-
vané aj v novom gra-
fikone. 

Najvýraznejšia zmena je využívanie nového cestného mosta, 
ktorý otvorili minulý rok. Mestská hromadná doprava po ňom 
doteraz nejazdila. Novinkou pre autobusy sú aj viaceré stavby, 
ktoré vznikli v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. 

„Uplatní sa spojenie na Juh aj do Zámostia. Doprava bude 
hustejšia a pravidelnejšia, zníži sa počet prázdnych prejazdov 
autobusov. Viac sa spojí s centrom mesta Záblatie a Zlatovce, 
zavádzame spoje zo Zámostia do obchodného centra,“ hovorí 
primátor Trenčína Richard Rybníček. 

V rozvíjajúcich častiach mesta – Priemyselný park, Zlatovce 
– Vinohrady, Záblatie, sídlisko Noviny ale aj Brnianska ulica 
pribudnú nové zastávky, súčasťou nového grafikonu je aj zjed-
nodušenie a skrátenie niektorých názvov zastávok. 
V mestskej doprave pribudne od augusta možnosť pripojenia na 
internet, novinkou bude aj nastupovanie všetkými tromi dve-
rami. Podľa primátora sa tak zvýši presnosť autobusových li-
niek, pretože nastupovanie aj vystupovanie bude rýchlejšie. 
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Poslanci schválili aj nový cenník mestskej hromadnej do-
pravy. Jeho filozofiou je zvýhodnenie dlhodobých časových 
predplatných lístkov. Mesačný zlacnie z 20 eur na 15 eur, troj-
mesačný z 55 eur na 40 eur. Cena jednorazového cestovného 
lístka, ktorý si cestujúci kupujú u vodiča, narástla o 20 centov. 

„Zmyslom toho je, že karty by mali byť výhodnejšie na úkor 
jednorazového cestovania. Súvisí to aj so zavedením novej par-
kovacej politiky, pokúsime sa tak ľudí dostať do mestskej hro-
madnej dopravy,“ dodal Richard Rybníček. 

Zľavu na cestovnom budú mať od augusta aj držitelia Zlatej 
a Diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily. Pri 
platbe cez čipovú kartu zaplatia za jednu cestu 25 centov. 

Zmena čaká aj dôchodcov, ktorí nemajú čipovú kartu. Ak 
budú chcieť jazdiť bezplatne, budú si ju musieť vybaviť. Bez 
nej bude stáť jedna cesta 30 centov. 

„Teraz, ak sa pri vstupe do autobusu preukážu len občian-
skym preukazom, nie sú evidovaní. Chceme mať prehľad 
o tom, ako často a ktoré spoje využívajú,“ dodal Richard Ryb-
níček. 

www.sme.sk 15.07.2016 
pomocná evidencia 
 
Vzhľadom k havarijnému stavu mosta v mestskej časti Opa-

tová (I/61) vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček 18. júla 
mimoriadnu situáciu na moste a v jeho najbližšom okolí. 

Z poslednej obhliadky mostného objektu vyplynula potreba 
okamžitej rekonštrukcie mosta alebo jeho uzavretie. Pri inten-
zívnych dažďoch by mohlo dôjsť k podmytiu podložia pižma a 
následne k jeho zrúteniu, čím by sa znížila nosnosť mosta.  
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Po tom, ako primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu, bolo na 
mieste osadené dopravné značenia a Slovenská správa ciest 
a firma Strabag začali s rekonštrukčnými prácami. Most je pre-
jazdný v obmedzenej premávke. V tejto súvislosti mesto žiada 
účastníkov cestnej premávky o dodržiavanie dopravných a bez-

pečnostných zna-
čení a pokynov 
pracovníkov sta-
vebnej firmy. Re-
konštrukčné práce 
by mali trvať štyri 
mesiace. Výsled-
kom má byť kom-
plexná rekonštruk-
cia mosta vrátane 

protihlukových 
stien. Do zimy by mal byť celý most hotový. Pre práce na re-
konštrukcii mosta musela byť od 25. júla zrušená dočasná linka 
MHD č. 121 smerujúca k opatovskej chate.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 566/1/2016 
 
Počas minulého týždňa sa centrum Trenčína vrátilo o takmer 

500 rokov do minulosti. Hlavným príbehom 11. ročníka Tren-
čianskych historických slávnosti bolo dobytie mesta generálom 
Johanom Katzanierom z roku 1528. 

Podľa organizátora podujatia Ladislava Sekerku, generála 
Katzaniera povolal Ferdinand Habsburský, aby porazil Zá-
poľského vojsko, príbeh vyvrcholil hromadnou bitkou a vypá-
lením mesta. 
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K týždňu plného dobových kostýmov, vystúpení a kulís pat-
ril aj dobový jarmok a dobový konský záprah, ktorý bol mag-
netom pre detské oči. Zmeny sa oproti minulým rokom dotkli 
hlavne Mierového námestia. 

„Na námestí 
sme mali po mi-
nulé roky pieskové 
kolbisko, na kto-
rom bývalo až 90 
ton piesku, čo sme 
si tento rok odpus-
tili,“ ozrejmil Ladi-
slav Sekerka. Toh-
toročné slávnosti 
venovali organizátori príbehu generála Katzaniera, ktorého v 
Trenčíne stvárnil Jan Truneček.  

„Hral som úlohu Johana Katzaniera, veliteľa nemeckých 
vojsk, ktoré obliehali 
Trenčín. Moja úloha 
bola veľmi jednodu-
chá – vypáliť, vylú-
piť a sprzniť. Katza-
nier bol vojakom te-
lom aj dušou, keď 
nenašiel vojenské 
uplatnenie na cisár-
skej strane, prešiel na 

tú osmanskú,“ ozrejmil pozadie historickej osobnosti Jan Tru-
neček.  

Jedenásty ročník slávností zhodnotil Ladislav Sekerka ako 
úspešný.  
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„Bolo tu kopec dobovej zábavy, historický jarmok, hry pre 
deti a čo bolo výnimočné – zrekonštruovanie dobytia mesta ge-
nerálom Katzanierom, ktorý bol zvláštnou historickou osobnos-
ťou,“ dodal na záver Ladislav Sekerka. 

www.sme.sk 25.07.2016 
pomocná evidencia 579/1/2016 
 
Protest proti zlodejom v politike podporilo v pondelok 1. au-

gusta v Trenčíne na Mie-
rovom námestí viac ako 
500 ľudí. Žiadali odstú-
penie Roberta Ka-
liňáka z postu ministra 
vnútra, prekáža im jeho 
prepojenie na podnika-
teľa Ladislava Bašter-
náka, ktorý je vyšetro-
vaný pre údajné podvody 
s DPH.  Protest zorganizovalo hnutie OĽaNO a strana Sloboda 
a Solidarita (SaS). 

„Už dlhšie ma trápi, ako to na Slovensku vyzerá. Hoci tie 
protesty sa zatiaľ javia ako nie veľmi účinné, aj tak je to lepšie 
ako nerobiť nič. Verím, že ak by tu bolo viac ľudí, šanca by bola 
vyššia,“ povedal Trenčan Dominik Boboš. 

Protestné zhromaždenie trvalo asi hodinu a pol, časť ľudí 
mala čierne tričká s nápisom „Fico chráni zlodejov“, ktoré roz-
dávali organizátori.  

Podľa nich ich v Trenčíne rozdali viac ako 500, počet pro-
testujúcich tak odhadli na tisíc ľudí. 

Niektorí ľudia si priniesli transparenty a mávali červenými 
kartami. Skandovali heslá ako „Do basy“ alebo „Odstúpiť.“ 
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Z politikov prišli do Trenčína Jozef Mihál, Daniel Lipšic, 
Erika Jurinová, Gábor Grendel, medzi rečníkmi bola aj Re-
náta Kaščáková. 

www.sme.sk 01.08.2016 
pomocná evidencia 601/1/2015 
 
Hokejisti Dukly Trenčín začali s prípravou na novú sezónu 

mimo svojho domovského štadióna Pavla Demitru. Dôvodom 
je rekonštrukcia chladiarenských veží a výmena mantinelov.  

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka mesto ako 
majiteľ štadióna in-
vestuje zo svojho 
rozpočtu viac ako 62 
tisíc eur do výmeny 
chladiarenských ve-
ží. Výmena mantine-
lov bude stáť 78 tisíc 
eur, z nich 35 tisíc 
prefinancuje Sloven-
ský zväz ľadového 

hokeja (SZĽH), ďalších 43 tisíc eur investuje mesto.  
„Pôvodne mal ísť do komplexnej rekonštrukcie chladiaren-

ského zariadenia milión eur z vládnej dotácie, peniaze však na-
pokon napriek prísľubu nešli do Trenčína, ale do zimného šta-
dióna v Kežmarku. Rekonštrukciu sme už mali vysúťaženú, 
zmluva vyprší 5. augusta, dovtedy nemôžeme na štadióne nič 
robiť, keďže víťaz verejnej súťaže od nej odmietol odstúpiť,“ 
skonštatoval Richard Rybníček.  

Na štadióne tak podľa neho zostane priame chladenie, dôjde 
len k výmene dvoch chladiarenských veží, ktoré sú mimo šta-
dióna, čím sa zvýši bezpečnosť.  
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„Výmena mantinelov a chladiarenských zariadení by mala 
byť hotová najneskôr do 15. septembra. Ak všetko pôjde ide-
álne podľa plánu, myslíme si, že by to mohlo byť hotové už do 
konca augusta,“ doplnil Richard Rybníček s tým, že Dukla 
Trenčín bude nielen trénovať mimo Zimného štadióna Pavla 
Demitru, ale asi aj začiatok sezóny odohrá na ľade súperov.  

www.teraz.sk 01.08.2016 
pomocná evidencia 604/1/2015 
 
V stredu 3. augusta bola daná do užívania dočasná lávka cez 

Vážsky kanál na Ostrov. Láv-
ka slúži predovšetkým chod-
com. Cyklisti a autá naďalej 
používajú pôvodnú časť mos-
ta, kde je doprava riadená sve-
telnou signalizáciou.  

Ide však stále o stavenisko, 
preto je potrebné prechádzať 

cez lávku i most s mimoriadnou opatrnosťou a rešpektovať po-
kyny pracovníkov vykonávajúcich rekonštrukciu mosta. 

www.trencin.sk 03.08.2016 
pomocná evidencia 612/1/2016 
 
Zabezpečenie efektívneho informovania o európskych 

štrukturálnych a investičných fondoch v regióne Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) je hlavným cieľom vzniku Infor-
mačno-poradenského centra (IPC) na Úrade TSK. Vzniklo kon-
com júla a verejnosti začne slúžiť po zaškolení pracovníkov od 
začiatku septembra.  

IPC bude financované z prostriedkov operačného programu 
Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý podporuje Európsky fond 
regionálneho rozvoja. 
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„Celkové náklady na projekt predstavujú 301 487,20 eur. 
TSK zo svojho rozpočtu projekt spolufinancuje sumou 14 
561,83 eur čo je 4,83 percenta z celkových nákladov na projekt 
po dobu do 31. decembra 2016,“ priblížil Matej Plánek z TSK. 

IPC bude podľa neho poskytovať včasné, aktuálne, kom-
plexné, presné a jednotné informácie, vrátane zabezpečenia od-
borného poradenstva. Verejnosti, žiadateľom a prijímateľom 
bude k dispozícii 40 hodín týždenne, počas ktorých bude po-
skytovať osobné, resp. telefonické a e-mailové bezplatné pora-
denstvo. 

www.teraz.sk 03.08.2016 
pomocná evidencia 615/1/2016 
 
Nutná výmena plynovodov, ale i iných sietí pod Mierovým 

námestím bude spojená s rekonštrukciou jeho povrchu. Práce 
by sa mali začať na jar 2017. 

 „Predpokladáme, že začiatkom budúceho roku začnú prvé 
archeologické prieskumy a na jar by mala byť spustená rekon-
štrukcia. Boli by sme radi, ak by kolaudácia námestia mohla 
byť 1. decembra 2017 a vianočné trhy by sa konali už na novom 
námestí,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček. 

Mesto ešte do konca tohto roka vysúťaží zhotoviteľa. Kom-
pletná rekonštrukcia námestia, vrátane výmeny všetkých inži-
nierskych sietí, bude stáť približne 5 miliónov eur. Poslanci sa 
svojim hlasovaním na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 
4. augusta zaviazali, že v rozpočte na rok 2017 schvália sumu 
tri milióny sto tisíc eur na rekonštrukciu Mierového námestia. 
Siete však zafinancujú ich správcovia – Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP, a.s., 
Orange, a.s., Slovak Telekom, a.s. 

Info 06.09.2016 
pomocná evidencia 625/1/2016 
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Trenčiansky mestský parlament rokoval na mimoriadnej 
schôdzi 4. augusta. Okrem hlasovania o zámere vyhlásiť ve-
rejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie Mierového ná-
mestia sa venovali aj iným témam. 

Poslanci schválili vysporiadanie pozemkov, ktoré sú nevy-
hnutne potrebné pre rekon-
štrukciu Jahodovej ulice. 
Na túto verejnoprospešnú 
stavbu čakajú obyvatelia už 
veľmi dlho. Mestu sa poda-
rilo dohodnúť s vlastníkmi 
záhrad na okraji zastava-
ného územia v Zlatovciach, 
ktoré sú prístupné z Majer-

skej ulice cez nespevnenú komunikáciu na Jahodovej ulici. Po 
podpise zmlúv bude môcť začať stavebné konanie a po získaní 
stavebného povolenia i rekonštrukcia komunikácie.  

V zmysle VZN o dočasnom parkovaní má byť k 1. novem-
bru 2016 spoplatnených asi 4 500 parkovacích miest. Výber 
parkovného bude, popri ďalších možnostiach platby, realizo-
vaný aj prostredníctvom parkovacích automatov. Keďže staré 
automaty už nevyhovujú novým technológiám smart city, ako 
napríklad rezervácia parkovacích miest, platba cez mobil a po-
dobne, mestské zastupiteľstvo súhlasilo s vyhlásením zákazky 
na dodanie 25 parkovacích automatov. Tie bude mať Mesto 
v prenájme počas piatich rokov za celkovú sumu maximálne 
necelých 200 tisíc eur bez DPH.  

Od dodávateľa bude požadovať odstránenie poruchy do 24 
hodín od jej nahlásenia a pri neodstrániteľnej poruche výmenu 
automatu za funkčný do 48 hodín od nahlásenia. Automaty 
budú rozmiestnené najmä v centre mesta a na miestach väčšej 
koncentrácie parkovacích miest.  

Jahodová ulica. 
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Na základe rozhodnutia poslancov Mesto vyhlási aj zákazku 
na dodanie dvoch parkovacích rampových systémov a poskyto-
vanie súvisiacich služieb s maximálnou predpokladanou hod-
notou takmer 87 300 eur bez DPH. Umiestnené by mali byť na 
parkoviskách na Mládežníckej a Legionárskej ulici. Mesto 
bude požadovať 5-ročnú záruku a poskytovanie servisných slu-
žieb na dobu neurčitú.  

Info 06.09.2016 
pomocná evidencia 626/1/2016 
 
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili práce na 

všetkých inžinierskych sieťach tzv. Malej stavby, ktorých do-
končenie bolo základným predpokladom pre uvedenie letnej 
plavárne v Trenčíne do prevádzky. 

Ako informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková, že-
leznice vybudovali vodovod, dažďovú i splaškovú kanalizáciu, 
komunikácie a spevnené plochy, prípojku nízkeho napätia a 
lávku pre chodcov na moste do rekreačnej zóny Ostrov, kde je 
postavená nová letná plaváreň. 

„V júli boli stavebne dokončené všetky spomínané objekty. 
Okresný úrad v Trenčíne si v rámci miestneho šetrenia vyžiadal 
začiatkom augusta doplňujúce doklady, ktoré boli predložené 
11. augusta. Od tohto termínu ŽSR neevidujú žiadne legisla-
tívne ani iné prekážky, ktoré by bránili úspešnému ukončeniu 
konania a uvedeniu týchto objektov do predčasného užívania. 
Momentálne očakávame doručenie rozhodnutia Okresného 
úradu v Trenčíne - Odboru starostlivosti o životné prostredie o 
povolení predčasného užívania,“ doplnila Martina Pavliková. 

Ako dodala, naďalej pokračujú stavebné práce na moste na 
Ostrov. K predĺženiu termínu ukončenia prác na moste došlo 
podľa nej z viacerých objektívnych príčin - z dôvodu dodatoč-
ného riešenia porúch, ktoré zistili až počas prác. Do konštrukcie 
mosta museli zapracovať materiál nad rámec predpokladaných 
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stavebných prác tak, aby boli splnené všetky technické a bez-
pečnostné požiadavky v zmysle legislatívy. 

„Bezpečný prie-
chod pre chodcov 
je možný po samo-
statnej dočasnej 
lávke, ktorá je už v 
predčasnom uží-
vaní, autá môžu cez 
most prechádzať v 
polovičnom profile 
striedavo z oboch 
smerov. Ukončenie 

prác na moste ŽSR predpokladajú do konca roku 2016,“ dopl-
nila hovorkyňa železníc. 

www.sme.sk 17.08.2016 
pomocná evidencia 665/1/2016 
 
Vo štvrtok 25. augusta sa na cintoríne pri Pamätníku umuče-

ných v lesoparku 
Brezina uskutoč-
nila spomienková 
slávnosť k 72. vý-
ročiu Slovenské-
ho národného po-
vstania (SNP). 

Každoročne 
v tomto období 
predstavitelia po-
litického a verej-

ného života spoločne s návštevníkmi vzdávajú hold obetiam 
SNP pri Pamätníku umučených na Brezine. Spomienkovej sláv-
nosti venovanej 72. výročiu SNP sa zúčastnili okrem priamych 
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bojovníkov a ich potomkov aj zástupca Ozbrojených síl SR, 
brigádny generál Juraj Krištofovič. Mesto Trenčín reprezen-
toval Richard Rybníček. Za členov Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov (SZPB) vystúpil Miroslav Ondráš. 
Medzi prítomnými boli za Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici a poslanec Zastupi-
teľstva TSK a prednosta Okresného úradu v Trenčíne Jo-
zef  Stopka.  

 „V Európe je SNP hodnotené ako druhé najväčšie vystúpe-
nie proti fašistom. Je preto na našej generácii, aby sa na SNP 
a pamiatku jeho účastníkov nezabudlo,“ uviedol vo svojom prí-
hovore Miroslav Ondráš zo SZPB. 

Pamätník umučených je venovaný 69 obetiam fašizmu, ktoré 
na Brezine popravili Nemci.  

www.tsk.sk 26.08.2016 
pomocná evidencia 693/1/2016 
 
Mesto Trenčín začalo v polovici augusta s rekonštrukciou 

približne 200-metrového úseku Šoltésovej ulice. Mestská in-
vestícia vo výške 
131 tisíc eur prine-
sie aj výrazný nárast 
parkovacích miest. 
Domáci by pred 
väčším parkovis-
kom uprednostnili 
viac zelene. 

Ako informovala 
Erika Ságová, ho-

vorkyňa mesta Trenčín, parkovanie sa zmení zo šikmého na po-
zdĺžne, kapacita parkovacích miest narastie na 60. 
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„Celý priestor bude vyvýšený tak, aby sa vo vnímaní spojil 
s existujúcim námestíčkom. Celú investičnú akciu budú reali-
zovať Cesty Nitra, pričom práce by mohli byť ukončené v po-
lovici septembra,“ vysvetlila Erika Ságová.  

Ako povedala na záver,  súčasťou týchto prác bude aj oprava 
chodníkov.  

www.sme.sk 01.09.2016 
pomocná evidencia 707/1/2016 
 
Na Palackého ulici je od septembra vyznačený vyhradený 

cyklistický pruh. Je namaľovaný v protismere jazdy automobi-
lov. Cyklisti v protismere sú v našom meste novinka.  

Prvé ohlasy na toto riešenie sú rôzne, pochvalné aj kritické. 
„Ide pritom o úplne bežné a funkčné dopravné opatrenie v mo-
derných mestách na svete, v Európe ale aj na Slovensku, naprí-
klad v Bratislave, Trnave či v Piešťanoch,“ hovorí Richard 
Medal, predseda Cyklokomisie a poslanec mestského zastupi-
teľstva. Ľudia však musia vedieť, aké sú práva cyklistickej a 
motoristickej verejnosti v takomto priestore.  

Od účastníkov dopravy si toto nové riešenie vyžaduje aj čo 
najväčšiu pozornosť a ohľaduplnosť. Richard Medal si myslí, 
že pri troche vzájomnej tolerancie pruh cyklistom pomôže v ich 
mobilite a motoristov nijako neobmedzí.  

Základné pravidlá, vychádzajúce z platnej legislatívy, pripo-
mína vedúci odboru dopravy MsÚ Trenčín Róbert Hartmann: 
„Vodiči vozidiel, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, 
myslíme tým v tomto prípade cyklistov, sú povinní vyhradený 
jazdný pruh použiť prednostne. Ďalej tiež platí, že vodič nesmie 
zastaviť a stáť na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, 
pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnú-
torný jazdný pruh. Autá by teda na vyhradenom cyklistickom 
pruhu zastaviť a stáť nemali.“  
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Dôležité je tiež si uvedomiť, kto má pred kým prednosť na 
začiatku Palackého uli-
ce pred hotelom Eliza-
beth. „Cyklista idúci v 
protismernom vyhrade-
nom jazdnom pruhu ide 
po hlavnej ceste - vo-
zidlá odbočujúce alebo 
prichádzajúce na Mie-
rové námestie či z neho, 

ktoré je vedľajšou cestou, mu teda dávajú prednosť,“ vysvetľuje 
pravidlo R. Hartmann.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 703/1/2016 
 
Septembrový prieskum pomocou georadaru je súčasťou prí-

prav na rekonštrukciu, ktorá čaká Mierové námestie v Trenčíne 
na budúci kalendárny rok. 

Ešte predtým, ako sa začnú rekonštrukčné práce, je potrebné 
identifikovať podpovrchové štruktúry námestia.  

„Georadar vysiela elektromagnetické vlnenie, ktorého odraz 
zaznamenávame. Na základe vzniknutej hustej siete bodov po-
tom vytvoríme 3D obraz toho, čo sa nachádza pod povrchom 
námestia do hĺbky 3 metre,“ povedal archeogeofyzik Peter 
Milo z katedry archeológie a muzeológie Masarykovej univer-
zity v Brne.  

Výsledky prieskumu by mali byť známe približne o mesiac. 
Budú odkonzultované s Krajským pamiatkovým úradom 
(KPÚ) v Trenčíne a na základe toho dôjde potom k bližšiemu 
preskúmaniu objektov, ktoré georadar našiel.  
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Podľa Jaroslava Somra z Trenčianskeho múzea nemožno 
očakávať niečo unikátne, mohli by sa objaviť studne alebo piv-
nice z domov, ktoré zachádzali až do námestia. Práce na rekon-
štrukcii Mierového námestia by sa mali začať na začiatku bu-
dúceho roka. Georadarový prieskum bol uskutočnený na zá-

klade konzultácie s 
KPÚ na preskúma-
nie možných arche-
ologických nálezov 
v rámci Mierového 
námestia.  

„Vyvíjame čo 
najväčšiu snahu, aby 
sa všetko pripravilo 
tak, že rekonštrukč-

né práce prebehnú v budúcom roku čo najplynulejšie a predpo-
kladaný termín ich ukončenia bude dodržaný,“ povedal primá-
tor mesta Richard Rybníček. 

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 712/1/2016 
 
Letnú plaváreň mesto do konca prázdnin neotvorilo. Trenča-

nia tak zostali bez kúpaliska už tretie leto. Dôvodom bolo zdr-
žanie dodávky a montáže trysiek.  

„Keď sme trysky namontovali a pustili cez ne vodu, tá vy-
hnala všetok nános z trubiek. Bazény sme opätovne vypustili, 
znova ich čistíme. Niektoré testovania technológií boli vyskú-
šané s pozitívnym výsledkom, v testovaní ešte budeme pokra-
čovať po opätovnom napustení bazénov,“ informovala hovor-
kyňa mesta Erika Ságová. Ešte v auguste sa pritom zdalo, že 
letnú plaváreň by mohli aspoň na pár týždňov otvoriť. 
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Most na Ostrov, ktorý pôvodne spustenie plavárne kompli-
koval, odovzdali Železnice SR do predčasného užívania v po-
lovici augusta. Napriek tomu zostala plaváreň zatvorená. Mesto 

muselo riešiť problém 
s výmenou poškode-
ných trysiek na dne ba-
zénov. 

„Pri testovacom na-
púšťaní sa ukázalo ich 
poškodenie, čo spôso-
bilo zatekanie vody pod 
fóliu bazénov,“ uviedla 
v polovici augusta ho-

vorkyňa mesta Erika Ságová. Pokazených bolo 441 trysiek. 
Pretože dodávateľ nemal taký počet na sklade, mesto muselo 
objednať výrobu i dovoz až v Španielsku.  

„Trysky sme objednali u dodávateľa stavby okamžite, ako sa 
ukázalo, že sú poškodené. Dodávka a montáž sa však onesko-
rili,“ dodala Erika Ságová. 

Letné kúpalisko teda bude návštevníkom k dispozícii až 
v budúcej sezóne.  

www.sme.sk 06.09.2016 
pomocná evidencia 718/1/2016 
 
V Trenčíne sa v priebehu tohto týždňa začala výstavba au-

tistického centra pre dospelých. Špecializované zariadenie bude 
v areáli Centra sociálnych služieb Demy. Náklady na stavbu sú 
vo výške 1,4 milióna eur, dokončené by malo byť budúci rok. 

Dospelí ľudia trpiaci autizmom nemajú v Trenčíne a blíz-
kom okolí ani jedno špecializované zariadenie. Niekoľko rokov 
funguje centrum pre deti v predškolskom veku, minulý rok 
v septembri otvorili v Trenčíne špeciálnu základnú školu pre 
autistické deti. 
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„Práve na ňu by nadväzovali poskytované služby v autistic-
kom centre pre deti, ktoré ukončia povinnú školskú dochádzku. 
Novopostavené centrum im prinesie možnosť využiť ambu-
lantné, ale aj pobytové sociálne služby,“ informovala hovor-
kyňa Trenčianskej župy Jana Paulínyová. 

Svoje služby bude poskytovať 30 klientom trpiacich autiz-
mom po ukončení povinnej školskej dochádzky. Budú môcť 
využívať dennú ambulantnú alebo týždňovú pobytovú službu, 
počíta sa aj s celoročnou formou sociálnej služby. 

www.sme.sk 11.09.2016 
pomocná evidencia 732/1/2016 
 
Udržiavať sociálne kontakty, pripomínať si tradície a kul-

túrne hodnoty v našom regióne je hlavným cieľom Akadémie 
tretieho veku (ATV) v Trenčíne. Jubilejný 30. školský rok sa 
pre seniorov začal v sobotu 17. septembra a končí sa 10. júna. 
Do lavíc ATV zasadne tento rok 123 seniorov.  

Podľa predsedníčky ATV Terézie Drobnej na celom svete 
pribúda starších ľudí a tento trend bude pokračovať aj v budúc-
nosti.  

„Niekoľko rokov dozadu predpovedali, že 21. storočie bude 
storočie seniorov. Prvýkrát v histórii ľudstva bude na planéte 
viac ľudí nad 60 rokov 
ako vo vekovej kategó-
rii do 15 rokov. Je 
smutné, že roky sme o 
týchto prognózach ve-
deli a neurobili sme nič 
preto, aby sme sa pri-
pravili na to, že senio-
rov v populácii pri-
budne,“ uviedla Teré-
zia Drobná. Jubilejnú ATV slávnostne otvorili v Kultúrnom 
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centre Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne. Nový školský rok  
je výsledkom spolupráce s Trenčianskym samosprávnym kra-
jom (TSK), ktorý podporuje vzdelávanie na základe memo-
randa medzi TSK a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Trenčíne. 

www.teraz.sk 18.09.2016 
pomocná evidencia 751/1/2016      
 
Miestna komunikácia na Olbrachtovej ulici bude mať už 

čoskoro nový povrch, a to v celom úseku od Soblahovskej ulice 
po Partizánsku (okrem slepej ulice - časť Olbrachtova). Súčas-
ťou ďalšej veľkej investičnej akcie mesta Trenčín je aj rekon-
štrukcia chodníkov na Olbrachtovej ulici. Práce sa začínajú v 
pondelok 19. septembra a mali by byť ukončené začiatkom no-
vembra.  

www.trencin.sk 19.09.2016 
pomocná evidencia 753/1/2016      
 
V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) žilo ku koncu 

minulého roka 93 778 osôb v poproduktívnom veku (65 rokov 
a viac). Podiel osôb v poproduktívnom veku sa z od roku 1996 
zvýšil z 11,3 % na 15,09 % v roku 2015. Informoval o tom ria-
diteľ pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Trenčíne Pavol 
Arpáš. 

„Vekové zloženie obyvateľstva poukazuje na jeho starnutie. 
Odzrkadľuje to aj index starnutia (pomer osôb v poproduktív-
nom veku k osobám v predproduktívnom veku), ktorý v našom 
kraji dosiahol v roku 2015 nielen najvyššiu hodnotu, ale aj naj-
vyšší medziročný nárast medzi krajmi Slovenskej republiky. Na 
100 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 14 rokov pripadlo 
v Trenčianskom kraji až 120 osôb vo vekovej skupine 65 a viac 
rokov,“ uviedol Pavol Arpáš s tým, že v rámci Slovenska to 
bolo iba 94 osôb. 
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V produktívnom veku (15 až 64 rokov) žilo v TSK koncom 
minulého roku 417 717 obyvateľov. Podiel obyvateľov v pro-
duktívnom veku v roku 1996 tvoril 67,7 %, v roku 2008 dosia-
hol maximálnu hodnotu 73,3 %, odvtedy medziročne klesal 
a v roku 2015 dosiahol hodnotu 70,8 %. 

„Podiel detí v Trenčianskom kraji bol najnižší medzi sloven-
skými krajmi. V roku 2015 mal TSK 78 440 obyvateľov do 14 
rokov. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku v roku 
1996 tvoril 21 % a v roku 2015 iba 13,3 % z celkového počtu 
obyvateľov kraja,“ uzavrel Pavol Arpáš. 

www.teraz.sk 22.09.2016 
pomocná evidencia 764/1/2016      
 
Biopotravinou roka 2016 je bio hovädzie mäso z Farmy Tu-

rová vo Zvolenskom okrese výrobcu Petra Badiara. Rozhodla 
o tom odborná porota, výsledky vyhlásili v piatok 23. septem-
bra  na Bio jarmoku v Trenčíne. V spotrebiteľskom hlasovaní 
zvíťazila 100-percentná ovčia bio bryndza z Poľnohospodár-
skeho družstva Važec. 

Ako informoval Richard Medal z Centra environmentál-
nych aktivít Trenčín, 
bio hovädzie mäso 
z Farmy Turová vyrá-
bajú výlučne zo slo-
venského ekologic-
kého chovu. Výni-
močná kvalita mäsa sú-
visí nielen s pôvodom 
zvierat, ale aj s jeho 
spracovaním a najmä 
jeho vyzrievaním. Vyššiu kulinársku kvalitu bio mäsa potvr-
dzujú aj špičkoví kuchári v top reštauráciách. Hovädzí dobytok 
chovajú na Farme Turová od roku 2006, pričom v roku 2008 s 

Výrobca Peter Badiar so svojou biopotravinou roka. 
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celou farmou vstúpili do systému ekologického poľnohospo-
dárstva. V roku 2013 dokončili výstavbu špecializovaného bi-
túnku pre spracovanie dobytka výhradne zo slovenských eko-
logických fariem, ktorý je jediným certifikovaným bio bitún-
kom na Slovensku. 

O udelení ocenenia Slovenská biopotravina roka 2016 bio 
hovädziemu mäsu rozhodla porota zložená z odborníkov. Za 
bio mäso hlasoval aj jej člen Juraj Rizman, ktorý dlhodobo 
pôsobí v Greenpeace. 

 „Bio mäso je pre mňa stále ešte výnimočný a často nie ľahko 
dostupný tovar. Hlasom za bio hovädzie mäso hlasujem za roz-
širovanie sortimentu bioproduktov,“ skonštatoval Juraj Riz-
man. „Porota tiež rozhodla o udelení čestného uznania všetkým 
ostatným nominovaným biopotravinám - BioKids chrumky 
s mrkvou, Pieniny bylinný čaj bio, Biomirabelkovica pravý 
ovocný destilát, Biomila špaldová múka graham a 100 % ovčia 
bio bryndza.“ 

 V poradí 11. ročník súťaže Biopotravina roka zorganizovalo 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s Vi-
dieckou platformou.  

www.teraz.sk 23.09.2016 
pomocná evidencia 768/1/2016    
 
Divadelnú sálu v budove  Posádkového klubu v Trenčíne za-

tvorili, do priestorov hľadiska počas dažďov zateká. Strechu 
pritom armáda, ktorá posádkový klub spravuje, opravovala mi-
nulý rok na jar. 

Za rekonštrukciu strechy nad javiskom zaplatili 11 tisíc eur. 
Vtedy problémy so zatekaním odstavili budovu na viac ako tri 
mesiace. Koľko bude trvať oprava tento rok, je otázne. 

Ministerstvo obrany tvrdí, že z  dôvodu zatekajúcej strechy 
nad javiskom bola uzatvorená iba divadelná sála.  
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Uzatvorenie Domu armády skomplikovalo organizáciu fil-
mového festivalu HoryZonty. Po tom, ako sa organizátori do-
zvedeli, že veľkú sálu Domu armády zatvorili, museli pre 11. 
ročník festivalu hľadať náhradné riešenie - kino Hviezda a klub 
Lúč. 

Priestory Domu armády využíva na divadelné predstavenia 
aj projekt Virtuálne divadlo, ktorý do Trenčína už niekoľko ro-
kov prináša občianske združenie LampART. 

„Budeme musieť zrušiť všetky naplánované divadelné pred-
stavenia. Posádkový klub je jediným priestorom v Trenčíne, 
kde sa dajú zrealizovať väčšie divadelné produkcie renomova-
ných divadelných súborov,“ hovorí Branislav Hollý z občian-
skeho združenia LampART. 

Tí o alternatíve v priestoroch kina Hviezda zatiaľ neuvažujú. 
„Nemá dostačujúcu veľkosť javiska, chýbajú tu divadelné ťahy 
a potrebné technické vybavenie sály.,“ dodal Hollý. 

www.sme.sk 24.09.2016 
pomocná evidencia 772/1/2016    
 
Trenčiansky hrad počas pracovných dní v októbri úplne 

uzavrú. Pre verejnosť bude k dispozícii len cez víkendy. Dôvo-
dom sú práce na odstraňovaní kovových zábran, umiestnených 
po páde hradobného múru v roku 2003. Konštrukcia slúžila ako 
bezpečnostné zastrešenie prístupovej cesty na hrad, kde sa na-
chádza aj pokladnica.  

„Po rozobratí a zabezpečení staticky narušeného múru táto 
zábrana prestala plniť svoj účel. Preto sme sa rozhodli tieto zá-
brany odstrániť a sprístupniť verejnosti staronové výhľady a 
priestranstvo pri vstupnej bráne do hradu,“ povedal Peter Pas-
tier z oddelenia marketingu Trenčianskeho múzea v Trenčíne. 

www.teraz.sk 24.09.2016 
pomocná evidencia 773/1/2016  
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Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa zišli na 
ďalšej spoločnej schôdzi 28. septembra. Rokovanie trvalo tak-
mer 8 hodín. Primátor Richard Rybníček informoval poslan-
cov o finančnej situácii mesta.  

„Celkový dlh bol k  31. júlu 2016 vo výške 14,89 milióna 
eur, čo predstavuje 
270 eur na jedného 
obyvateľa. Všetky 
záväzky platíme 
v lehote splat-
nosti,“ uviedol. 
Celková suma dlhu 
Mesta Trenčín defi-
novaná zákonom o 
rozpočtových pra-

vidlách k 31. 7. 2016 bola 35,88 percenta, pričom zákonná ma-
ximálna možná miera zadlženosti je 60 percent.  

Pri prerokovaní zmeny rozpočtu na tento rok odsúhlasili na-
príklad financie na opravu chodníkov na Hodžovej ulici od Ra-
degastu po Lidl (časť pri kurtoch), chodníka oproti štadiónu M. 
Gáboríka smerom k ZŠ Hodžova a okolo školy a aj chodníkov 
na Potočnej ulici popri cestnom moste v smere na Maják 
a opačne z Majáku na Potočnú ulicu.  

Peniaze pôjdu aj na rekonštrukciu oporného múru na Potoč-
nej ulici pred zastávkou v smere na Trenčín. Centrum voľného 
času bude mať vymenené dvere a podlahy. Poslanci schválili 
i financie na opravu jedného z kompresorov chladenia a kotlo-
vého výmenníka mobilnej ľadovej plochy, ktorá by mala byť 
v tomto zimnom období po dlhšej prestávke opäť v prevádzke 
na Štúrovom námestí. Zastupiteľstvo odobrilo i vyčlenenie pe-
ňazí z rozpočtu na piate celoplošné kosenie, ktoré bude spojené 
i so zberom lístia. 

Potočná ulica v Opatovej. 
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V zmysle rozpočtu na rok 2016 si mesto Trenčín vezme úver 
na financovanie investičných akcií - prekládka trafostanice, re-
konštrukcie cintorínov a domov smútku v Zlatovciach, na Juhu, 
v Záblatí a Kubrej. Peniaze z úveru pôjdu aj na križovatku pri 
Bille – CSS, rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestských 
častiach, na kúpu multifunkčného vozidla na čistenie komuni-
kácií, na projektové dokumentácie a rekonštrukciu niektorých 
komunikácií, budov, sociálnych zariadení, striech, okien  ma-
terských a základných škôl, na rekonštrukciu zimného štadióna, 
na detské ihriská a verejné priestranstvá. 

Úver vo výške milión eur s dobou splatnosti 10 rokov po-
skytne mestu Trenčín Slovenská sporiteľňa. Prvú splátku mesto 
zaplatí v januári 2017.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 785/1/2016 
 
Josif Vissarionovič Stalin prišiel o čestné občianstvo nášho 

mesta. Po 69 rokoch mu ho odňali poslanci trenčianskeho mest-
ského parlamentu. 

Stalinovi udelilo 21. apríla 1947 vtedajšie plénum MNV 
čestné občianstvo „na znak vďaky oslobodeného mesta Trenčín 
jemu i národom SSSR za nehynúce zásluhy v oslobodzovacom 
boji proti nemeckému násiliu“. Štátny archív poskytol mestu re-
levantné dokumenty, ktoré tento fakt potvrdzujú. V stredu 
28.septembra podal primátor Richard Rybníček na rokovanie 
mestského zastupiteľstva návrh na odňatie čestného občianstva 
človeku, ktorý si to vzhľadom na historické udalosti nezaslúži.  

„Za jeho vlády zahynulo 20 miliónov ľudí. Ak nebudeme 
vnímať takéto historické fakty a začneme ich zľahčovať, potom 
uvoľníme cestu extrémizmu, ktorý sa už dnes dostal do parla-
mentov viacerých štátov, vrátane Slovenska,“ povedal Richard 
Rybníček. Podľa jeho názoru by mali byť čestné občianstva 
udeľované skutočným osobnostiam in memoriam.  
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Čestní občania mesta Trenčín: 
Julius Szalavszký - župan v dvoch obdobiach Rakúsko-

Uhorska. 
Tomáš G. Masaryk - bývalý prezident vtedajšieho štátu, 

tzv. „prezident – Osloboditeľ“. 
Edvard Beneš - prezident vtedajšieho štátu. 
Dr. Milan Hodža - predseda vlády vtedajšieho štátu.  
Jozef Branecký - rektor piaristov, trenčiansky historik.  
Filipp Fedosejevič Žmačenko - generálplukovník, veliteľ 

40. armády 2. ukrajinského frontu Červenej armády. 
JUDr. Vojtech Zamarovský - známy spisovateľ.  
Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 786/1/2016 
 
    V Trenčíne budeme parkovať inak. Septembrové mestské 

zastupiteľstvo súhlasilo so začiatkom platnosti novej parkova-
cej politiky od 15. marca 2017.   

Dôvodom zmeny účinnosti Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN o parkovaní) 
o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií 
je skutočnosť, že do pô-
vodne stanoveného ter-
mínu 1. 11. 2016 nie je 
možné ukončiť všetky 
verejné obstarávania nevyhnutne súvisiace s realizáciou nového 
systému parkovania v meste. 

Stále platí, že prevádzku parkovacích miest na miestnych 
komunikáciách bude zabezpečovať mesto Trenčín vo vlastnom 
mene a cez vlastný účet. Trenčianska parkovacia spoločnosť 
bude prevádzkovať len dve súkromné parkoviská, ktoré má 
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v prenájme, a to parkovisko na Rozmarínovej ulici a menšie 
parkovisko pri Družbe.  

V centre budú môcť na základe parkovacej karty parkovať 
iba rezidenti centra. Ostatní návštevníci budú platiť parkovné 
podľa stanovenej hodinovej sadzby, avšak držitelia vybraných 
parkovacích kariet majú nárok na 50-percentnú zľavu na prvú 
hodinu parkovania. Mimo centra budú tzv. dlhodobé parkovi-
ská, ktoré zabezpečia zníženie dopytu po parkovacích miestach 
v blízkosti bytových domov. 

Nové pravidlá parkovania a všetko o parkovacích kartách 
Mesto detailne vysvetlí prostredníctvom pripravovanej web-
stránky.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 787/1/2016 
 
V súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest postupne 

dochádza i k zmene dopravného režimu na viacerých uliciach. 
Ide predovšetkým o zjednosmernenie ulíc.  

Na Sihoti ide napríklad o ulice Komenského, Smetanova, Ji-
ráskova, Gen. Viesta, Vodárenská, 17. novembra. V mestskej 
časti Stred sú zjednosmernené ulice Beckovská, Bezručova, 
Strojárenská, druhá časť ulice 28. októbra, Zelená, časť ulice 
Janka Kráľa, Krátka a Olbrachtova. 

Budú upravené aj niektoré priechody pre chodcov, pribudnú 
i niektoré trasy pre cyklistov. Cyklopruh je napríklad vyzna-
čený na Palackého ulici.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 789/1/2016 
 
Najbližšie tri roky pôjde 70 percent z parkovného na nové 

parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie mobility, čiže do 
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cyklochodníkov, úprav komunikácií pre peších, ale aj na zlep-
šenie podmienok pre cestujúcich MHD. Od roku 2020 sa tento 
pomer vyrovná 50 ku 50. 

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 790/1/2016 
 
Kasárne Trenčianskeho hradu vo štvrtok 22. septembra ob-

sadili stredoškoláci, diskutovali o význame Európskej únie a 
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.  

Podujatie nieslo názov eSKaEÚ sa spolu usmievajú. Podľa 
spoluorganizátorky a riaditeľky Kraj-
skej organizácie cestovného ruchu 
Trenčín Evy Frývaldskej je názov in-
špirovaný logom slovenského predsed-
níctva, ktoré je zložené z emotikonov a 
smajlíkov. Medzi prednášajúcimi pri-
vítala aj víťaza a tvorcu loga predsed-
níctva v EÚ, Trenčana Jakuba Dušičku. Študent šiesteho roč-
níka na Vysokej škole výtvarných umení podľa vlastných slov 
chcel od začiatku po grafickej stránke pracovať so slovenčinou, 
voľba nakoniec padla na diakritické znamienka.  

„Štyri znamienka, ktoré som použil, existujú aj v iných jazy-
koch, ale len v slovenčine existujú 
v takej kombinácii,“ vysvetlil Ja-
kub Dušička. Ako povedal, najlep-
šie sa mu pracuje počas cestovania, 
myšlienka dnes všadeprítomného 
loga vznikla pri ceste z Brna do 
Bratislavy.  

„Takmer vždy tvorím s ceruzkou a zošitom, lepšie sa mi pre-
mýšľa, keď nemusím sedieť doma pri počítači,“ prezradil ta-
jomstvo grafického úspechu. Modro-červené logo zanechá 

 

 

Jakub Dušička 
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svoju stopu aj na nádvorí Trenčianskeho hradu, kde ho s roz-
mermi 5 x 7 metrov vyskladali z drobných kamienkov stredo-
školáci. Podľa Evy Frývaldskej logo zostane na hrade až do 
konca roka.  

„Výstupom podujatia je jednak logo, ďalším modely, ktoré 
vytvorili študenti Strednej umeleckej školy, ktoré budú v hrad-
ných kasárňach vystavené,“ informovala.  

www.sme.sk 29.09.2016 
pomocná evidencia 792/1/2016 
 
Po takmer štyroch rokoch práce a diskusií s odbornou i laic-

kou verejnosťou sa 5. októbra začala výstavba prvej časti cyk-
lochodníka z Juhu do centra mesta v dĺžke asi 990 metrov. Prvá 
etapa povedie od bývalého hotela Trenčan po kruhový objazd 
pri Keramoprojekte.  

„Stavebne je jedna z najnáročnejších, keďže práce sa dejú 
v stiesnených po-
meroch existujúcej 
zástavby. Spočívajú 
v rozšírení cesty, 
zužovaní chodní-
kov, úprave križo-
vatiek a aj priecho-
dov pre chodcov na 
bezbariérové s dlaž-
bou pre nevidiacich. 
Preto treba počítať 

s dopravnými obmedzeniami,“ povedal Róbert Hartmann, 
poverený vedením Útvaru dopravy MsÚ. 

Stavebná činnosť sa dotkne aj betónových oporných múrov 
pred obchodným domom Centrum pozdĺž Braneckého ulice, 
ktoré zbúrajú kvôli rozšíreniu cesty. Tento priestor následne po-
stavia úplne nanovo.  



212 
 

Výstavba prvej etapy cyklotrasy z Juhu do centra mesta bude 
stáť približne 300 tisíc eur. Ak bude vyhovujúce počasie, práce 
by mali byť ukončené ešte v tomto roku. 

Druhá etapa cyklotrasy bude pokračovať od kruhového ob-
jazdu pri Keramoprojekte po Soblahovskej ulici až po križo-
vatku pod Juhom. O tom, či sa s jej stavbou začne už na budúci 
rok, rozhodnú finančné možnosti mesta. 

„Momentálne pripravujeme aj projektové dokumentácie, 
kde riešime prepojenie Zámostia s centrom mesta, sídliska Juh 
s priemyselným parkom, trasy z centra na Sihoť smer Opatová 
a prípadne na Kubrú a ich prepojenia,“ uviedol hlavný architekt 
mesta Martin Beďatš. 

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 833/1/2016 
 
Multifunkčnú učebňu v prírode, ktorá je spojená s náučno-

relaxačným chodníkom, otvorili na pravom brehu Váhu v tren-
čianskej miestnej časti Orechové. Nachádza sa v priestore me-
dzi Orechovským potokom a Váhom. 

Žiaci a študenti sem budú môcť prísť na praktické vyučova-
nie prírodovedy, súčasťou učebne v prírode je prístrešok s ve-
getačnou strechou, ohrada s koňmi, genofondový ovocný sad 
s jabloňami a čerešňami, okružný chodník pre peších, cyklis-
tov, oddychové zóny s lavičkami a informačnými panelmi. 

Zatiaľ bude prístupný najmä od marca do októbra, organizá-
tori už ale zvažujú aj jeho zimné využitie. 

Za vybudovaním areálu je občianske združenie Pre prírodu 
s podporou nadácie Ekopolis v spolupráci so Správou Chráne-
nej krajinnej oblasti Biele Karpaty. 

Autorka projektu a členka združenia Pre prírodu Ingrid So-
uhradová hovorí, že s myšlienkou využiť prírodu na pravom 
brehu Váhu a ponúknuť ju ľuďom sa pohrávala už niekoľko ro-
kov. 
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„Písala som rôzne projekty a začalo sa dariť, dostali sme pe-
niaze na vytvorenie verejného športového areálu, nakoniec sa 
podarilo vybudovať túto živú učebňu. Deti sa môžu priamo 
dotknúť prírody. To nie je o tom, že to je teraz moderné, vôbec. 
My sme kedysi vyrastali v prírode a bolo by dobre, aby tie deti 
sa tam aj vrátili,“ povedala Ingrid Souhradová. 

Areál má v súčasnosti viac ako dva a pol hektára, po dokon-
čení modernizácie železnice by ho chceli rozšíriť. Nachádza sa 

v blízkosti chráne-
ného územia európ-
skeho významu Váh 
pri Zamarovciach. 

Pracovníčka pre 
envirovýchovu Štát-
nej ochrany prírody 
Katarína Rajcová 
povedala, že areál 
má pre ľudí a mesto 

veľký význam. „Sme v meste, kde je veľká koncentrácia detí. 
Do voľnej prírody sa nedostanú tak často ako dieťa niekde 
z Bošáce na kopaniciach, ktoré má tú prírodu za humnami. De-
ťom chýba priamy kontakt s prírodou, dostať sa do školy v prí-
rode je problematické,“ myslí si Katarína Rajcová. Podľa nej 
práve pri Váhu nájdu všetko potrebné. 

„Sú tu prvky divej prírody, dá sa tu pozorovať množstvo ži-
vočíchov a rastlín a zároveň je to dostupné. Pre nás je to veľmi 
vhodné pre kratšie aktivity s deťmi alebo prednášky,“ dodala 
Katarína Rajcová. 

www.sme.sk 11.10.2016 
pomocná evidencia 838/1/2016 
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Časť areálu Detského mestečka v Zlatovciach, ktorý štát vy-
hlásil za prebytočný majetok a ponúkal ho v dražbe, pripadol 
napokon mestu. 

V prvom kole štát za pozemky, budovu školskej jedálne 
s kuchyňou, telocvične s bazénom a skleník žiadal 1,5 milióna 
eur. O nehnuteľnosti však nemal nikto záujem, cena šla po-
stupne dolu, vo štvrtom kole spadla na 600 tisíc eur. 

Napriek takmer miliónovej zľave sa záujemca nenašiel, bu-
dovy napokon dostalo do svojho majetku mesto. Nemuselo pri-
tom za ne zaplatiť ani euro. 

„V piatom kole elektronickej aukcie je zákonná povinnosť 
ponúknuť majetok bezodplatne obci. Mesto Trenčín prejavilo 
záujem, majetok bol darovacou zmluvou prevedený na mesto,“ 

informovala riaditeľka 
kancelárie generálneho 
riaditeľa Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
Jana Lukáčová. 

Toto riešenie privítala 
aj riaditeľka Základnej 
školy Na dolinách v Tren-
číne Anna Plachká. Bu-
dovy, ktoré škola nemala 

vo svojom majetku, chátrali, škola do nich nemohla investovať 
žiadne peniaze, škola za ne musela dokonca štátu platiť prená-
jom. Počas minulého školského roka dokonca nemohli využí-
vať telocvičňu. 

„Elektrické rozvody a osvetlenie boli v havarijnom stave, 
neóny praskali. Kryt spadol na sieťku, čo je pod svetlami, a tru-
bica začala horieť plameňom, bolo to životu nebezpečné. Stalo 
sa to viackrát,“ hovorí Anna Plachká. 
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Škola prevzala budovy telocvične s nefunkčnou plavárňou 
a jedáleň do svojej správy v prvej polovici augusta. Mesto do-
končilo opravu elektrických rozvodov a osvetlenia telocvične 
koncom septembra, práce stáli viac ako 37 tisíc eur. Do teloc-
vične namontovali úsporné led reflektory. 

Vedľa telocvične sa nachádza 25-metrový plavecký bazén. 
Naposledy sa v ňom kúpali deti pred desiatimi rokmi. Potom ho 
zatvorili, náklady na prevádzku boli príliš vysoké. 

„Problém je v technológiách, je tam teplovzdušné kúrenie 
z detského mestečka, kotolňa má skoro 50 rokov, vtedy na ener-
getickej úspore nezáležalo. Ak by sme ju chceli spustiť, museli 
by sme vymeniť celú bazénovú technológiu, prerobiť vykuro-
vanie, kúpiť novú bazénovú vaňu, okná, šatne, sprchy, sociálne 
zariadenia,“ uviedla Anna Plachká. Investíciu odhaduje na 
rovný milión eur. 

Myšlienka oživiť nefunkčný bazén sa pozdáva aj mestu, 
problémom sú ale peniaze. Investovať plánuje do telocvične. 

„Bazén plánujeme v budúcnosti využívať, ale jeho rekon-
štrukcia si vyžaduje značné finančné prostriedky. V budúcom 
roku, ak budú schválené peniaze v rozpočte, plánuje mesto v te-
locvični rekonštruovať šatne a hygienické zariadenia,“ pove-
dala Eva Mišovičová z trenčianskeho mestského úradu. Zá-
kladná škola Na dolinách má okolo 230 žiakov, v posledných 
rokoch zaznamenala nárast ich počtu. 

www.sme.sk 12.10.2016 
pomocná evidencia 843/1/2016 
 
Mesto v piatok 14. októbra spustilo petíciu za zastavovanie 

obnovených IC vlakov v Trenčíne. Na svojej stránke zverejnilo 
zberné miesta, aj odkaz na webstránku, kde si ľudia môžu stiah-
nuť petičný hárok.   
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„Podpisom petície my, dolupodpísaní občania, vyslovujeme 
nesúhlas s vynechaním zastávky v Trenčíne a žiadame o zasta-
vovanie IC vlakov aj v meste Trenčín, ktoré je krajským mes-

tom a centrom regiónu s 500 
tisíc obyvateľmi,“ píše sa na 
petičnom hárku. 

Ministerstvo dopravy 
tento krok obhajuje. Podľa 
ich vyjadrenia  patril Trenčín 
v minulosti pri prevádzke IC 

vlakov k najmenej využívaným staniciam. 
Podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko jazdí z 

Trenčína do Bratislavy dostatok vlakov, ušetrený čas v porov-
naní s klasickým rýchlikom je len 20 minút. 

„V bežný pracovný deň z Trenčína do Bratislavy odchádza 
8 rýchlikov, 5 regionálnych rýchlikov a 4 regionálne expresy, 
čo je spolu 17 vlakov. V opačnom smere do Košíc je to spolu 8 
vlakov,“ uviedla Zuzana Červená zo Železničnej spoločnosti. 

www.sme.sk 15.10.2016 
pomocná evidencia 853/1/2016 
 
Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček zakladá novú 

politickú stranu TOSKA. Na jej vznik potrebuje vyzbierať de-
saťtisíc podpisov. V nedeľu 16. októbra to ohlásil na tlačovej 
besede v Bratislave. Nepozdáva sa mu súčasná situácia, kedy 
Národná rada Slovenskej republiky a samotná vláda rozhodujú 
o dianí v jednotlivých regiónoch Slovenska. Marcové parla-
mentné voľby podľa neho dopadli patom.  

„Korupcia je problém celého podnikateľského prostredia,“ 
povedal Richard Rybníček s tým, že sa snažil nájsť lepšiu cestu, 
ako len kritizovať súčasný stav. „To nestačí. Nie som však 
žiadny spasiteľ, ani záchranca Slovenska, ani pravice. Cítim sa 
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ako človek, ktorý nechce byť iba medzi tými, čo nadávajú, ale 
mali by sme sa posúvať .“ 

 Podľa Rybníčka dnes starostovia, podnikatelia, lekári, ses-
tričky, učitelia cítia, 
že krajina je nebez-
pečne riadená z Brati-
slavy.  

„Rastie frustrácia 
ľudí v regiónoch. Vý-
sledkom je pasivita 
občanov, bezradnosť. 
Oni čakajú na nie-
koho, kto za nich 
problémy vyrieši.“ Tak podľa neho dostávajú priestor populis-
tické rozhodnutia. Zdôraznil, že moc treba presunúť do jednot-
livých regiónov. Chcel by, aby sa Slovensko členilo na tzv. pri-
rodzené regióny alebo župy. „Treba preniesť kompetencie tam, 
kde žijú občania.“   

Strana bude potrebovať jeden a pol až dva milióny eur na 
začiatok. „Toto je suma nutná na to, aby sme dokázali vládny 
program priniesť do volieb,“ povedal. Novovznikajúca strana 
bude niesť názov TOSKA. Ten je odvodený podľa Rybníčka od 
slov, ktoré vyjadrujú hodnoty strany. Ako dodal, strana by mala 
podporovať a dávať do popredia históriu Slovenska.  

Richard Rybníček oslovuje odborníkov z rôznych oblastí, 
ako je zdravotníctvo, hospodárstvo, školstvo, a preto chce, aby 
strana bola zložená z expertov, ktorí vedia reálne riešiť prob-
lémy bežných ľudí. 

 „Na konci budúceho roka by sme pripravili programové vy-
hlásenie vlády, ktoré bude presné, konkrétne a s tým by sme šli 
do parlamentných volieb o tri a pol roka,“ dodal. Podľa neho 
Slovensko potrebuje zmenu členenia územia.    
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Problémom v súčasnosti je, že regióny nemajú kompetencie 
na to, aby mohli rozhodovať o rozvoji na vlastnom území tak, 
aby ľudia nemuseli cestovať za prácou do Bratislavy, lebo u 
nich doma sú hladové doliny.  

Okrem toho si myslí, že treba zmeniť volebný systém. 
Zmena by mala byť na kombinovaný systém tak, aby 75 pos-
lancov NR SR bolo volených na základe pomerného volebného 
systému a 75 poslancov na základe väčšinového volebného sys-
tému. Tak by vznikol dvojkomorový parlament, čo by lepšie 
chránilo občanov v regiónoch pred dopadom niektorých odhla-
sovaných zákonov. V NR SR by tak vznikla „brzda“, ktorá dnes 
chýba a ktorá by chránila ľudí v regiónoch. Okrem toho je dô-
ležité, aby sa ľudia vyjadrovali k veciam odborne. Slovensko 
podľa neho potrebuje odborníkov, ktorí by boli na postoch, z 
ktorých vedia veci na Slovensku viesť správnou cestou.  

Ďalším pilierom jeho strany TOSKA je „služba“. „Politik je 
služba. Starí politici si z toho urobili kariéru, z ktorej žijú.“ po-
vedal. Taktiež komunikáciu s voličmi a občanmi považuje za 
dôležitú. Rovnako tak aj ambicióznosť, nebáť sa byť sebavedo-
mejší.  

Názov TOSKA vznikol od názvu podniku v Trenčíne, aj od 
názvu opery. „Dokonca sa mi aj prisnil a páči sa mi.“ V závere 
dodal, že ak sa mu podarí do komunálnych volieb 2018 vyzbie-
rať dostatočný počet hlasov, 10 tisíc, tak strana bude kandido-
vať. Na primátora Trenčína bude kandidovať tiež. Financovať 
plánuje stranu cez podporu obyvateľov a podnikateľov.  

www.webnoviny.sk 16.10.2017 
pomocná evidencia 862/1/2016 
 
 
Cenu Nadácie Ekopolis za najzaujímavejší projekt 10. roč-

níka grantového programu Zelené oázy dostalo 19. októbra 
2016 trenčianske občianske združenie Pre Prírodu. 
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Symbolický šek na tisíc eur odovzdali združeniu zástupcovia 
nadácie a spoločnosti Slovnaft, a. s. na  vyhodnotení 10. ročníka 
programu Zelené oázy. V ňom získalo grant 21 projektov a me-
dzi nim aj ocenený projekt s názvom „Krajina ako živá 
učebňa“.  

Táto netypická učebňa je na pravom brehu Váhu v Trenčíne 
- Orechovom. Školy ju môžu využiť na zážitkové vyučovanie 
prírodopisu, prírodovedy, biológie, telesnej a športovej vý-
chovy a praktickú výučbu krajinnej architektúry a dizajnu exte-
riérov.   

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 864/1/2016 
 
Počas svojej návštevy Trenčína v utorok 25. októbra prezi-

dent Andrej Kiska diskutoval s vedením mesta, predstaviteľmi 
gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice, so 
študentmi Gymnázia Ľudovíta Štúra a aktívnymi občanmi v 

sídle neziskovej 
organizácie Vo-
ices.  

Jeho pro-
gram sa začal 
prijatím na 
Mestskom úra-
de v Trenčíne, 
kde sa Andrej 
Kiska podpísal 

do pamätnej knihy mesta. S jeho vedením hovoril aj o zdravot-
níctve, školstve, investíciách či zamestnanosti v Trenčíne.  

„V situácii, v akej sa nachádza náš štát zdecimovaný rôz-
nymi aférami, hlas prezidenta ako je Andrej Kiska potrebu-
jeme,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček. „Vďaka 
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nemu máme na Slovensku nádej, že sa to dokáže zmeniť. Infor-
moval som ho, že niekedy človek pociťuje, že sa mu oveľa ťaž-
šie vybavujú veci, keď nie je vo vládnucej strane.“ 

  Prezident sa vyjadril, že ho nesmierne trápi dôvera ľudí 
v štát aj to, či je štát férový vo vzťahu k nim.  

„Je pre mňa dôležité počuť práve názory z miest, ako to ľu-
dia, ktorí sú za to často priamo zodpovední, vidia. Ako sa im 
darí, aby veci fungovali, čo ich trápi, ako vidia kroky vlády, 
parlamentu, aby som to vedel tlmočiť ďalej,“ povedal Andrej 
Kiska. Po diskusii s vedením mesta s radosťou skonštatoval, že 
mesto Trenčín má víziu.  

„Stretol som sa tu s prístupom, ktorý by mohol byť príkla-
dom pre iné mestá. Do toho, ako by malo mesto vyzerať do bu-
dúcna, boli zapojení nielen občania a organizácie v meste, ale 
prebehla medziná-
rodná súťaž, kde sa 
prihlásilo viac ako 
50 firiem z 21 štá-
tov. Keď mi dnes 
predstavilo vedenie 
mesta tento zámer, 
povedal som, klo-
búk dole. Presne 
takto treba na to ísť. 
Treba prejaviť odvahu, treba postaviť víziu a potom následne 
hľadať aj spôsoby ako to zrealizovať. Aby mesto dnes vedelo, 
ako má vyzerať za desať - dvadsať rokov,“ povedal Andrej 
Kiska.  

Jeho návšteva pokračovala na Pôrodnícko-gynekologickej 
klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne.  

„Informoval sa, ako sa nám darí udržiavať vysoký štandard 
zdravotnej starostlivosti, ktorý sa spája i so spokojnosťou na-
šich rodičiek a pacientok. Zaujímali ho problémy a nedostatky, 

Prezidenta Andreja Kisku prijal na mestskom úrade primátor Richard Rybníček. 
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s ktorými sa stretávame a veľmi otvorene sme hovorili o zdra-
votníctve a pôrodníctve i v širších súvislostiach Slovenska,“ po-
vedal prednosta kliniky Peter Kaščák. Prezident si prezrel prie-
story kliniky, pôrodnej i operačnej sály. Hovoril s lekármi, so 
zdravotnými sestrami, ale i s rodičkami a pacientkami po ope-
ráciách. 

 Búrlivé privítanie mu pripravili študenti Gymnázia Ľ. Štúra, 
kde sa stretol s vedením školy a neskôr diskutoval so študentmi 
v plnej telocvični.  

V nových priestoroch Neziskovej organizácie Voices na 
Sládkovičovej 8 sa Andrej Kiska stretol so zástupcami tvori-
vých iniciatív, občianskych združení, neziskových organizácií 
a podnikateľských subjektov, ktoré svojimi aktivitami prispie-
vajú ku kultúrnemu a spoločenskému životu v našom meste a 
okolí.  

Neformálny rozhovor o aktuálnom stave a vývoji spoloč-
nosti na Slovensku moderoval Ivan Ježík. Živo a otvorene sa 
diskutovalo o tom, aký vývoj by pozvaní účastníci Slovensku 
priali, ale aj o tom, kto a ako by sa mal oň usilovať. Poslednou 
zastávkou prezidenta Kisku v Trenčíne bolo Veliteľstvo po-
zemných síl OS SR.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 885/1/2016 
 
Bezpečnosť a ochrana našich ľudí je najdôležitejšou úlohou 

štátu a nesmieme o nej hovoriť iba vtedy, keď sa nám to hodí, 
ale mali by sme na to myslieť vždy a napĺňať naše záväzky vo 
vzťahu k partnerom v NATO, ale aj vo vzťahu k armáde ako 
celku. Počas návštevy Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených 
síl SR v Trenčíne to v utorok 25. októbra povedal prezident An-
drej Kiska. 
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„Aj dnes po vypočutí si správy o tom, ako fungujú Ozbro-
jené sily, som musel skonštatovať obrovské nedofinancovanie 
našej armády. Tento problém sa prejavuje dlhodobo, sú tu 
mnohé stroje, ktoré sú staršie ako ja, je tu obrovské množstvo 

starej techni-
ky,“ skonštato-
vala hlava štá-
tu. 

Ako dodal, 
vláda dala svoj 
záväzok, ktorý 
vo Walese od-
prezentoval na 
summite Seve-
roatlantickej a-
liancie, že na-

výši rozpočet OS SR na 1,6 percenta hrubého domáceho pro-
duktu do roku 2020. Očakáva, že keď tento záväzok dala, tak 
že ako zodpovedný partner a zodpovedný spojenec tento závä-
zok aj naplní. 

Podľa ministra obrany SR Petra Gajdoša prezident Andrej 
Kiska absolvoval od nástupu do funkcie návštevy viacerých vo-
jenských útvarov na území Slovenska. Návštevu Veliteľstva 
pozemných síl si šéf rezortu obrany váži.  

„Cítim nielen v tomto podporu, ale aj pri príprave delegácie 
na summit vo Varšave. Rovnako cítim podporu prezidenta pri 
zabezpečení modernizácie a zdrojov pre rezort obrany a cel-
kovo pre Ozbrojené sily. Som presvedčený, že aj s jeho podpo-
rou sa nám podarí dosiahnuť záväzky nielen z Walesu, ale aj 
z Varšavy tak, ako boli deklarované,“ doplnil minister.  

www.teraz.sk 25.10.2016 
pomocná evidencia 887/1/2016 
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Poplatok za rozvoj je pre samosprávy v princípe dobrý, pre-
tože je systémom, ako developerov a stavebníkov primäť sprá-
vať sa citlivejšie k verejnému priestranstvu a konať nad rámec 
svojich aktivít. V Trenčíne ho však v tejto podobe zákona ne-
zavedú. Uviedol to primátor Richard Rybníček.  

„V tomto štádiu je táto myšlienka, ako to už býva zvykom, 
pokrivená politickými záujmami. Snahy politikov robiť z tejto 
témy koalično-opozičný boj v parlamente je nezmysel. Skôr by 
som uvítal, keby sa zákony upravili tak, aby mal tento poplatok 
čo najväčší zmysel,“ skonštatoval Richard Rybníček.  

V zákone, ktorý zavádza poplatok za rozvoj, sú podľa neho 
niektoré situácie, ktoré nemajú logiku alebo sú príliš tvrdé. Ako 
dodal, všeobecne záväzné nariadenie by v Trenčíne museli 
podľa tohto zákona nastaviť napríklad na jednotlivé ulice, pri-
čom na nej musí bývať päť percent platcov dane z nehnuteľ-
nosti v meste.  

„Prečo má byť tento systém odkázaný na daňový zákon? My 
vieme najlepšie v zmysle územného plánu, ako sa bude ktorá 
ulica, ktoré územie rozvíjať. Je dobré, že poplatok za rozvoj je 
originálnou kompetenciou samosprávy a teda je dobré, že je na 
každom primátorovi a starostovi, či ho zavedie alebo nezave-
die. Prijímať to v tejto podobe zákona ja ako primátor nechcem, 
lebo to nepovažujem v tejto chvíli za vhodné a kľúčové pre 
mesto Trenčín. Nevylučujem však, že sa tým budeme v budúc-
nosti zaoberať,“ zdôraznil Richard Rybníček.  

www.teraz.sk 29.10.2016 
pomocná evidencia 899/1/2016 
 
Mesto Trenčín pokračuje v investovaní nielen do opráv svo-

jich komunikácií a budov, ale aj do novej výstavby. Dnes sa 
v teréne pracuje na 40 miestach.  
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Po viacerých nedávno ukončených investičných akciách na 
školách a škôlkach, napríklad rekonštrukcia plavárne na ZŠ No-
vomeského alebo výmena všetkých okien a dverí v MŠ Na do-
linách, Mesto pokračuje v ďalších investíciách. 

Pred dokončením je strecha na MŠ Stromová, strecha teloc-
vične na ZŠ Východná, rekonštrukcia štyroch sociálnych zaria-
dení v MŠ Opatovská a vodovodných rozvodov v ZŠ Na doli-
nách. Práce pokračujú i na rekonštrukcii troch sociálnych zaria-
dení v MŠ Šafárikova a na budovaní nových sociálnych zaria-
dení v ZŠ Potočná. 

Koncom októbra – pred „dušičkovým“ víkendom - bola 
ukončená výstavba parkovacích miest na Saratovskej ulici pri 
cintoríne. Investícia za približne 80 tisíc eur priniesla 37 nových 
miest na parkovanie. 

V ostatnom čase boli v rámci rekonštrukcie na Šoltésovej 
ulici rozšírené možnosti na parkovanie na 57 státí. V súčasnosti 
ešte pokračuje rekonštrukcia Olbrachtovej ulice, kde sa počíta 
s novovybudovanými parkovacími miestami pre 34 áut. Na-
vyše, zjednosmernením tejto ulice sa získa asi 25 pozdĺžnych 
státí.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 904/1/2016 
 
Na prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu po niekoľkých 

týždňoch ukončili demontáž oceľovej zábrany. Hrad je od so-
boty 29. októbra plne prístupný s výhľadom, ktorý bol pred 
zrakmi ľudí ukrytý viac ako 13 rokov. 

Podľa slov riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martini-
ska uzávierka hradu návštevnosti veľmi neublížila. „Prepad v 
návštevnosti je asi o 2 tisíc návštevníkov, čo je pomerne zane-
dbateľné v porovnaní s celoročnou návštevnosťou hradu,“ po-
vedal. 
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Návštevníkov čakajú od 1. novembra aj novinky. „Chystáme 
zmenu systému sprevádzania hradom. V súčasnosti máme tri 
okruhy – A, B, C, z ktorých sú sprevádzané okruhy B a C. Tieto 

dva okruhy by sme 
chceli zlúčiť do jed-
ného,“ vysvetlil Pe-
ter Pastier, kastelán 
Trenčianskeho hra-
du. 

Dôvodom má byť 
uzavretie Ilešházio-
vej galérie. „Ponúk-
neme alternatívu 

tohto priestoru, ňou by mal byť priestor lapidária, ktorý sa na-
chádza pod Barboriným palácom. Tento okruh bude lacnejší 
ako ten najdrahší okruh počas leta. Ten stál 5,50 eura, po novom 
bude cena nižšia, a to 5 eur,“ dodal kastelán. 

www.sme.sk 31.10.2016 
pomocná evidencia 902/1/2016 
 
Trenčiansky hotel Elizabeth získal jedno z ocenení World 

Luxury Hotel Award 2016. V súťaži, ktorej výsledky vyhlaso-
vali 29. októbra v katarskej Dohe, uspel v kategórii Romantic 
hotel - regional winner spomedzi 600 nominácií. Informoval o 
tom generálny riaditeľ hotela Ján Svoboda. 

Víťazné hotely vyberali návštevníci z celého sveta a odborná 
porota v troch kolách. Na slávnostnom galavečere v Dohe si 
ocenenie prevzal generálny riaditeľ hotela.  

„Toto ocenenie je akýmsi vyvrcholením nášho podnikania 
v hotelovej branži, keďže sme už dosiahli úspechy na národnej 
a európskej úrovni,“ skonštatoval Ján Svoboda. 

Hotel Elizabeth otvorili v septembri 2012 po takmer dvoj-
ročnej rekonštrukcii. Ponúka 78 izieb, wellness Caracalla spa, 
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secesnú kaviareň Sisi, reštauráciu Elizabeth či kongresové prie-
story. Prevádzkovateľom hotela je Skupina SYNOT, ktorej za-
kladateľom je Ivo Valenta. 

www.teraz.sk 31.10.2016 
pomocná evidencia 903/1/2016 
 
Pyrotechnické výrobky sa budú môcť v Trenčíne používať 

iba na Silvestra a Nový rok. Rozhodli o tom na zasadnutí pos-
lanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva v stredu 2. no-
vembra. 

Podľa pôvodného návrhu, ktorý predložil poslancom primá-
tor Trenčína Richard Rybníček, sa malo používania pyrotech-
niky zakázať iba na dva dni v roku – 24. a 25. decembra. Pos-
lanci napokon schválili pozmeňovací návrh poslanca Richarda 
Ščepka, ktorým zakázali 
používanie pyrotechnic-
kých výrobkov s výnimkou 
dvoch dní po celý rok. 

„Používanie pyrotech-
niky je mimoriadne neprí-
jemné najmä pre starších 
ľudí, malé deti a pre chova-
teľov domácich zvierat. Do-
stali sme niekoľko podnetov od ľudí prevažne z mestskej časti 
Stred, keď nám priniesli ukázať, akým spôsobom sa znehodno-
cujú ich pozemky a ako odpad zo svetlíc a rakiet dopadá na stre-
chy, odkvapové rúry a napokon i na pozemky,“ zdôvodnil Ri-
chard Ščepko rozšírenie zákazu prakticky na celý rok.  

Podľa Richarda Rybníčka sa na neho počas dní otvorených 
dverí mesta obracali obyvatelia Trenčína s požiadavkou zaká-
zať používanie pyrotechniky najmä počas dvoch vianočných 
sviatkov.  
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„Keď poslanci navrhli a schválili niečo iné, ja s tým problém 
nemám, je to ich rozhodnutie. Niekedy platí, že keď sa už ne-
dokážeme rešpektovať ako ľudia a dokážeme si otravovať život 
pyrotechnikou, potom musí nastať nejaká represia v podobe 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mesto Trenčín v tejto 
chvíli zakázalo používať pyrotechniku,“ skonštatoval primátor. 

Otázkou je podľa neho vymožiteľnosť dodržiavania VZN, 
nevylúčil tiež, že niekto VZN napadne na prokuratúre s tým, že 
je v rozpore so zákonom.  

„Budeme viac strážiť verejné priestory, najmä námestie po-
čas Vianoc. Ak to však ľudia budú ignorovať a páliť to z balkó-
nov, tak si vôbec neviem predstaviť, ako sa dajú sankcionovať. 
Toto je naozaj o tom, že si musíme uvedomiť, ako žijeme ako 
ľudia. Musíme si predsa uvedomiť, že keď sa zabávame, či tým 
niekoho ohrozujeme, alebo neohrozujeme,“ zdôraznil Richard 
Rybníček. 

VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na 
území mesta Trenčín nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho vy-
vesenia na úradnej tabuli mesta. Dodržiavanie VZN bude kon-
trolovať mestská polícia. 

www.teraz.sk 02.11.2016 
pomocná evidencia 915/1/2016 
 
Vysoké bralo, na ktorom je postavený Trenčiansky hrad, za-

čali čistiť od stromov a kríkov, ktorými po dlhých rokoch za-
rástlo. Ich korene uvoľňovali kusy skál a porast bol taký hustý, 
že znemožňoval osvetlenie národnej kultúrnej pamiatky. 

Trenčiansky hrad je vo vlastníctve samosprávneho kraja, 
hradné bralo je však majetkom mesta. To ho kedysi dávalo pra-
videlne čistiť od náletov. Dostalo sa však do finančných prob-
lémov, a tak na čistenie neboli osem rokov peniaze. Teraz je 
v mestskej kase na tieto práce vyčlenených takmer 53 000 eur. 
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S čistením brala sa pôvodne malo začať už na jar, mesto však 
nestihlo termín, do ktorého zákon umožňuje výrub drevín. 

„Výrubové obdobie sa skončilo 31. marca 2016 a do tohto 
termínu sa nám nepodarilo získať všetky potrebné vyjadrenia, 

posudky a do-
klady potrebné 
pred vyhlásením 
súťaže. Trvalo to 
dlhšie, ako sme 

predpokladali. 
Výrubové obdo-
bie sa opäť za-
čalo 1. októbra,“ 
povedala Erika 
Ságová, hovor-
kyňa mesta. 

Hradné bralo je na niektorých miestach kolmé. Ale aj pôdou 
pokryté svahy, kde vyrástli najhustejšie porasty, sú také strmé, 
že môžu byť pre obyčajného smrteľníka nebezpečné. Tieto 
práce preto musia vykonávať ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať 
vo výškach a majú na to aj potrebné vybavenie, napríklad horo-
lezci. 

Podujala sa na to spoločnosť HW Team z Nemšovej, ktorá 
vyhrala súťaž prostredníctvom elektronickej aukcie. Jej pracov-
níci v týchto dňoch pília zavesení na lanách náletové stromy a 
kríky. Tým sa však ich práca nekončí. Rezné plochy musia na-
tierať špeciálnym prípravkom na ničenie nežiaducich náleto-
vých drevín. S čistením začali od hladomorne a pokračujú sme-
rom k hotelu Elizabeth. 

„Toto je dosť nebezpečný terén, treba sa vždy istiť a dávať 
si pozor na uvoľnené kamene. Tie zhadzujeme dole, aby neskôr 
neohrozovali ľudí. Bralo je veľmi husto zarastené, pretože sa 
veľa rokov nečistilo, je to zanedbané a teraz je práca sťažená. 
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Skaly sú uvoľnené hlavne na svahu, kde je aj pôda a kde je naj-
viac náletových drevín. Kolmá stena je kompaktná,“ povedal 
Miroslav Kočiš, jeden z horolezcov. 

Do čistenia brala sa zapojilo spolu 15 ľudí. Desiati pracujú 
vo výškach, os-
tatní na zemi, kde 
sa starajú o od-
pratávanie spíle-
ného dreva. Ke-
dysi sa toto drevo 
mohlo spaľovať, 
ale dnes to už zá-
kony zakazujú. 
Hromady zhro-
maždeného dreva 

preto zlikviduje štiepkovačka. Podľa zmluvy by sa práce mali 
skončiť najneskôr 15. decembra, horolezci však dúfajú, že sa 
im to podarí už v novembri. Ale to závisí aj od počasia. 

Trenčianske múzeum, ktoré je správcom hradu, umožnilo 
firme vstup s potrebnou technikou, aby aj priamo na hradnom 
nádvorí bolo možné spílené drevo štiepkovať a odvážať. Čiste-
nie privítal správca hradu všetkými desiatimi, pretože nálety 
ohrozovali aj historickú pamiatku. 

Nedávno dal odstrániť oceľové zábrany, ktoré chránili prí-
stupovú cestu, keď sa v roku 2003 zrútil jeden z hradných mú-
rov. Bez oceľovej konštrukcie je krajší výhľad na hrad, ktorý 
by mal ešte viac vyniknúť po vyčistení brala. 

„Po vyčistení vynikne samotná kultúrna pamiatka, už to 
bude hrad na brale a nie hrad v húštinách. Koreňové systémy 
by mohli narušiť aj múry, dochádza k ich devastácii. Náletová 
vegetácia už bola taká obrovská, že časť osvetlenia hradu sme 
museli vlani vypnúť, lebo svietila len do kríkov a stromov. Na 
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Vianoce by už mal byť hrad plne osvetlený,“ predpokladá Peter 
Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea. 

www.pravda.sk 03.11.2016 
pomocná evidencia 919/1/2016 
 
Primátori K8 rokovali v Trenčíne. V piatok 4. novembra pri-

cestovali primátori všetkých krajských miest, okrem Iva Ne-
srovnala, ktorý sa pre chorobu ospravedlnil. Ich hostiteľom bol 
Richard Rybníček. 

Primátori sa do-
hodli, že cez poslan-
cov NR SR Igora 
Chomu a Richarda 
Rašiho budú spolu 
iniciovať legislatív-
ne zmeny, ktoré by 
umožnili samosprá-
vam účinnejšie rea-
govať na porušenia všeobecne záväzných nariadení o hluku, ha-
zardných hrách a reklamnom smogu.  

„Potrebujeme také kompetencie, že ak sa napríklad po 22. 
hodine ukáže, že intenzita hluku je na nejakom podujatí vysoká, 
mohli by sme okamžite akciu zrušiť. Dnes to nemôžeme uro-
biť,“ upozornil Richard Rybníček. Podobne je to aj s požívaním 
alkoholických nápojov.  

„Pokúsime sa o také obmedzenie, ako je dnes možné v prí-
pade pyrotechniky. Aby sme mohli obmedziť požívanie alko-
holu na celom území mesta tak, aby nám to nenapadla prokura-
túra,“ priblížil trenčiansky primátor.  

Ďalšou témou bol poplatok za rozvoj. Igor Choma potvrdil, 
že v Žiline ho zavedú a urobia tak aj v Bratislave.  

„Je dobré, že poplatok za rozvoj je originálnou kompeten-
ciou samosprávy a teda je na každom primátorovi a starostovi, 
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či ho zavedie alebo nie. V tejto podobe zákona ho ja ako primá-
tor nechcem, lebo to nepovažujem v tejto chvíli za vhodné a 
kľúčové pre Trenčín. Nevylučujem však, že sa tým budeme v 
budúcnosti zaoberať,“ skonštatoval Richard Rybníček.  

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 924/1/2016 
 
Odbočenie z Legionárskej na Partizánsku ulicu nie je do-

časne možné. Dôvodom je prestavba tejto križovatky. Práce by 
mali byť ukončené do začiatku vianočných sviatkov. 
Výsledkom rekonštrukcie bude kolmejšie napojenie Partizán-
skej ulice na Legionársku ulicu. Partizánska ulica bude posu-

nutá bližšie k DV cen-
tru, čím sa zlepšia roz-
hľadové a smerové po-
mery v križovatke. Dô-
jde k rozšíreniu v sú-
časnosti veľmi úzkeho 
chodníka na Partizán-
skej ulici. Priechod pre 
chodcov a spojenie ulíc 
sa upraví tak, aby vo-

zidlá dávajúce prednosť v jazde nemuseli stáť na priechode.  
Pre rekonštrukciu tejto križovatky a zároveň budovanie cyk-

lotrasy je dočasne zrušená autobusová zastávka na Legionárskej 
ulici smerom na centrum v bezprostrednej blízkosti križovatky 
Legionárska - Partizánska. Po ukončení prác bude znovu obslu-
hovaná.  Predpokladaný termín je  - i vzhľadom na poča-
sie  -  január 2017.   

www.trencin.sk 08.11.2016 
pomocná evidencia 931/1/2016 
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Ponúknuť produkty a aktuálne informácie z oblasti pohreb-
níctva a pohrebných služieb a činností je hlavným cieľom tre-
tieho ročníka medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy 
pohrebných a kremačných služieb Slovak Funeral. Na trenčian-
skom výstavisku Expo Center sa od 10. do 12. novembra pred-
stavuje 21 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Po-
ľska a Maďarska. 

Ako informovala Ivana Ridékyová z oddelenia marketingu 
spoločnosti Expo Center, návštevníci sa môžu zoznámiť s vý-
robou rakiev a príslušenstva, pozrieť si kremačné pece, chla-
diace, prepravné a manipulačné zariadenia, ako aj hygienickú 
technológiu.  

„Zároveň je pripravený odborný sprievodný program, počas 
ktorého odznejú pred-
nášky o aktuálnych té-
mach v oblasti pohreb-
níctva riešených Úradom 
verejného zdravotníctva, 
prednášky Kam kráča 
slovenské pohrebníctvo, 
Porovnanie služieb v po-
hrebníctve v rámci V4 a 
Posmrtná kozmetika a príprava na balzamáciu,“ uviedla Ivana 
Ridékyová. 

Súčasťou prvého dňa výstavy bola súťaž vo výkope hrobov. 
Zúčastnili sa jej súťažiaci krajín V4 - Česka, Poľska, Maďarska 
a Slovenska. Súťažili štyri dvojčlenné tímy. Hodnotil sa nielen 
čas výkopu a následná konečná úprava hrobového miesta, ale aj 
dodržanie určených rozmerov, bezpečnosti pri práci a iné krité-
riá, ktoré majú vplyv pri utváraní si názoru pozostalých na pro-
fesionalitu pracovníkov pohrebníctve. 
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„Pre žiakov stredných škôl je pripravená aranžérska súťaž – 
tvorba venca, ikebany a výzdoba urny,“ doplnila Ivana Ridéky-
ová. 

www.teraz.sk 10.11.2016 
pomocná evidencia 936/1/2016 
 
V piatok 11. novembra sa v obradnej sieni Mestského úradu 

v Trenčíne odovzdávali 29 darcom zlaté a diamantové plakety 
profesora MUDr. Jána Jánskeho. 

Slávnostného aktívu darcov krvi sa zúčastnil aj predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. 
Ocenil nezištnosť ľudí, ktorí sa rozhodnú darovať krv.  

Popri slávnostnom aktíve darcov krvi sa konali aj oslavy 25. 
výročia založenia Domu humanity SČK v Trenčíne, ktorý je za-
riadením sociálnych služieb s kapacitou 32 miest a svojim 
klientom poskytuje 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť.  

www.tsk.sk 11.11.2016 
pomocná evidencia 941/1/2016 
 
 
Okresný súd v Trenčíne vo štvrtok 10. novembra o 180 stup-

ňov zmenil svoje rozhodnutie spred štyroch rokov a z nevin-
ného sa stal vinník. Mesto Trenčín sa podľa nového verdiktu 
previnilo voči súkromnému investorovi a musí ho odškodniť 
mastnou sumou. Rozsudok ešte nie je právoplatný, mesto sa 
chce proti nemu odvolať. 

Sporom medzi mestom a spoločnosťou Tatra Real sa súd za-
čal zaoberať v roku 2011. Firma Tatra Real začala stavať 
v strede mesta podzemné garáže, ale po archeologickom náleze 
od zámeru ustúpila. Pretože stavala na mestských pozemkoch, 
žiadala od mesta náhradu za spôsobenú škodu a za ušlý zisk. 
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Pred štyrmi rokmi okresný súd rozhodol, že mesto nemusí 
investora odškodňovať, teraz ten istý súd vyhlásil, že odškod-
ňovať ho bude musieť. Verdikt prvostupňového súdu potvrdil 
v minulosti aj krajský súd. 

Spor sa však neskôr dostal na Ústavný súd, ktorý vec vrátil 
späť. Podľa vyjadre-
nia sudkyne okres-
ného súdu sa pri no-
vom rozhodnutí mu-
seli riadiť právnym 
názorom Ústav-
ného súdu. 

„My sme začali in-
vestičnú akciu pred 
desiatimi rokmi, do-

dnes nie je vo veci právoplatne rozhodnuté, nemáme ani pe-
niaze, ani právoplatné rozhodnutie. Toto považujeme za prvý 
krok k tomu, aby sa veci napravili,“ povedal po skončení súd-
neho pojednávania Pavol Malich, právny zástupca spoločnosti 
Tatra Real. 

Podľa štvrtkového rozsudku okresného súdu je mesto po-
vinné uhradiť, čo žiada Tatra Real, teda náhradu škody a ušlý 
zisk. Aká to bude suma, to presne nevyčíslil ani právny zá-
stupca Tatra Realu, ani radnica. Isté je len to, že každým dňom 
rastie. Trenčiansky primátor Richard Rybníček odhaduje, že 
dnes sa môže blížiť k 3 miliónom eur. Rozhodnutý je však ne-
zaplatiť ani cent. 

Mesto malo podľa názoru súdu predvídať, že v tejto lokalite 
sa môže vyskytnúť nejaký archeologický nález. Radnica je však 
presvedčená, že rovnako predvídavý mohol byť aj investor.  

„A to mám predvídať aj to, kde je pochovaný Matúš Čák 
Trenčiansky? Ten môže mať svoj hrob hocikde na celom území 
mesta. A keď náhodou predáme pozemok, kde sa nájde jeho 

 

Archeológ Matej Ruttkay (vľavo) v máji 2010. 
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hrob, aj to sme mali predvídať? Samozrejme, bol by to mega-
nález, ktorý by automaticky zastavil stavbu. A my by sme tým 
spôsobili škodu? Samozrejme, že aj investor to mal predvídať, 
šiel do toho s týmto rizikom,“ tvrdí trenčiansky primátor. 

Rozhodnutie súdu považuje Richard Rybníček za veľkú 
kauzu a verejnú záležitosť, pretože to isté sa môže stať hocikto-
rému inému mestu či obci.  

www.pravda.sk 11.11.2016 
pomocná evidencia 942/1/2016 
 
Mesto v spolupráci s dopravnou políciou vytipovalo deväť 

najrizikovejších prie-
chodov pre chodcov. 
Dnes sú vybavené sve-
telnými bezpečnostný-
mi prvkami. 

Ide o priechody na 
Hodžovej ulici pri vyús-
tení podchodu zo želez-
ničnej stanice, na ulici 
Gen. Svobodu pri kru-

hovom objazde, v križovatke s ulicou M. Bela a aj pri predajni 
kebabu, na Rozmarínovej ulici pri gymnáziu, na Legionárskej 
ulici pri nemocnici a pri Perle, v križovatke Inoveckej a Bec-
kovskej ulice pri zdravotnom stredisku a na Soblahovskej ulici 
pri križovatke s Cintorínskou ulicou. Priechody sú riešené kom-
bináciou blikajúcich LED svietidiel v telese cesty, výstražných 
dopravných značiek a niekde i nasvietenia priechodu. Výška 
tejto mestskej investície bola 84 tisíc eur. 

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 955/1/2016 
 

 

Priechod pre chodcov na Legionárskej ulici pri nemocnici. 
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Za celoživotnú prácu kronikára a školiteľa kronikárov ude-
lilo Národné osvetové centrum, Slovenská národná knižnica, 
Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum  - Mú-
zeá v Martine a Združenie miest a obcí Slovenska v súťaži Slo-
venská kronika 2016 čestné uznanie Jozefovi Čerymu. Ocene-
nie mu odovzdali v utorok 15. novembra v Martine. Jozef Čery 
pracoval na kronike mesta Trenčín do marca 2015, a to celých 
43 rokov. Počas jeho pôsobenia získala kronika mesta Trenčín 
viacero prvenstiev medzi slovenskými kronikami. 

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 950/1/2016 
 
Mesto Trenčín pripravilo trojdňový cyklus spomienkových 

podujatí. Výstavy, beseda, koncert, film, pietny akt i omša – 
všade tam si mohli Trenčania pripomenúť udalosti spred 27 ro-
kov.  

Sedemnásty november považuje primátor Richard Rybní-
ček za najdôležitejší sviatok v našich novodobých dejinách. 

„Môžeme sa slobodne rozhodovať. Nikto za náš názor ne-
trestá naše rodiny. Mám ale pocit, že by sme mali trochu potla-
čiť hodnotu peňazí. Ak príde na Slovensko Dalajláma a nejaký 
politik sa bude báť prijať tohto držiteľa Nobelovej ceny za mier 
len preto, že by sa nám mohla Čína vyhrážať kvôli peniazom, 
tak to je zbabelé. Sloboda a česť je to najdrahšie, čo máme,“ 
povedal pri Pamätníku obetiam komunizmu Richard Rybníček. 

Ondrej Krajňák z Ústavu pamäti národa spomína na No-
vember 89 takto: „Zo začiatku väčšina ľudí stála na chodní-
koch, báli sa. Pár odvážlivcov sa našlo a z tribúny zvolali - ten, 
kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Vtedy spontánne 
mnohí urobili ten krok a postupne sa zaplnili celé námestia.“  

Do Trenčína prišiel zaspievať aj brat Karla Kryla, vrátane 
piesne Bratříčku, zavírej vrátka, ktorou Karel Kryl reagoval na 
sovietsku okupáciu.  
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„Napísal ju cestou vlakom 21. augusta 1968, keď videl vo-
jenské transporty a kolóny zelených maringotiek. Tým bratříč-
kem som ja. Vtedy som bol na vojne u tankistov a brat sa o mňa 
veľmi bál. Tak vzniklo - Bratříčku nevzlykej, to nejsou bubáci. 
Vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, že-
lezných maringotkách,“ spomína Jan Kryl.  

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 957/1/2016 
 
V pražskom Národnom divadle pri príležitosti Dňa boja za 

slobodu a demokraciu udelili vo štvrtok 17. novembra Cenu Pa-
mäti národa spisovateľovi a bývalému politickému väzňovi 
Rudolfovi Dobiášovi. Ceny Pamäti národa udeľuje nezisková 
organizácia Post Bellum ľuďom, ktorí v jednej chvíli svojho ži-
vota ukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú len 
prázdne slová. Tohtoročných laureátov ceny vyberalo niekoľko 
tisíc dokumentaristov, bádateľov, učiteľov, spolupracovníkov 
aj darcov organizácie. 

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 958/1/2016 
 
Obnovou turistického chodníka z centra mesta (od schodov 

v átriu) do Čerešňového sadu sa zjednoduší prístup do tejto ob-
ľúbenej lokality Breziny. 
Jeho nový povrch bude 
z lomového kameňa osa-
deného do suchého be-
tónu. Do sadu sa tak vše-
tci pohodlne dostanú aj 
v mokrom počasí.    

Mesto Trenčín uspelo 
v grantovom programe 
Nadačného fondu Municipality pri Nadácií SPP „Spolupráca so 
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samosprávami“ a na projekt „Obnova turistického chodníka do 
Čerešňového sadu“ získalo dotáciu 10 tisíc eur. K tomu Mesto 
vyčlenilo na rekonštrukciu chodníka v dĺžke asi 340 metrov aj 
necelých 13 tisíc eur z rozpočtu. 

Obnova chodníka by mala pritiahnuť čo najviac ľudí, aby sa 
Čerešňový sad stal, ako kedysi, obľúbeným cieľom každoden-
ných alebo víkendových výletov. Preto Mesto pomáha aj pri re-
vitalizácii sadu. Obnovený chodník bude mať aj náučný charak-
ter. Mesto tu plánuje osadiť informačné tabule o histórii a sú-
časnosti tzv. „Čerešňáku“. 

www.trencin.sk 22.11.2016 
pomocná evidencia 971/1/2016 
 
Na sneme Združenia náčelníkov mestských a obecných po-

lícií Slovenska 24. novembra v Tatranskej Štrbe ocenili za zá-
chranu ľudského života osem príslušníkov obecnej a mestskej 
polície z celého Slovenska.  

Dvaja z nich boli z Trenčína. Mestskí policajti Miroslav 
Baláž a Zdenko Čakloš pomohli žene, ktorá kričala o pomoc 
z bytu. Keďže boli dvere zamknuté, na prvé poschodie vylie-
zol M. Baláž po rebríku. V byte našiel medzi posteľou a 
skriňou zakliesnenú staršiu pani s poranenou nohou.  

Vďaka rýchlej reakcii hliadky mestskej polície sa predišlo 
väčším zdravotným problémom zranenej osoby.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v roku 2017 hos-

podáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy i výdavky sú 
podľa návrhu rozpočtu, ktorý schválilo zastupiteľstvo TSK 
v pondelok 28. novembra, na úrovni viac ako 176 miliónov eur.  

Bežný rozpočet je na budúci rok naplánovaný ako prebyt-
kový o 20,59 milióna eur (bežné príjmy 133,09 milióna eur, 
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bežné výdavky 112,5 milióna eur). Kapitálový rozpočet je nap-
lánovaný ako schodkový o takmer 22 miliónov eur (kapitálové 
príjmy 36,33 milióna eur, kapitálové výdavky 58,3 milióna 
eur). Nulové saldo rozpočtu majú zabezpečiť finančné operácie, 
ktoré by mali byť v budúcom roku v pluse o 1,37 milióna eur 
(príjmové finančné operácie 6,65 milióna eur, výdavkové fi-
nančné operácie 5,28 milióna eur). 

Progres budúcoročného rozpočtu v porovnaní s tohtoroč-
ným je podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku v tom, že bežný 
rozpočet kraja je vyšší o viac ako 20 miliónov eur. „Týchto viac 
ako 20 miliónov eur môžeme potom použiť na rôzne investície, 
ktoré má TSK naplánované v budúcom roku,“ skonštatoval Ja-
roslav Baška. 

Schválený rozpočet je podľa neho úsporným, ale naďalej aj 
rozvojovým. Najviac sa bude investovať do dopravy – do cest-
nej infraštruktúry. V budúcom roku chcú urobiť tri až štyri 
veľké cesty.  

www.teraz.sk 28.11.2016 
pomocná evidencia 988/1/2016 
 
Od roku 2012 vám pravidelne prinášame koncoročný rozho-

vor s primátorom nášho mesta Richardom Rybníčkom. Aj 
tentoraz sa venujeme aktuálnym témam, ktorými žije Trenčín.  

Pán primátor, v Trenčíne je cítiť všeobecné napätie. 
Ľuďom prekáža, že mesto je rozkopané a špinavé. 

 „Chápem ich. Takmer každé ráno si prejdem všetky naše 
investičné akcie a stavby v meste. Tiež tu žijem a tiež sa mi isté 
veci nepáčia. No skúsme si predstaviť stav, keď to bude všetko 
hotové. Výsledok bude v prospech ľudí.“ 

Trenčania strácajú trpezlivosť najmä s modernizáciou 
železnice. Stavba opäť posúva termín dokončenia. 
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„Je to asi najhoršia stavba v rámci štátu. Rozkopú nám mesto 
na štyri roky a sľubujú, že to bude hotové na konci roka 2015, 
potom 2016 a ani to neplatí. Je to 
frustrujúce, zvlášť, keď na túto 
stavbu nemáme žiadny dosah. 
Som však rád, že sme si dokázali 
vydobyť niekoľko dôležitých in-
vestícií. Či už ide o rekonštruk-
ciu mosta na Ostrov a dotiahnu-
tie sietí na plaváreň alebo o novú 
cestu medzi Zlatovcami a Zábla-
tím. Hovorím o približne 8 mili-
ónoch eur. V projekte zabudli na 
podchod pod Chynoranskú trať. 
Zaplatí ho mesto, ale ľudia budú môcť na starý železničný most 
prechádzať rozumne a nie obchádzkou okolo krytej plavárne. 
Trvá to dlho a bolí to, ale stavba je na 95 percent hotová.“  

Schválená parkovacia politika má mnoho kritikov a veľa 
ľudí jej neverí. Mesto a aj vy osobne ste terčom útokov. 
Prečo ste do toho šli? 

„Margaret Thatcherová tvrdila, že sú dva typy ľudí. Tí, ktorí 
chodia do politiky niečo robiť a tí, ktorí chodia do politiky niečo 
znamenať. Ja som prišiel do politiky robiť a k tomu patria aj 
rozhodnutia, ktoré v jednej chvíli uberajú popularitu, no vo vý-
sledku zlepšia život Trenčanom. Celý svoj profesionálny život 
robím ťažké rozhodnutia, niektorí ma za to nenávidia, niektorí 
ma chvália. Ale šiel by som sám proti sebe, keby som si pove-
dal, že parkovacej politiky sa nedotknem, lebo to mi nepridá 
žiadnu popularitu. Často je to vnímané tak, že od ľudí pýtame 
peniaze. Ide nám o reguláciu parkovania, aby ľudia mali kde 
parkovať, aby sme nestavali parkovacie miesta na úkor zelene, 
lebo áut stále pribúda. Ľudia si musia prehodnotiť, či autá chcú 
používať, za akú cenu, kde ich chcú parkovať, prečo a kde ich 
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parkujú dnes. Ekonomicky musia trochu zmeniť myslenie. To 
prináša hnev a útoky. Som naozaj presvedčený, že to pomôže 
Trenčanom a Trenčínu. My nechceme, aby toto mesto malo čo 
najviac áut, ale aby čo najviac ľudí prešlo prirodzene na bi-
cykle, na MHD, prípadne sa presúvali i peši a aby sme zacho-
vali zeleň. A musíme myslieť aj na to, aké sú trendy a ako chrá-
niť zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Už dnes majú hasiči a sa-
nitky problém dostať sa na kritické miesta. Parkovaciu politiku 
robí mesto vo svojej réžii. Všetky vyzbierané peniaze pôjdu na 
špeciálny účet mesta. Poslanci rozhodli, že 70 percent týchto 
peňazí pôjde na budovanie parkovacích miest a 30 percent na 
zlepšenie mobility – na MHD, na cyklotrasy a podobne. Každý 
jeden vyzbieraný cent sa vráti do mesta. Je to transparentné 
a správne. Stojím si za tým a budem si za tým stáť.“  

Po dlhých rokoch pristúpilo mesto k úplne novému gra-
fikonu MHD. 

„Trenčín sa dopravne zmenil. Máme tu nový cestný most, 
nové cesty, podjazdy. Bolo treba pristúpiť k novému grafikonu. 
Chcem pripomenúť, že ročná strata MHD je 2 milióny eur a 
mesto túto sumu dopláca. Zároveň chceme zachovať zľavnené 
cestovanie i cestovanie zdarma. No predstava, že by malo cho-
diť ešte viac autobusov, by znamenala nárast straty. Grafikon 
robili ľudia z Trenčína, ktorí dokonale poznajú trasovanie a do-
pravné pomery v meste. Dnes je už ukončený proces vyhodno-
tenia pripomienok. Nový grafikon začne platiť od 11. decembra 
súbežne s novým cestovným poriadkom vlakov. Málokedy 
platí, že všetky rozhodnutia sa ukážu v praxi okamžite. Ak ide 
o chodník, či cestu, tak áno, ale ak ide o zásadnú a strategickú 
záležitosť, ľudia si na ňu musia zvyknúť. Ten zvyk a návyk trvá 
trochu dlhšie. MHD nie je dokonalá, má ešte veľa rezerv, ale ak 
ľudia uprednostnia pohyb po meste autobusmi, bude priestor ju 
ešte vylepšiť.“ 
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V tomto roku mesto začalo riešiť i nájomné bývanie a aj 
reštitučné byty. 

„Podarilo sa nám dohodnúť s investorom na výstavbe 48 ná-
jomných bytov na Veľkomoravskej ulici. V budúcom roku 
budú dokončené. Výbornú prácu odviedol viceprimátor Ján 
Forgáč. Som rád, že ako poslanec je zároveň druhým mužom 
mesta a robí obrovský 
kus roboty. Vymyslel 
systém, ktorý vyriešil 
doteraz 21 z 27 reštituč-
ných bytov, a to tak do-
bre, že ľudia si sami na-
šli náhradu za bývanie, 
vybrali si, kde chcú bý-
vať. Z hľadiska bytovej 
politiky to považujem 
za veľký krok dopredu. Samozrejme, budeme sa snažiť o ďalšie 
nájomné byty. Je to jeden z mojich sľubov občanom a darí sa 
nám ho napĺňať.“ 

Dal by sa rok 2016 charakterizovať aj ako rok investícií? 
„Toto bol jeden z absolútne najťažších rokov. Veľa sa tu in-

vestuje, rozrába, dokončuje. Okrem našich investícií aj plynári 
obnovujú plynovody a pokračuje modernizácia železnice. To 
spôsobuje veľa nečistoty v meste. Asi nikto z nás nemá dobrý 
pocit z prostredia, v ktorom žijeme, ale stavby sa postupne do-
končujú a Trenčín bude vyzerať inak. Finančná situácia mesta 
je stabilizovaná, no ešte zďaleka nie ideálna. S poslancami sme 
sa dohodli, že dlh budeme znižovať naďalej, hoci pomalšie. 
Tento rok si už môžeme dovoliť i mobilnú ľadovú plochu alebo 
ohňostroj na Silvestra.“ 

O čom bude budúci rok? 
„V prvom polroku budú dokončovať modernizáciu želez-

nice. Opäť to však bude rok veľkých investícií. Mali by sme 



243 
 

dokončiť cyklotrasu z Juhu na Nám. sv. Anny i ďalšie na Juhu 
a na Sihoti. Verím, že dokončia práce na moste na Ostrov 
a snáď sa už nič mimoriadne nestane a otvoríme letnú plaváreň. 
Chceme vybudovať 150 parkovacích miest na Sihoti a ďalšie 
na Juhu. Plánujeme stavať dve športoviská, ihrisko na Sihoti, 
pokračovať vo výmene okien na škôlkach i v rekonštrukcii ko-
munikácií. So spoločnosťou Marius Pedersen doťahujeme pro-
jekt tretieho zberného dvora, ktorý bude v mestskej časti Sever. 
Čakajú nás dve asi najväčšie akcie. Jednou z nich je rekonštruk-
cia Mierového námestia. Dúfam, že verejné obstarávanie pre-
behne bez problémov a na jar začneme s rekonštrukciou. A vý-
stavba futbalového štadióna sa nás síce investične netýka, no 
Trenčania ju netrpezlivo očakávajú. Budúci rok bude veľmi dy-
namický a mnoho vecí bude už vidieť.“  

Všetky zásadné rozhodnutia prechádzajú mestským par-
lamentom. Navonok to v ňom vyzerá na pomerne napätú at-
mosféru. Aká je skutočnosť? 

„Až 99,9 percenta vecí, na ktorých sme sa s poslancami do-
hodli, boli urobené, robia sa alebo budú zrealizované v najbliž-
ších mesiacoch. Navonok to síce niekedy vyzerá napäto 
a akoby nepriateľsky, ale výsledkom je vždy dohoda a realizá-
cia. Dokážeme prekonať názorové rozpory a urobiť dobré veci 
pre ľudí. Spolupráca s poslancami je náročná, ale veľmi efek-
tívna a rozumná. Výsledky sú vidieť. To je pre mňa podstatné.“ 

Založili ste politickú stranu. Prečo? Nezoberie vám to čas 
pre Trenčín? 

„Byť primátorom krajského mesta znamená, že už som v po-
litike. Moja ambícia ísť vyššie znamená aj zásadným spôsobom 
pomôcť nášmu mestu v jeho rozvoji. Asi najdôležitejším pro-
jektom môjho pôsobenia v Trenčíne je budúci územný plán 
zóny centra mesta. Ešte v tomto volebnom období predstavíme 
poslancom i občanom konkrétny návrh riešenia dopravy v cen-
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tre. Pôjde o investície, ktoré budú vyžadovať nielen rekonštruk-
ciu starého cestného mosta, ale aj vybudovanie nových komu-
nikácií v réžii Slovenskej správy ciest. Tam už budeme potre-
bovať štátne peniaze. Ja už nikdy z tohto mesta nechcem odísť, 
chcem tu zostať žiť do konca života. Trenčín si po dlhých ro-
koch, kedy bol zo strany štátu zanedbávaný a obchádzaný, za-
slúži väčší balík štátnych peňazí do rozvoja. Chcem ubezpečiť 
Trenčanov, že založenie politickej strany žiadnym spôsobom 
nezníži moju angažovanosť a prácu vo funkcii primátora pre 
Trenčín.“ 

Aby sme nehovorili len o vážnych a ťažkých témach, ako 
sa inak máte?   

„Prežívam jedno z najkrajších období môjho života. S naj-
väčšou pravdepodobnosťou zachováme v Trenčíne rod Rybníč-
kovcov. S manželkou čakáme začiatkom roka dieťa. Je to pre 
mňa niečo výnimočné. Ale určite to nepribrzdí moju prácu pre 
mesto. Práve moja manželka vie o mne najlepšie, že ja nie som 
ten typ. Naopak, budem sa ešte viac snažiť, keď budem mať 
možnosť ovplyvňovať svet okolo seba, pomáhať ľuďom a aj 
novej generácii, aj svojmu dieťaťu, aby sa im v budúcnosti žilo 
oveľa lepšie.“  

V krátkom čase sú tu Vianoce. Aké máte želanie pre 
Trenčanov? 

„Najskôr chcem Trenčanom poďakovať za všetku kritiku, 
v mnohom i oprávnenú a zároveň ďakujem aj za množstvo pod-
pory, ktorej sa dostáva celému môjmu tímu i poslancom. Tren-
čín nemá žiadne veľké kauzy. Áno, robíme i chyby, ktoré sa 
veľmi rýchlo snažíme napraviť. Je dobré, ak nás na ne občania 
upozorňujú. Veľmi pekne prosím občanov, napriek tomu, že sa 
odvolávajú na to, že platia dane, aby sa aj oni starali o prostre-
die, v ktorom žijú. Nehádzali na zem smeti, skôr ich zbierali 
a hádzali do koša. Spoločnými silami budeme mať mesto oveľa 
krajšie. V budúcom roku chceme dať oveľa viac peňazí práve 
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do čistoty. Bez zapojenia sa ľudí, bez ich aktivity, to nikdy ne-
bude ideálne. 

Milí Trenčania, prajem Vám všetkým pekné vianočné 
sviatky v kruhu rodiny a najbližších, hojnosť Božieho požehna-
nia, šťastný nový rok, aby všetci ľudia, na ktorých Vám záleží, 
boli zdraví a šťastní. Verím, že sa v novom roku budeme spo-
ločne tešiť z výsledkov, ktoré už bude vidieť.“   

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 1001/1/2016 
 
Napoludnie v posledný novembrový deň pribudol na Miero-

vom námestí via-
nočný strom. Ide 
o približne 13 
metrov vysokú 
Jedľu srienistú, 
ktorá vyrástla ne-
ďaleko Trenčína 
v obci Svinná. Po 
tom, ako ju ozdo-
bia vianočným 
osvetlením, bude 

čakať v strede námestia už len na slávnostné rozsvietenie. Tejto 
úlohy sa zhostí Mikuláš, ktorého príchod v sprievode anjel-
ských a čertovských pomocníkov Trenčín očakáva v pondelok 
5. decembra o 17.00 h počas podujatia s názvom „Ako svätý 
Mikuláš do Trenčína prišiel...“.  

www.trencin.sk 30.11.2016 
pomocná evidencia 994/1/2016 
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Po päťročnej prestávke bude v Trenčíne opäť verejné kl-
zisko. Dokončujú ho na tom istom mieste, na ktoré boli Tren-
čania v minulosti zvyknutí, uprostred Štúrovho námestia v his-
torickom centre mesta. 

Naposledy bolo toto klzisko v prevádzke počas zimnej se-
zóny 2010 –2011. Vtedajšie komunálne voľby priniesli vý-
menu stráží na 
radnici a nové ve-
denie mesta za-
čalo radikálne šet-
riť. Prestala sa ko-
siť verejná zeleň, 
Trenčania sa mu-
seli obísť bez mo-
bilného klziska aj 
novoročného oh-
ňostroja. 

„Finančná situácia Trenčína dnes už umožňuje vrátiť sa aj 
k obľúbenej zimnej atrakcii, mobilnému klzisku, ale napríklad 
aj k novoročnému ohňostroju,“ povedala Erika Ságová, hovor-
kyňa Trenčína. 

Klzisko má tvar elipsy s plochou asi 320 štvorcových met-
rov. Naraz sa na nej môže korčuľovať okolo 60 ľudí. Ľadovú 
plochu kúpilo mesto v roku 2003 a vtedy za ňu zaplatilo päť 
miliónov korún, teda asi 170 tisíc eur. Za prevádzku počas jed-
nej sezóny mesto zaplatí približne 20 tisíc eur. Po dlhej pre-
stávke bolo potrebné opraviť kompresory a výmenník chlade-
nia.  

V súčasnosti sú už práce na príprave ľadovej plochy tesne 
pred finišom, v utorok tu montovali umelé osvetlenie. Potom 
prídu na rad tlakové skúšky chladiaceho systému a ak bude 
všetko fungovať, ako má, ľadová plocha bude od decembra 
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k dispozícii verejnosti. Ľudia sa tu budú môcť korčuľovať bez-
platne každý deň od 10. do 21. hodiny. 

www.pravda.sk 30.11.2016 
pomocná evidencia 997/1/2016 
 
Modernizácia železničnej trate cez Trenčín trvá už päť rokov 

a mala byť ukončená najneskôr do konca novembra 2016. Nie 
je a tak skoro ani nebude.  

„Železnice SR ako investor stavby konštatujú, že lehota na 
dokončenie 

tohto staveb-
ného diela ne-
bude dodržaná a 
viacero staveb-
ných objektov 
zostáva nedo-
končených. ŽSR 
sa opäť osprave-
dlňujú všetkým 
dotknutým oby-

vateľom Trenčína a okolia za dočasné obmedzenia súvisiace 
s realizáciou stavebného diela a zároveň si dovoľujú poprosiť 
o trpezlivosť a pochopenie pri dostavbe jednej z najväčších a 
najdôležitejších stavieb modernizácie železničného koridoru 
v Slovenskej republike,“ uviedla Martina Pavliková, hovor-
kyňa ŽSR. 

Celá modernizácia trate na úseku Trenčín – Zlatovce má 
podľa ŽSR vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných ob-
jektov. Nie sú to len práce na samotnej železničnej trati, ale aj 
množstvo vyvolaných a súvisiacich investícií, podchody, pod-
jazdy, križovatky, prístupové cesty. 

Najzložitejšou časťou modernizácie je výstavba nového 350 
metrov dlhého železničného mosta cez Váh. Aj ten už mal byť 

Stav nového železničného mosta koncom novembra 2016. 
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pôvodne hotový, v súčasnosti sa však na ňom pracuje a jeho 
okolie je oploteným staveniskom. Pretože železničná trať vedie 
stredom mesta, Trenčanov tento stav vôbec neteší. 

„Komplikuje nám to prevzatie starého mosta do nášho ma-
jetku. Tým, že sa to naťahuje, spôsobuje nám to problémy pri 
čerpaní eurofondov na rekonštrukciu starého železničného 
mosta. Chceli sme takto získať 6 miliónov eur na jeho premenu 
na zelený promenádny most, ale získanie príspevku z eurofon-
dov je teraz ohrozené, asi sa nám to nepodarí,“ vraví Richard 
Rybníček, primátor Trenčína. 

Starý most chce mesto získať do svojho majetku za symbo-
lické jedno euro. Po rekonštrukcii by bol určený len pre peších 
a cyklistov, ktorí by sa tak pohodlne a bezpečne dostali na druhú 
stranu Váhu. Zatiaľ však po starom železničnom moste stále 
jazdia vlaky, a tak prevod vlastníctva nie je možný. A kým nie 
je majetkom mesta, nemôže radnica žiadať o príspevok z euro-
fondov. 

Mesto plné stavenísk, blato, hluk a množstvo stavebných 
strojov už roky deprimuje Trenčanov. Správa o tom, že sa do-
končenie modernizácie opäť odkladá, ich vôbec nepotešila. 

www.pravda.sk 02.12.2016 
pomocná evidencia 1007/1/2016 
 
V Trenčianskom kraji dosiahla stredná dĺžka života v roku 

2015 u mužov hodnotu 74,49 roka a u žien 81,36 roka. V po-
rovnaní s rokom 2005 v zrástla u mužov o 3,41 roka, u žien o 
2,48 roka. Informoval o tom riaditeľ Pracoviska Štatistického 
úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 

„Stredná dĺžka života v Trenčianskom kraji bola v porovnaní 
so slovenským priemerom vyššia u mužov o 1,5 roka, u žien o 
1,6 roka. V porovnaní s ostatnými krajmi stredná dĺžka života 
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pri narodení bola v našom kraji druhá najvyššia po Bratislav-
skom kraji, kde u mužov bola vyššia o 0,7 roka a u žien iba o 
0,05 roka,“ doplnil Arpáš. 

Stredná dĺžka života pri narodení u mužov sa podľa neho v 
okresoch kraja pohybovala od 72,35 roka v okrese Púchov do 
75,04 roka v okrese Trenčín, u žien od 80,32 roka v okrese Po-
važská Bystrica do 82,13 v okrese Trenčín. 

Stredná dĺžka života pri narodení žien v okrese Trenčín bola 
druhá najvyššia medzi okresmi Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 05.12.2016 
pomocná evidencia 1012/1/2016 
 
Na malú tržnicu sa v týchto dňoch zmenilo prízemie admi-

nistratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po 
oboch stranách sú rozmiestnené stoly pokryté bielymi obrusmi 
a na nich vecičky, aké inde nevidíte. Všetko na tému Mikuláša 
a Vianoc, všetko pôvodná ručná práca, žiadna priemyselná veľ-
kovýroba. Klienti sociálnych zariadení z celého kraja tu ponú-
kajú svoje výrobky, ktoré pripravovali už od jesene. 

Toto podujatie pripravila župa pod názvom Vianočné srdce. 
Na stolíkoch sú rôzne svietniky, figúrky Mikulášov, čertov, an-
jelov, krásne zdobené vianočné gule a ďalšie ozdoby. Pre ľudí, 
ktorých domovom sú sociálne zariadenia, je zhotovovanie ta-
kýchto výrobkov a následný predaj obrovským zážitkom. 

www.pravda.sk 06.12.2016 
pomocná evidencia 1019/1/2016 
 
Po skúšobnej prevádzke a následnom pripomienkovaní 

vstúpi v nedeľu 11. decembra do platnosti nový cestovný poria-
dok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne.  

Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, 
pripomienkovanie skúšobnej prevádzky nového grafikonu 
MHD sa skončilo 30. septembra.  
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„Mesto zaregistrovalo spolu 307 pripomienok, ktoré v ok-
tóbri a novembri boli podrobené analýze. Približne 100 námie-
tok zapracovala SAD Trenčín do nového cestovného poriadku,“ 
uviedla Erika Ságová. 

Išlo podľa nej najmä o doplnenie spojov, predĺženie trasy 
niektorých spojov, vyznačenie nízkopodlažných vozidiel, nie-
ktoré zmeny časov a podobne. Nový cestovný poriadok je na 
webovej stránke mesta a vo forme brožúry bude od piatku 9. 
decembra k dispozícii v pobočkách spoločnosti SAD Trenčín 
na Hasičskej a Železničnej ulici.  

www.teraz.sk 07.12.2016 
pomocná evidencia 1022/1/2016 
 
Majitelia nehnuteľností a letných terás na historickom Mie-

rovom námestí v 
Trenčíne budú v 
budúcom roku 
oslobodení od 
platenia dane z 
nehnuteľnosti a 
dane za užívanie 
verejného prie-
stranstva.  

Toto opatre-
nie vyplýva  zo 

zmien a doplnkov všeobecne záväzného nariadenia mesta o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktoré v stredu schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva. 

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je dôvodom 
oslobodenia od daní plánovaná rozsiahla rekonštrukcia Miero-
vého námestia, ktorá sa začne už na budúci rok. 
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„Navrhol som, aby sa v budúcom roku odpustili dane všet-
kým ľuďom, ktorí vlastnia byty a budovy v centre mesta, to 
znamená na Mierovom námestí a na Matúšovej ulici,“ skonšta-
toval primátor s tým, že úplným odpustením dane pritečie do 
mestského rozpočtu o 50 tisíc až 60 tisíc eur menej. 

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne je najväčšou 
investičnou akciou samosprávy v budúcom roku, predpokla-
dajú celkové náklady vo výške 3,1 milióna eur. Mesto si plánuje 
zobrať úver. 

„Rekonštrukciu chceme začať i dokončiť v budúcom roku. 
Ak všetko pôjde podľa plánu, začať chceme niekedy koncom 
marca alebo začiatkom apríla, skončiť v decembri tak, aby sme 
námestie mohli dať do predčasného užívania. Kolaudovať sa 
bude až v roku 2018,“ doplnil Richard Rybníček. 

www.sme.sk 15.12.2016 
pomocná evidencia 1046/1/2016 
 
Mesto Trenčín vystúpilo zo Združenia pre rozvoj Považia. 

Rozhodli o tom na zasadnutí v stredu 14. decembra poslanci 
trenčianskeho mestského zastupiteľstva. 

Podľa návrhu, ktorý predložil primátor Trenčína Richard 
Rybníček, dôvodom vystúpenia je nefunkčnosť združenia. 

„Napriek tomu, že mesto Trenčín je jedným zo zakladajú-
cich členov, nemáme vedomosť o ďalšom fungovaní tohto 
združenia, o vyvíjaní nejakých aktivít týkajúcich sa predmetu 
činnosti. Preto sa nám javí neefektívne platenie členských prí-
spevkov podľa stanov a nepotrebné zotrvávať ako člen v nefun-
gujúcom združení,“ uviedol Richard Rybníček. 

Združenie pre rozvoj Považia vzniklo v roku 2001. Jeho za-
kladateľmi boli mestá Považská Bystrica, Púchov, Dubnica nad 
Váhom, Trenčín, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce 
nad Bebravou a Nová Dubnica. 
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Predmetom činnosti je podľa stanov všestranný rozvoj re-
giónu Trenčianskeho kraja ako veľkého územného celku, vy-
tváranie podmienok na kooperáciu a koordináciu potrebných 
činností a spolupráca v aktivitách pri urbanistickom plánovaní, 
tvorbe štúdií, projektov a iných potrebných podkladov v inten-
ciách zadaní Európskej únie. 

www.sme.sk 16.12.2016 
pomocná evidencia 1049/1/2016 
 
Mesto Trenčín vyhlási verejné obstarávanie na výstavbu 

a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Zámer vyhlásiť podli-
mitnú zákazku schválilo na svojom zasadnutí mestské zastupi-
teľstvo v stredu 14. decembra.  

Podľa Miroslava Sádeckého z útvaru interných služieb 
Mestského úradu v Trenčíne sa k 31. marcu budúceho roka 
končí platnosť zmluvy so súčasným dodávateľom prác súvisia-
cich s rekonštrukciou miestnych komunikácií a je potrebné uza-
tvoriť novú zmluvu. Predpokladaná hodnota zákazky je maxi-
málne 4,75 milióna eur s tým, že výsledkom výberového kona-
nia bude uzavretie rámcovej dohody na dobu určitú štyri roky, 
prípadne do vyčerpania schválených prostriedkov. 

Súčasťou výstavby a rekonštrukcie komunikácií v Trenčíne 
bude obnova asfaltových povrchov komunikácií, prípadne 
chodníkov, prečistenie a obnova odvodnenia ciest a oprava 
alebo výmena dažďových vpustov. Súčasťou prác môže byť aj 
vybudovanie nosných častí miestnych komunikácií a zabezpe-
čenie projektov dopravného značenia a ich realizácia.  

www.teraz.sk 19.12.2016 
pomocná evidencia 1053/1/2016 
 
Trenčín má za sebou zlatý víkend. V nedeľu 18. decembra 

boli na námestí anjeli, Close Harmony Friends aj Filip Tůma, 
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v sobotu 17. decembra takmer dve stovky folkloristov, Karol 
Csino i Veronika Rabada. 

Posledný adventný víkend bol na Mierovom námestí plný 
atrakcií. V sobotu dopoludnia sa námestím niesla vôňa vianoč-
nej kapustnice.     
V betleheme pod 
stromčekom pri-
budli živé zvie-
ratká, ktoré pote-
šili nielen deti ale 
i dospelých. 

Dobrý bazár 
Trenčianskej na-
dácie prišlo pod-
poriť množstvo 
dobrovoľníkov. Pridal sa k nim aj spevák, filmový a divadelný 
herec, moderátor a trenčiansky rodák Karol Csino. Vyzbieraná 
suma 1055 eur opäť poputuje do nadačného fondu Dr. Klaun, z 
ktorého sú po celý rok financované divadelné predstavenia v 
zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti po celom 
Slovensku. 

V takmer trojhodinovom folklórnom programe Nesieme 
Vám novinu sa predstavilo 7 folklórnych súborov.  

Neskutočnú energiu divákom odovzdala  svojim koncertom 
Veronika Rabada s kapelou, ktorá uzavrela sobotňajší pro-
gram. Close Harmony Frends priniesli do Trenčína výbornú ná-
ladu a zazneli skvelé hity. 

www.trencin.sk 21.12.2016 
pomocná evidencia 1058/1/2016 
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Slovenská správcovská spoločnosť IAD Investments kúpila 
do svojho Prvého realitného fondu obchodné centrum (OC) 
Laugaricio v Trenčíne. Akvizíciu dokončili v utorok 20. de-
cembra, pričom podľa informácií IAD Investments má ísť o 
najväčšiu realitnú transakciu na Slovensku v tomto roku. Podľa 

predsedu predstaven-
stva spoločnosti Vladi-
míra Bencza sú para-
metre nákupného cen-
tra výbornou príležitos-
ťou pre rozšírenie ich 
fondu. Pôvodným de-
veloperom OC Lauga-
ricio bola skupina Mint 

Investments, ktorá centrum od vzniku spravovala a v úlohe 
správcu ostáva aj po zmene majiteľa nehnuteľnosti. OC Lauga-
ricio bolo otvorené v roku 2009. Na ploche 26 tisíc metrov 
štvorcových ponúka viac ako 120 značiek. 

IAD Investments je správcovská spoločnosť, ktorá od 
roku1991 poskytuje finančné služby v krajinách strednej Eu-
rópy. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva na 
Slovensku, v Českej republike a Slovinsku v celkovej hodnote 
takmer 500 miliónov eur. 

www.sme.sk 21.12.2016 
pomocná evidencia 1059/1/2016 
 
Takmer 170 trenčianskych detí zo sociálne odkázaných ro-

dín dostalo dnes vďaka Trenčianskej nadácii predčasný via-
nočný darček. V rámci projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ si 
v stredu 21. decembra vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
prevzali knihy od anonymných darcov. 
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Ako informovala koordinátorka projektu Nikola Sedláč-
ková, Trenčianska nadácia organizuje podujatie už dvanásty 

rok. „Princíp spočíva v tom, 
že nájdeme zoznam detí, 
ktorým rodičia nemajú 
možnosť kúpiť pod strom-
ček knihu. V piatich tren-
čianskych kníhkupectvách 
môžu potom označenú 
knihu kúpiť anonymní dar-
covia. My knihy zozbie-

rame a následne odovzdáme.“  
Tento rok dostalo knižné darčeky 26 detí z materských a 141 

detí zo základných škôl. Za 12 rokov trvania projektu obdaro-
vali knihami 2402 detí. 

Tento rok dostalo každé z obdarovaných detí ku knihe aj ply-
šovú hračku. „Mnoho anonymných darcov kupuje ku knihám aj 
plyšové hračky. Niektorým darcom nestačí kúpiť iba to, čo nám 
stačí, ale kupujú aj niečo navyše,“ doplnila koordinátorka pro-
jektu s tým, že v tomto roku sa knihy v piatich trenčianskych 
kníhkupectvách vykúpili za dva týždne. 

Podľa učiteľky zo Spojenej školy internátnej v Trenčíne 
Patrície Pavlíkovej v škole vzdelávajú mentálne postihnuté 
deti, ktoré nedostávajú darčeky každý deň.  

„Veľa detí nedostane darčeky ani na Vianoce, mnohé ne-
majú ani vianočný stromček. Myslím si, že toto je pre nich 
úplne perfektná vec, budú sa knihami chváliť v škole a budú 
z toho mať dlho veľkú radosť,“ zdôraznila. 

www.teraz.sk 21.12.2016 
pomocná evidencia 1060/1/2016 
 
Po teroristickom útoku v Berlíne v pondelok 19. decembra 

sa zdvojnásobila prítomnosť polície v uliciach na Slovensku, 
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platí druhý stupeň teroristického ohrozenia. Tento stav bude tr-
vať do odvolania, minimálne do vianočných sviatkov. V uli-
ciach Slovenska bezmála 1000 hliadok. Bežný počet je 300, ten 
bol už dávnejšie zvýšený na 500. 

Policajti posilnili hliadky aj vo všetkých mestách v Tren-
čianskom kraji, v Tren-
číne chodia priamo po 
Vianočnom jarmoku, 
ďalšiu ozbrojenú hliad-
ku bolo vidieť pri ob-
chodnom dome Prior. 

„Zdvojnásobili sme 
počet ľudí v teréne, 
hliadkujeme vo zvýše-
nej miere na námes-
tiach, vianočných trhoch, pri obchodných centrách. Policajti sú 
všade, kde je väčšia koncentrácia ľudí,“ informovala trenčian-
ska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. 

V pondelok 19. decembra úmyselne vošiel na vianočné trhy 
v berlínskej štvrti Charlottenburg kamión riadený islamským 
teroristom. Autom usmrtil 12 ľudí. 

www.sme.sk 22.12.2016 
pomocná evidencia 1061/1/2016 
 
Trenčiansky primátor Richard Rybníček odvolal v stredu 

21. decembra mimoriadnu situáciu v súvislosti s havarijným 
stavom cestného mosta na ceste I/61 v trenčianskej miestnej 
časti Opatová. Slovenská správa ciest most komplexne zrekon-
štruovala. 

Mimoriadnu situáciu vyhlásil Richard Rybníček po zasad-
nutí krízového štábu 18. júla tohto roku, kritický stav mosta po-
tvrdil aj statik.  
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„Pri intenzívnych dažďoch a možnom rozvodnení Opatov-
ského potoka môže dôjsť k podmáčaniu podložia, jeho uvoľne-
niu a k vážnej situácii, pretože most by neudržal kapacitu, ktorú 
teraz má. Situácia je neúnosná, časť kameňov z mosta odlietava 
do domov a okien ľudí, ktorí bývajú blízko,“ povedal v júli po 
vyhlásení mimoriadnej situácie trenčiansky primátor. 

Situácia ohľadom stavu mosta traumatizovala už niekoľko 
rokov obyvateľov miestnej časti Opatová. Pod mostom museli 
prechádzať starší občania navštevujúci miestnu farnosť a cinto-
rín, ale najmä deti, ktoré navštevujú základnú školu. Výsled-
kom niekoľkomesačnej práce je komplexná rekonštrukcia vrá-
tane nových protihlukových stien. Celkové náklady na rekon-
štrukciu dosiahli takmer 1,2 milióna eur. 

www.teraz.sk 22.12.2016 
pomocná evidencia 1062/1/2016 
 
Mesto Trenčín investuje v budúcom roku do vodorovného a 

zvislého značenia a obnovy dopravných zariadení 90 tisíc eur. 
Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku 
schválilo minulý týždeň trenčianske mestské zastupiteľstvo. 
Ako informoval vedúci útvaru dopravy mestského úradu v 
Trenčíne Róbert Hartmann, zmluva s doterajším dodávate-
ľom na obnovu existujúceho a realizáciu nového vodorovného 
a zvislého dopravného značenia v meste sa končí 31. decembra 
tohto roku, preto treba vyhlásiť novú verejnú súťaž. 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa 
zákona o verejnom obstarávaní je podľa neho v zmysle platnej 
legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať postupy ve-
rejného obstarávania. 

Na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, kto-
rej súčasťou je zimná údržba, stavebná údržba, čistenie komu-
nikácií, odburiňovanie a dopravné značenie, je v rozpočte mesta 
na budúci rok schválená suma 1,332 milióna eur. Výsledkom 
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verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky 
maximálne 90 tisíc eur bude uzatvorenie rámcovej dohody. 

www.teraz.sk 25.12.2016 
pomocná evidencia 1066/1/2016 
 
Letiskovú odletovú halu pripomína terminál, ktorý by mal 

spojiť autobusovú a železničnú stanicu v Trenčíne do jedného 
celku. Terminál za 100 miliónov eur mal už rok slúžiť cestujú-
cej verejnosti. Zatiaľ sa však nič nezmenilo. Areál je v takej 
podobe, v akej bol v časoch socializmu. Možno len trochu ošar-
panejší. 

Na stavbu terminálu sa podujala súkromná spoločnosť SIRS, 
ktorá je okrem iného aj spolumajiteľom SAD Trenčín a SAD 

Žilina. Projekt 
predložila Trenča-
nom pred tromi 
rokmi a sľúbila, že 
na prelome rokov 
2015 a 2016 bude 
terminál hotový. 
Predstava novej 
autobusovej sta-

nice a modernizácia železničnej stanice je pre obyvateľov Tren-
čína lákavá. Obe sú v tesnej blízkosti vedľa seba a obe v stave, 
ktorý je hanbou Trenčína. Terminál by sa mal stať jeho pýchou. 
Podľa vizualizácie je to nadčasová, vzdušná stavba, ktorá pre-
nesie stanice z minulosti do budúcnosti. Zatiaľ tu však nená-
jdete ani náznak stavebných prác. 

„V decembri 2015 sme schvaľovali zmenu územného plánu, 
ktorá bola definovaná ako zásadná pre budovanie terminálu. 
Mrzí ma, že prešiel rok, a o jeho výstavbe neviem nič,“ povedal 
Miloš Mičega, predseda komisie dopravy mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne. 
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Ďalší mestský poslanec Ján Kanaba považuje za dôležité, 
že sa terminál vôbec ide realizovať, že je vôbec niekto ochotný 
takýto areál postaviť. 

„Pôvodne sa už s tým malo začať, zamrzlo to pre výhrady 
kvôli parku. V každom prípade to však treba urobiť. Aj keď ne-
skôr, ale treba začať, inú možnosť nemáme,“ dodal Ján Kanaba. 

V súčasnosti ľudia čakajú na prímestské, medzimestské aj 
medzinárodné autobusy pod holým nebom, či vonku prší, praží 
slnko, alebo mrzne. Po dokončení budú čakať pod strechou, 
z jednej stanicu do druhej prejdú suchou nohou a navyše budú 
mať v tomto areáli množstvo doplnkových služieb, napríklad 
obchody, reštaurácie či kaviarne. Zlou správou pre miestnych 
obyvateľov bolo, že pavilóny s týmito doplnkovými službami 
majú zasahovať do mestského parku. Na ten sú Trenčania 
veľmi citliví. Ozvali sa protesty, že spolu so železnično-auto-
busovým terminálom tu vyrastie aj obchodný dom, ktorý ukrojí 
kus parku. 

Investor teraz zvažuje možnosti, ako projekt prerobiť tak, 
aby čo najviac vyhovoval dopravným možnostiam, potrebám 
mesta a jeho obyvateľov. V pôvodnom projekte predpokladal, 
že spoločnosť SAD Trenčín presťahuje zo Zlatovskej cesty do 
nového terminálu. Teraz pripúšťa možnosť, že by SAD zostala 
na starom mieste a areál terminálu by nemusel byť taký roz-
siahly. „Riešia sa veci, či sú skutočne nevyhnutné všetky stavby 
a v takom rozsahu, ako boli naplánované. Ale to nezasiahne 
projekt terminálu,“ povedala Ivana Strelcová, hovor-
kyňa SIRS. 

Kedy sa začne s výstavbou, to v tejto chvíli nevie nikto po-
vedať, pretože rokovania nie sú ešte ukončené. Podľa pôvod-
ného projektu by samotná výstavba mala trvať približne 
1,5 roka. Mesto nie je iniciátorom plánovanej stavby ani sa ne-
podieľa na jej financovaní, rozhodujúce slovo má však pri 
schvaľovaní tohto zámeru. 
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„Na poslednom rokovaní investor deklaroval, že má stále zá-
ujem investovať v Trenčíne, ale pravdepodobne bude meniť pô-
vodný projekt. Mesto teda počká na nový projekt, ktorý bude 
nanovo podrobne posudzovať, pričom dôležitosť tejto investí-
cie pre Trenčín si vedenie mesta veľmi dobre uvedomuje,“ zdô-
raznila Eva Mišovičová z kancelárie trenčianskeho primátora. 

www.pravda.sk 27.12.2016 
pomocná evidencia 1069/1/2016 
 

   Sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu a vy-
tvorenie druhého prístupu z lesoparku Brezina by mal byť naj-
väčšou investičnou akciou na hrade za posledných niekoľko de-
saťročí. Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martini-
ska by sa s prácami malo začať už v budúcom roku.  

„Bude tam vybudovaná nová pokladnica, most medzi Mlyn-
skou vežou a opevnením, budú dobudované nové schodiská 
a vzniknú nové prehliadkové trasy. Čakáme na schválenie pro-
jektu v rámci cezhra-
ničnej spolupráce, ak 
všetko pôjde hladko, 
na budúci rok bude 
verejné obstarávanie 
a začne sa s prvými 
prácami. Ukončenie 
je plánované do 24 
mesiacov,“ priblížil 
Peter Martinisko. Ako 
dodal, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce hrad čo naj-
viac zatraktívniť. Podľa neho stále nie je sprístupnená asi štvr-
tina objektu. V rámci sprístupnenia hradu z južnej strany bude 
premávať aj turistický vláčik cez lesopark Brezina. Vznikne 
druhý prístup do hradu, čo je dôležité, pretože terajší jediný je 



261 
 

do strmého kopca, čo niektorých návštevníkov odrádza. Prob-
lémom je tiež parkovanie v centre mesta.  

Podľa vedúcej oddelenia komunikácie a medzinárodných 
vzťahov Úradu TSK Veroniky Rezákovej je financovanie pro-
jektu plánované prostredníctvom Operačného programu In-
terreg V-A SR-ČR 2014-2020. TSK je vedúcim partnerom, 
hlavným cezhraničným partnerom je mesto Bučovice v Juho-
moravskom kraji, projektovým partnerom je mesto Trenčín. 
Mesto v rámci projektu zrekonštruuje prístupovú cestu k juž-
nému opevneniu cez Brezinu, dôjde aj k investíciám v Čereš-
ňovom sade (poznávací chodník, mobiliár).  

„Vznikne tak nový návštevnícky okruh a budú sprístupnené 
časti hradu, ktoré sú dlhodobo pre verejnosť zatvorené. Po rea-
lizácii by sa tak Trenčiansky hrad stal prístupnou rozlohou dru-
hým najväčším hradom na Slovensku,“ uviedla Veronika Rezá-
ková.  

Rozpočet projektu za všetkých partnerov je vo výške takmer 
tri milióny eur, z toho rozpočet TSK predstavuje takmer 1,46 
milióna eur. Spolufinancovanie oprávnených výdavkov pro-
jektu je pre TSK vo výške 72 873 eur. Vzhľadom na špecifiká 
obnovy národnej kultúrnej pamiatky TSK ako jej vlastník po-
číta aj s neoprávnenými výdavkami, ktoré nie je možné pri prí-
prave projektu predvídať a bude ich potrebné uhradiť z vlast-
ných zdrojov. 

www.teraz.sk 29.12.2016 
pomocná evidencia 1074/1/2016 
 
Len deň pred Vianocami, v piatok 23. decembra,  bola Mestu 

Trenčín doručená veľmi dobrá správa - rozhodnutie o schválení 
žiadosti o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku 
(NFP) na obnovu MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova. 

Splnenie podmienok poskytnutia príspevku overila Sloven-
ská inovačná a energetická agentúra v zastúpení Ministerstva 



262 
 

životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia. 

„Žiadali sme nenávratný finančných príspevok pre dve ma-
terské školy. Škôlku na Šafárikovej ulici navštevuje vyše 200 
detí a škôlku na Opatovskej ulici necelá stovka detí. Som veľmi 
rád, že sa nám podarilo s našimi projektmi uspieť. V našej zria-
ďovateľskej pôsobnosti máme 16 škôlok. Už dnes máme pri-
pravené projekty pre ďalšie materské školy, s ktorými sa bu-
deme pri najbližšej príležitosti tiež uchádzať o podporu,“ uvie-
dol primátor Richard Rybníček.  

V tejto výzve šlo o zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov. Mesto získalo pre MŠ Opatovská sumu vyše 
830 tisíc eur a pre MŠ Šafáriková takmer 1 milión 130 tisíc eur.  

Obe materské školy čaká zateplenie obvodového a strešného 
plášťa, modernizácia vykurovania, osvetlenia i vzduchotech-
niky. 

www.trencin.sk 30.12.2016 
pomocná evidencia 1075/1/2016 
 
Tohtoročná návštevnosť Trenčianskeho hradu pokorila his-

torické rekordy. Za 11 mesiacov tohto roku hrad navštívilo viac 
ako 122 tisíc návštevníkov, čo je o takmer 12 tisíc viac ako po-
čas celého minulého roku. Informovala o tom Barbora Jánoš-
ková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).  

„Historická dominanta mesta Trenčín sa každým rokom teší 
väčšej a väčšej návštevnosti. Ročná návštevnosť Trenčianskeho 
hradu, ktorého správcom je Trenčianske múzeum v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, prekračuje od roku 2014 
hranicu 100 tisíc návštevníkov. Kým v roku 2014 to bolo 104 
tisíc návštevníkov, v roku 2015 prekonala ročná návštevnosť 
hradu hranicu 110 tisíc návštevníkov. Každým rokom sa tak 
hrad stáva turisticky atraktívnejším. Najvyššia návštevnosť 
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hradu v roku 2016 bola tradične počas letných mesiacov,“ 
uviedla Barbora Jánošková.  

Rekordnú návštevnosť dosiahol hrad i napriek tomu, že 
v októbri bol pre ve-
rejnosť prístupný iba 
počas víkendov. 

Trenčianske mú-
zeum ako správca 
Trenčianskeho hradu 
vybralo na vstupnom 
v roku 2016 sumu pri-
bližne 403 tisíc eur (v 
sume nie je započí-

tané vstupné za december 2016), čo je nárast na vstupnom 
oproti minulému roku o 61 470 eur. 

www.teraz.sk 30.12.2016 
pomocná evidencia 1077/1/2016 
 
Súčasťou silvestrovských osláv v Trenčíne bude po šiestich 

rokoch aj mestský ohňostroj. Po dlhšom čase pripravilo mesto 
bohatší silvestrovský program, jeho vrcholom bude vystúpenie 
hudobnej skupiny Lojzo. 

Ako informovala ho-
vorkyňa Trenčína Erika 
Ságová, silvestrovský 
program sa začne na 
Mierovom námestí o 
21.00 h, o silvestrovské 
rozohriatie sa postará DJ 
Luky. Nasledovať budú najväčšie hity Mariky Gombitovej 
a skupiny Modus v podaní trenčianskej kapely NaNovo.  

Už 30. augusta privítali na hrade stotisíceho návštevníka – mladíka z Nového Jičína. 
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„Bláznivá tepláková párty sa rozpúta o 23.00 h, keď vystúpi 
skupina Lojzo so svojimi najväčšími hitmi,“ doplnila Erika Sá-
gová s tým, že rok 2017 privítajú Trenčania ohňostrojom. Na-
posledy bol Silvester s mestským ohňostrojom v roku 2010. 
V ďalších rokoch ho mesto pre rizikovú zadlženosť nerobilo.  

„Hoci i dnes je ešte potrebné pokračovať v znižovaní dlhu, 
finančná situácia mesta už umožnila pripraviť silvestrovskú 
párty na námestí s ohňostrojom,“ uzavrela trenčianska hovor-
kyňa. 

www.teraz.sk 31.12.2016 
pomocná evidencia 1079/1/2016 
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Ekonomický život 

 
 

 V časoch najväčšieho rozmachu Odevných závodov Tren-
čín, neskôr Ozeta, pracovalo v šiestich výrobných závodoch na 
Slovensku (Trenčín, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Hlo-
hovec, Skalica, Tornaľa) viac ako 5 tisíc zamestnancov. Dnes 
má spoločnosť Ozeta jeden výrobný podnik v Topoľčanoch 
s 350 zamestnancami, divíziu retail s 80 pracovníkmi a cen-
trálny sklad v Trenčíne.  

Ako informoval marketingový riaditeľ Ozety, a. s., Michal 
Pilip, spoločnosť sa 
na domácom trhu 
špecializuje predo-
všetkým na voľnoča-
sovú a formálnu pán-
sku konfekciu. Tá 
predstavuje viac ako 
90-percentný podiel 
tovaru na plochách 
22 značkových pre-
dajní na Slovensku. 

V prípade korporátneho šitia na zákazku a zahraničného ex-
portu sú možnosti závodu ďaleko rozsiahlejšie.  

„Výrobný závod Ozeta Neo, a. s., vyváža dve tretiny svojej 
produkcie do zahraničia, najvýznamnejšími zákazníkmi sú 
okrem domáceho trhu krajiny Beneluxu a Škandinávie,“ priblí-
žil Michal Pilip.  

Domáca produkcia sa podľa neho stáva čoraz žiadanejšou 
a postupne od konca roka 2013 prechádza obdobím renesancie.  

„Sme radi, že Slováci čoraz častejšie objavujú skutočnú kva-
litu nielen v tradičných slovenských potravinách, ale aj v ob-
lasti pánskej módy našej spoločnosti, ktorá po celé desaťročia 
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patrí medzi európsku špičku. Najväčšími problémami odev-
ného priemyslu na Slovensku sú nedostatok pracovnej sily a ne-
schopnosť konkurovať výrobcom z Balkánu a Číny v oblasti 
cien, predovšetkým z dôvodu vysokej zaťaženosti výrobných 
podnikov odvodmi,“ zdôraznil Michal Pilip. 

Ako dodal, Ozeta prechádza v poslednom období intenzív-
nymi zmenami, rekonštrukciou i mnohými kľúčovými inová-
ciami v odvetví. Vo výrobnom závode sa investície dotkli aj 
modernizácie strojového parku s cieľom zefektívniť prácu, 
zlepšiť pracovné podmienky, získať nových zákazníkov a trhy, 
ktorí požadujú stále náročnejšie a kvalitnejšie výrobky. 

„V maloobchodnej divízii pracujeme na sústavnom zlepšení 
prostredia predajní. V neposlednom rade investujeme aj do 
zlepšenia pracovného prostredia v centrálnom sklade. Naším 
zámerom je doplniť predajnú sieť na Slovensku a pokračovať 
v expanzii v Česku a ďalších krajinách strednej a východnej 
Európy,“ doplnil Michal Pilip.  

Podobne ako ostatné odevné spoločnosti na Slovensku, aj 
Ozetu trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.  

„Učňovské a odborné školstvo v odbore krajčír/krajčírka za-
niká pre nezáujem mladých ľudí o túto profesiu a existujúca od-
borná pracovná sila starne. Výrobcovia sú často nútení praco-
vať aj s nekvalifikovanou pracovnou silou z iných odvetví a po-
trebnú kvalifikáciu musí dodatočne zabezpečiť,“ uzavrel mar-
ketingový riaditeľ. 

www.teraz.sk 21.03.2016 
pomocná evidencia 161/1/2016 
 
V trenčianskom priemyselnom parku na Bratislavskej ulici 

vznikne nová logistická prevádzka. Poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojom zasadnutí v stredu 30. marca odsúhlasili 
predaj pozemku o výmere viac ako 19 tisíc metrov štvorcových 
za necelých 580 tisíc eur. 
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Logistická prevádzka bude slúžiť pre zásobovanie predajní 
na celom Slovensku, ktorých má nemecký vlastník šesť. Súčas-
ťou stavby budú aj parkovacie a manipulačné plochy.  

„V novej logistickej prevádzke by malo nájsť prácu 10 až 15 
ľudí. Okrem priameho príjmu z predaja pozemku si mesto za-
bezpečí aj  príjem z dane z nehnuteľnosti,“ informovala hovor-
kyňa Trenčína Erika Ságová. 

www.sme.sk 31.03.2016 
pomocná evidencia 187/1/2016 
 
Práce na prekládke železničnej trate z Trenčína do Chyno-

rian sa začali. Železnice ohlásili, že chystajú úplnú výluku na 
trati v Trenčíne, trvať bude viac ako dva mesiace. 

Ľuďom, ktorí túto trať využívajú, to mierne skomplikuje 
cestovanie, želez-
nice pripravujú 
náhradné autobu-
sové linky. Pre-
kládku chynoran-
skej trate si vyžia-
dala  modernizácia 
železničnej trate 
v Trenčíne, najmä 
posun hlavnej 
časti trate. „Rea-

gujeme na zmenu nového smerového vedenia hlavnej železnič-
nej trate, priestorového usporiadania koľajiska novej železnič-
nej stanice, ako aj na zabezpečovacie zariadenie,“ informovala 
hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavliková. 

Prekládka si vyžiada aj viac ako dvojmesačnú výluku. 
„Výluka koľají by sa mala začať koncom augusta 2016 a po-

trvá do konca októbra. Predpokladáme, že vlaková doprava 



268 
 

bude v úseku Trenčín – Trenčianska Turná zabezpečená auto-
busmi,“ dodala Martina Pavliková. 

Chynoranskú trať napoja na hlavnú trať na Mládežníckej 
ulici, oproti terajšiemu stavu bude položená vyššie o približne 
tri metre. Ďalej bude pokračovať v jednom telese po spoločnom 
moste ponad Rázusovu ulicu. 

Posun železničnej trate v Trenčíne viac ku hrádzi vyhovuje 
mestu. Chynoranská trať delila priestor za Štatistickým úradom 
a domami na Pribinovej ulici na polovicu. „Ani z jednej, ani 
druhej strany sa nič nedalo vybudovať. Táto prekládka nahráva 
našej predstave dopravného riešenia v strede mesta,“ povedal 
hlavný architekt Trenčína Martin Beďatš. Podľa neho tu 
vzniká priestor pre budúcu cestu. 

„Trať bude posunutá na maximum, koľko umožňuje pilier 
cestného mosta pri hrádzi, ktorý je zároveň schodiskom, ktorým 
sa vychádza na most z hrádze. To bolo práve kolízne miesto, 
poza budovu Štatistického úradu, kde bolo potrebné vytvoriť 
priestor pre novú komunikáciu,“ hovorí Martin Beďatš. 

Mesto uvažuje s preložením štátnej cesty I/61 od Štatistic-
kého úradu, pokračovať by mala cez mestský park do priestoru 
medzi novou železničnou stanicou a plánovaným autobusovým 
Terminálom až po Železničnú ulicu. 

Tieto úpravy úplne zmenia dopravu od križovatky Pred po-
ľom až po križovatku pod starým cestným mostom. 

Martin Beďatš očakáva, že sa tým vyriešia dopravné prob-
lémy v centre. 

„Naším cieľom je dostať aj Štefánikovu ulicu do módu mest-
skej ulice, nie tranzitnej štvorprúdovky. Mestská ulica znamená 
dvojpruh, pozdĺžne parkovanie, široké chodníky a cyklopruh,“ 
povedal Martin Beďatš s tým, že v novom dopravnom riešení 
uvažujú s vytvorením samostatných pruhov pre autobusy. 

„Je to jediná možnosť, ako v Trenčíne zrýchliť mestskú hro-
madnú dopravu a tým ju aj spopularizovať, aby cestovalo viac 
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ľudí. Momentálne sa bus pruhmi zaoberáme v priestore centra, 
ideálom by bola aj Rázusova ulica zo Sihote, železničná stanica 
od Štefánikovej a Daňový úrad,“ dodal Martin Beďatš. 

Mnohí cestujúci už dlho kritizujú nedostatok vlakových spo-
jov na tejto trati, denne idú len trikrát – raz skoro ráno a potom 
dvakrát popoludní. 

www.sme.sk 27.04.2016 
pomocná evidencia 281/1/2016 
 
Jarné práce, ktoré súvisia so siatím kukurice na zrno a slneč-

nice, sa končia. Do prác negatívne zasiahli výrazné nočné 
mrazy z konca apríla, ktoré okrem ovocia, zeleniny a viniča po-
škodili aj mnohé poľné plodiny.  

Tie budú musieť poľnohospodári vyorať a opätovne plochy 
osiať. Uviedla to 
hovorkyňa Slo-
venskej poľno-
hospodárskej a 
potravinárskej ko-
mory (SPPK) 
Jana Holéciová. 

V regiónoch 
vzhľadom na 
priebeh počasia 
do 1. mája 2016 

mnohé subjekty od polovice minulého týždňa monitorovali 
škody na porastoch poľných plodín, ovocia, zeleniny, v ovoc-
ných sadoch a vinohradoch. 

V regióne Trenčín po dvoch mrazivých nociach 17. týždňa, 
ktoré spôsobili straty najmä ovocinárom, vinohradníkom, ako 
aj pestovateľom cukrovej repy, kukurice a repky ozimnej v cel-
kovej hodnote približne 1,5 milióna eur, jarné práce pokračo-

 

Mrazom poškodené kvety čerešne. 
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vali v miernom tempe. Kukuricu majú zasiatu na 64 % pláno-
vanej plochy. S osevmi jarných plodín už skončili aj na Turci a 
Podpoľaní. 

www.teraz.sk 05.05.2016 
pomocná evidencia 317/1/2016 
 
Veľký stavebný gigant neplatí subdodávateľom milióny eur, 

tí zas svojim menším dodávateľom státisíce a na konci je živ-
nostník či robotník bez výplaty. Pre Slovensko typický príklad 
ako cez kopirák, ktorý ako memento pripomína stámiliónová 
megakauza Váhostavu.  

O podobnom prípade hovoria i stavbári na železnici. Tí ne-
dostali zaplatené za pomoc pri zrýchľovaní železníc medzi Bra-
tislavou a Žilinou. V centre diania stojí stavebná firma Euro 

Continental Buil-
ding (ECB) z 
Trenčína. V dô-
sledku toho, že 
sama nevidela 
milióny eur, ne-
mohla ich ro-
zoslať ani ďalším 
tridsiatim. Kon-
kurzom preto že-
lezničným sta-

vebníkom z Trenčína hrozí jeden z ich dodávateľov zo Sve-
repca. „Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa – ve-
riteľa obchodnej spoločnosti KOI začína konkurzné konanie 
voči dlžníkovi – obchodnej spoločnosti Euro Continental Buil-
ding,“ konštatuje v rozhodnutí súd.  

Trenčianski stavebníci totiž od minulého roka zápasia s veľ-
kými finančnými problémami. Predstaviteľ tejto firmy Marcel 
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Fábry vtedy tvrdil, že spoločnosť je na tom finančne zle, pre-
tože jej podvodne neplatí konzorcium stavebných gigantov TSS 
Grade a OHL ŽS. Šlo o sumu približne dva milióny eur. ECB 
pritom aktuálne hrozí, že nevyplatení dodávatelia sa budú sna-
žiť získať svoje peniaze cez konkurz na jej majetok.  

„Ide o jasné šikanózne podanie na základe neoprávnene vy-
stavených faktúr od firmy, ktorá je spriaznená s dlžníkom spo-
ločnosti ECB – stavebnou spoločnosťou TSS Grade, pričom 
táto firma je na základe trestného oznámenia tiež prešetrovaná,“ 
hovorí právny zástupca spoločnosti ECB Alojz Baránik.  

Podozrenia na stavbe vlakovej rýchlotrate vlani prerástli až 
do vrcholnej politiky. Na prešľapy vtedy upozornila Sulíkova 
strana SaS. Ako tvrdili liberáli, rozkrádanie malo mať tri po-
doby. V prvej šlo 
o dvojitú faktu-
ráciu za mostné 
provizóriá na tra-
ti. Druhá hovorí 
o platení za fik-
tívne stavebné 
práce týkajúce sa 
odvozu odpadu. 
Tretím príkla-
dom bol práve 
„železničný Váhostav“, čiže neplatenie za subdodávky.  

V kauze preto padlo viacero trestných oznámení a dva pod-
nety smerovali aj na Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF) v Bruseli.  

„Spoločnosť ECB podala na európsky protikorupčný úrad 
dva podnety týkajúce sa dvoch rôznych úsekov výstavby rekon-
štrukcie železníc s tým, že jeden podnet úrad po prešetrení po-
stúpil na lokálne vyšetrovacie orgány,“ spresňuje parlamentný 
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poslanec Alojz Baránik, ktorý je tím líder strany SaS pre ob-
lasti súdnictva a spravodlivosti. OLAF tak dohliada na jedno z 
vyšetrovaní cez slovenské zastúpenie Európskej komisie. Z in-
formácií HN však vyplýva, že kauzu na Slovensku zatiaľ nikto 
nevyšetruje. 

Do sporov o nevyplatené peniaze vtedy štát nevstupoval. Re-
zort dopravy však na apely reagoval kontrolou.  

„Ministerstvo vyzvalo všetkých zúčastnených, aby hodno-
verne doložili a vydokladovali všetky svoje nároky, ktoré sú po 
lehote splatnosti. Podľa našich informácií spoločnosť ECB do 
dnešného dňa žiadnym hodnoverným spôsobom nevydoklado-
vala faktúry po lehote splatnosti v takejto sume,“ odkázalo v 
stanovisku ministerstvo dopravy.  

Stavebné giganty, ktoré pracujú pre štátne Železnice SR na 
modernizácii železničných tratí na Považí, sa však od nekalých 
praktík dištancujú.  

„Spoločnosť OHL ŽS firme ECB všetky oprávnené vyfak-
turované splatné sumy uhradila, alebo boli tieto faktúry započí-
tané proti oprávneným pohľadávkam,“ vraví Tomáš Psota, ho-
vorca jednej z najvýznamnejších českých stavebných firiem. 
Firma považuje obvinenia za účelové a zavádzajúce, pretože 
podľa Psotu nemajú oporu v zmluvných vzťahoch a poškodzujú 
tak dobré meno OHL ŽS. 

O nevyplatených peniazoch za pomoc pri modernizácii že-
lezničných tratí nehovorí ani TSS Grade, ktorá sa teší z úspe-
chov v štátnych tendroch.  

„Obvinenia ECB smerované voči našej spoločnosti sa dosiaľ 
nepotvrdili, čím sa len preukázalo, že išlo o nepravdivé a úče-
lovo vykonštruované obvinenia,“ tvrdí právnička TSS Grade 
Simona Plaváková s tým, že firma nemá voči Trenčanom 
žiadne splatné záväzky, žiadny zmluvný vzťah a neprebieha 
medzi nimi ani žiadna komunikácia. TSS Grade pritom tvrdí, 
že na stavbe našla po trenčianskych robotníkoch chyby. 
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„K dnešnému dňu ECB na výzvy nezareagovala a škody sme 
tak boli nútení odstrániť na svoje vlastné náklady. To všetko s 

vedomím, že nám 
ich uvedená spoloč-
nosť zrejme nikdy 
neuhradí,“ dodáva 
Simona Plaváková.  

TSS Grade, ktorá 
pred rokmi sama 
prešla škrtaním dl-
hov v reštrukturali-
zácii, pritom vlani v 
októbri po mediali-

zácii kauzy sama podala konkurzný návrh na svojho dodávateľa 
z Trenčína. ECB to vnímala ako poslednú kvapku v pohári tr-
pezlivosti. 

„Evidujeme od TSS Grade len faktúru za čistenie komuniká-
cií za 106,9 eura,“ uviedol vtedy Marcel Fábry. Neskôr došlo k 
úhrade pohľadávky. Súd preto konkurzné konanie voči ECB za-
stavil. Spoločnosť v roku 2014 vykázala stratu vo výške takmer 
555 tisíc eur.  

www.hnonline.sk  02.06.2016 
pomocná evidencia 
 
V Trenčíne si pripomenuli 130 rokov existencie jedného 

z najznámejších podnikov nielen v Trenčianskom kraji, ale aj 
na Slovensku. 

Old Herold je jedným z mála regionálnych producentov 
v Trenčianskom kraji, ktorý môže s hrdosťou tvrdiť, že pôsobí 
na slovenskom trhu už 130 rokov. V Trenčíne a okolí má bo-
hatú tradíciu, ktorá sa do priemyselnej formy transformovala 
začiatkom 19. storočia. Produkuje nezameniteľné typické slo-
venské produkty nielen u nás, ale i v zahraničí.  



274 
 

Historický moment si približne dvestovka hostí pripomenula 
na historickom mieste. Hotel Elizabeth je známy svojou atrak-
tívnou polohou priamo pod stredovekým hradom v centre Tren-
čína. Práve v jeho priestoroch zástupcovia spoločnosti Old He-
rold prezentovali dlhoročný príbeh podniku. 

Tradíciu značky regionálneho producenta slovne ocenil aj 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav 
Baška.  

„Old Herold je značka, ktorá si zachováva svoju tradíciu 
a kvalitu. Som veľmi rád, že firma sídli v Trenčíne. Do budúcna 
im prajem veľa úspechov, pretože nie je jednoduché podnikať 
v tejto oblasti. Presadiť a udržať sa na trhu môžu len podniky 
s kvalitnými produktmi a myslím si, že spoločnosť Old Herold 
je firmou, ktorá ponúka kvalitu,“ zhodnotil 130 ročné pôsobe-
nie Old Heroldu v Trenčíne župan Jaroslav Baška. 

O historické momenty podniku sa podelili priamo jeho ma-
jitelia: Rastislav Machunka, Miroslav Maxon, Stanislav Bi-
roš a Pavol Kašpar. Nechýbal ani generálny riaditeľ spoloč-
nosti Old Herold Martin Spurný a obchodný riaditeľ Július 
Prekop.  

„Je to veľká vec. Na Slovensku nie je veľa firiem, ktoré majú 
viac ako 100 rokov. Je to hlavne preto, že tradícia v priemysle 
na Slovensku nie je taká dlhá. Preto si treba vážiť, že značka 
Old Herold tu vydržala,“ vyjadril sa prezident Asociácie za-
mestnaneckých zväzov Tomáš Malatinský. 

www.tsk.sk 16.06.2016 
pomocná evidencia 474/1/2016 
 
Žatevné práce sa už naplno rozbehli aj v okrese Komárno, 

Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Levice, Bánovce nad Bebravou, 
Trenčín a Prievidza. Poľnohospodári v 27. týždni využili priaz-
nivé počasie a žatva sa začala aj v podnikoch v strednej časti 
Slovenska.  
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Naopak, v južne položených regiónoch sa postupne končí 
zber repky, jačmeňa ozimného, ale aj pšenice či hrachu. 
Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.  

„V regióne Bratislava poľnohospodári intenzívne zberali 
úrodu pšenice, jač-
meňa ozimného, 
jačmeňa jarného 
a repky,“ priblížila. 
Slnečné počasie 
podľa nej urýchlilo 
žatvu v oblasti Se-
nice. Zber jačmeňa 
ozimného sa bude 
končiť počas naj-

bližších dní. Pokračuje zber repky a poľnohospodári začali brať 
úrodu pšenice. 

V okrese Nové Zámky sa podľa Holéciovej žatva repky po-
maly končí, naopak s jačmeňom jarným sa ešte len začína. Far-
mári pokračujú so zberom hrachu a pšenice.  

V okrese Trenčín a Prievidza. Tam poľnohospodári dokon-
čili zber sena, následne sa zváža slama, na strniskách sa robí 
podmietka. 

www.teraz.sk 15.07.2016 
pomocná evidencia 553/1/2016 
 
Národní diaľničiari opravia počas leta most nad diaľnicou 

D1 v križovatke Trenčín-Juh. Práce si v úseku Drietoma -Bá-
novce nad Bebravou vyžiadajú čiastočnú uzáveru diaľnice, ako 
aj čiastočnú a úplnú uzáveru cesty I/9. Informovala o tom ho-
vorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Mi-
chalová.  
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„V úseku Drietoma - Bánovce nad Bebravou sa bude reali-
zovať oprava mosta ponad diaľnicu D1. Vymeníme ložiská na 
oporách a pilieroch mosta, v rámci tohto procesu dôjde k zdví-
haniu a spúšťaniu jeho konštrukcie, čo si vyžiada isté obmedze-
nia,“ uviedla Michaela Michalová.  

Doplnila, že s cieľom skrátenia času čiastočnej uzávery budú 
národní diaľničiari práce vykonávať aj v nočných hodinách, po-
čas víkendov a sviatkov.  

„S čiastočnou uzáverou diaľnice D1 v asi 118. kilometri mu-
sia motoristi počítať od 12.00 h 17. júla do 18.00 h 11. septem-
bra,“ ozrejmila. Trasa obchádzky nie je podľa nej potrebná, 
cestná premávka na diaľnici D1 bude totiž presmerovaná do-
pravným značením na voľné jazdné pruhy tých istých jazdných 
pásov.  

www.teraz.sk 15.07.2016 
pomocná evidencia 554/1/2016 
 

Železnice SR začali stavať nový železničný most v Trenčíne 
v júli 2013. Dnes je most už prepojený do jedného celku. 

Zhotoviteľ pracuje na zásype oporných múrov a buduje 
pevnú jazdnú dráhu. Viditeľná je i montáž takzvanej výstroje 
mosta v podobe brán trakčného vedenia a protihlukových stien. 
Na spodnej stavbe dokončujú žulový obklad posledného piliera. 
Podľa vyjadrenia Železníc SR zhotoviteľ deklaruje odovzdanie 
mosta do užívania po častiach: 20. septembra 2016 pre koľaj č. 
2 a 18. novembra 2016 pre koľaj č.1. Pravá časť mosta má dĺžku 
336,6 metra a ľavá časť má dĺžku 349,1 metra. Most je vysoký 
15,95 a široký 14,7 metra.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 568/1/2016 
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PD Soblahov pestuje chmeľ na približne 50 hektároch, odbyt 
suroviny má zabezpečený prostredníctvom združenia v Hornej 
Strede, ktoré ju následne odpredáva pivovarom. Úroda chmeľu 
pri Trenčíne je podstatne väčšia ako vlani. Odhaduje to pred-

seda Poľnohospo-
dárskeho družstva 
(PD) Soblahov, ok-
res Trenčín, Vladi-
mír Podmanický, 
podľa ktorého k to-
mu prispelo ide-
álne počasie. 

„Určite sme 
tomu radi, väčšej 
úrode doprialo ide-

álne počasie, bolo teplo a vlhko. Čo sa týka kvality chmeľu, 
bude dobrá. Minulý rok boli šišky páperové a mäkké, teraz 
majú veľký tvar a sú tvrdé,“ povedal Vladimír Podmanický. 

So zberom chmeľu začalo družstvo v strede uplynulého týž-
dňa a ako priblížil jeho predseda, v súčasnosti má zozbieraných 
asi 16 až 17 hektárov, pričom zber plánuje dokončiť do začiatku 
školského roka.  

„Záležať však bude na počasí, ak prídu lejaky, budeme si 
musieť dať nútenú pauzu,“ poznamenal.  

PD Soblahov pestuje chmeľ na približne 50 hektároch, odbyt 
suroviny má zabezpečený prostredníctvom združenia v Hornej 
Strede, ktoré ju následne odpredáva pivovarom.  

www.teraz.sk 22.08.2016 
pomocná evidencia 678/1/2016 
 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dá 

opraviť cesty II. a III. triedy v regióne za 3,73 milióna eur bez 
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dane z pridanej hodnoty. Zákazku pre ňu zabezpečí združenie 
firiem Doprastav a Cesty Nitra. 

Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zve-
rejnené vo vestníku verejného obstarávania. Pôvodne pritom 
správa ciest odhadovala cenu za zákazku nižšiu, a to 3,17 mili-
óna eur bez DPH. V sú-
ťaži si vyberala zo šies-
tich predložených ponúk. 

Dodávateľ má zabez-
pečiť súvislé opravy 
ciest II. a III. triedy na 20 
úsekoch na území TSK. 

Hlavným predmetom 
prác bude predovšetkým 
odstránenie porúch krytu vozovky pomocou betónovo asfalto-
vých zmesí, obnova vodorovného dopravného značenia a osa-
denie bezpečnostných zariadení. V neposlednom rade budú od-
stránené nedostatky na cestnom príslušenstve. Zákazka nebude 
spolufinancovaná z eurofondov. 

www.sme.sk 11.09.2016 
pomocná evidencia 731/1/2016 
 
Žilinská spoločnosť Jablotron Slovakia získala prestížne 

ocenenie pre najkrajšiu expozíciu 22. ročníka medzinárodného 
veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizá-
cie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2016. Ocenenie si 
zástupcovia spoločnosti prevzali počas slávnostného otvorenia 
dvojdňového (11. – 12. októbra) veľtrhu na výstavisku Expo 
Center v Trenčíne.  

Spoločnosť Jablotron pôsobí na trhu od roku 1990 a patrí 
k najvýznamnejším výrobcom systémov ochrany objektov. 
Podľa produktového manažéra spoločnosti Štěpána Žiačeka 
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elektronický systém Jablotron 100 získal mnoho ocenení na 
rôznych výstavách.  

„Je to nový systém, ktorý užívateľovi prináša nielen ochranu 
objektu, ale aj rôzne 
automatizačné funk-
cie. Nie je to už iba 
o alarme, ktorý si za-
húka, ale aj o systéme, 
ktorý prináša rôzne 
spestrenie. Užívateľ 
môže na diaľku cez 
mobilné aplikácie 
ovládať napríklad prístupovú bránu, zapnúť si zavlažovanie, 
stiahnuť si žalúzie, alebo ovládať rôzne spotrebiče,“ doplnil 
Štěpán Žiaček.  

Dodal, že systém je na trhu už asi štyri roky a za ten čas si 
získal veľmi veľa užívateľov. Jablotron Slovakia pôsobí na slo-
venskom trhu, zamestnáva 15 pracovníkov, okrem výroby a do-
dávok systémov zabezpečuje aj služby. V Česku sídliaca spo-
ločnosť Jablotron alarm pôsobí celosvetovo a systémy ochrany 
objektov vyváža do 80 krajín celého sveta.  

Na veľtrhu ELO SYS 
prezentuje svoje výrobky 96 
firiem zo Slovenska, Českej 
republiky, Maďarska, Ne-
mecka a Bulharska. Súčas-
ťou veľtrhu je sprievodný 
program, na príprave kto-
rého sa podieľajú odborní 
garanti veľtrhu - Slovenský 
elektrotechnický zväz – Ko-

mora elektrotechnikov Slovenska, Slovenská technická univer-
zita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 
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v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 
Únia slovenských elektrotechnikov, Zväz elektrotechnického 
priemyslu SR a Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická 
fakulta.  

Záštitu nad veľtrhom opätovne prevzalo Ministerstvo hos-
podárstva SR. 

www.teraz.sk 11.10.2016 
pomocná evidencia 840/1/2016 
 
Johnson Controls odčlení svoje aktivity v oblasti výroby au-

tomobilových sedadiel a interiérových komponentov do samo-
statnej firmy Adient, nezávislej spoločnosti verejne obchodo-
vanej na burze cenných papierov v New Yorku.  

Nová spoločnosť s viac ako 4000 zamestnancami a ôsmimi 
prevádzkami na Slovensku sa stane jedným z kľúčových za-
mestnávateľov v slovenskom automobilovom priemysle. 

Podľa výkonného riaditeľa Adient pre globálnu externú ko-
munikáciu Da-
vida Roznow-
skeho spoločnosť 
Johnson Controls 
zamerala v uply-
nulých rokoch 
svoju pozornosť 
na energetiku 
a pridružené čin-
nosti.  

„Predstaven-
stvo firmy malo pocit, že je málo pozornosti a prostriedkov ve-
novaných na automobilový priemysel. Predstavenstvo sa roz-
hodlo vytvoriť odštiepenú firmu špeciálne zameranú na auto-
mobilový priemysel,“ doplnil David Roznowski s tým, že 
Adient získa subjektivitu 31. októbra tohto roka. 
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Ako dodal, spoločnosť Adient bude globálnym lídrom na 
trhu automobilových sedadiel, ktorý v 33 štátoch bude riadiť 
viac ako 230 prevádzok s približne 75 tisíc zamestnancami a 
ktorému patrí vedúca pozícia na čínskom trhu. Adient, ktorého 
konsolidované ročné výnosy dosahujú 17 miliárd dolárov, bude 
dodávať 25 miliónov sedadlových systémov pre viac ako 360 
modelov automobilových vozidiel na celom svete.  

„Na Slovensku zamestnávame 4500 ľudí a je tu veľký pries-
tor na ďalší rast,“ zdôraznil riaditeľ. Ako informoval výkonný 
riaditeľ spoločnosti Adient a riaditeľ Technologického centra 
v Trenčíne Frank Toenniges, len v Trenčíne zamestnávajú 400 
inžinierov, ktorí sa zameriavajú na automobilové sedačky. V 
Trenčíne sa navrhujú nové sedačky, vyrábajú sa prototypy a tie 
sa následne testujú.  

„Budúcnosť nášho technologického centra vyzerá sľubne. 
Veríme, že sa nám podarí získať niekoľko kontraktov na vývoj 
sedadiel pre viacero nových modelov automobilov. Zároveň by 
to prispelo k vytvoreniu nových pracovných miest. Očaká-
vame, že by sme počet zamestnancov v našom trenčianskom 
technologickom centre mohli zvýšiť asi o desať percent,“ uvie-
dol Frank Toenniges s tým, že spoločnosť v Lozorne vyrába 
a dodáva kompletné sedačky pre automobily Volkswagen Tou-
areg a Porsche Cayenne a v Žiline sa vyrábajú kompletné se-
dačky pre automobily Kia Sportage. 

Podľa manažérky spoločnosti pre kompletné automobilové 
systémy Barbory Záhradníkovej má Adient na severnom Po-
važí ďalšie tri výrobné závody. „Dva sú v Žiline, jeden je špe-
cializovaný na montáž sedačiek, ktoré sa dodávajú priamo zá-
kazníkovi. V druhom sa tkajú látky, z ktorých sa šijú poťahy na 
sedadlá. Tretí veľký závod máme v Martine,“ priblížila Barbora 
Záhradníková. 

www.teraz.sk 14.10.2016 
pomocná evidencia 848/1/2016 
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Tohtoročné jarné mrazy pripravili ovocinárske spoločnosti 

i záhradkárov až o polovicu úrody jabĺk, produkcia hrušiek 
klesla pre mrazy o asi 30 %. Počas výstavy Jahrada 2016 (20.-
21. októbra) na trenčianskom výstavisku Expo Center to pove-
dala ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka 
Gabriela Matečná (nomi-
nantka SNS). Rezort podľa 
nej hľadá možnosti, ako 
ovocinárom straty kompen-
zovať. „Takéto mrazy sme 
na Slovensku nemali už 65 
rokov. Boli to mrazy naozaj 
prekvapivé, pretože boli až na konci apríla a začiatku mája 
a boli v oblastiach, kde sa nečakali – v okolí Nitry, Topoľčian, 
Piešťan, teda na nížinách. Boli až do hodnoty mínus sedem 
stupňov, takže úroda bola naozaj poškodená,“ pripomenula mi-
nisterka.  

Rezort pôdohospodárstva podľa nej hľadá možnosti kom-
penzácie ovocinárom. „Rozpočet je veľmi tesný, ale hľadáme 
možnosti, ako túto nepriaznivú situáciu vyriešiť. Ak to budeme 
riešiť nejakými finančnými možnosťami, ovocinári sa to dozve-
dia ako prví,“ zdôraznila Gabriela Matečná.  

www.teraz.sk 21.10.2016 
pomocná evidencia 875/1/2016 
 
Slovenská spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) 

uspela v tendri servisnej agentúry NATO na opravu vrtuľníkov, 
ktoré sú nasadzované v Afganistane. Hodnota zákazky by 
mohla dosiahnuť až 110 miliónov eur. Informovali o tom Hos-
podárske noviny (HN). 
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Samotná firma, ktorú vlastní štát, ani slovenské ministerstvo 
obrany zákazku nekomentovali s odvolaním sa na utajenie in-
formácií. LOTN by podľa rámcovej zmluvy mal opraviť naj-

menej desať a 
najviac 36 bojo-
vých vrtuľníkov 
Mi-17 ruskej vý-
roby. V prípade 
naplnenia celého 
kontraktu by zá-
kazka dosiahla 
takmer desaťná-
sobok ročných tr-
žieb firmy. 

Záujem o zákazku mali podľa HN aj firmy z ďalších krajín, 
vrátane českého podniku LOM Praha. 

„Uvedené výberové konanie sa netýka bojovo poškodených 
vrtuľníkov, ale prevedenia generálnych opráv vrtuľníkov Mi-
17 V5. V tomto tendri bol vybraný ako dodávateľ podnik 
LOTN,“ citoval denník riaditeľa firmy LOM Praha Romana 
Planičku. 

Slovenský podnik LOTN dlhodobo zápasí s nedostatkom zá-
kaziek, spoločnosť bola závislá na objednávkach slovenského 
ministerstva obrany. 

Firmu, ktorá podniká aj v oblasti údržby, opráv a moderni-
zácie lietadiel českej výroby L-410 a L-39, chcela slovenská 
vláda prenajať súkromnej firme. 

Ministerstvo obrany ale tender vlani zrušilo, čo zdôvodnilo 
tým, že záujemcovia o podnik by zrejme nezaručili jeho ožive-
nie a udržanie zamestnanosti. 

Prvé tri vrtuľníky Mi-17, ktoré budú opravovať v Leteckých 
opravovniach Trenčín (LOT),  sú už na Slovensku. Potvrdilo to 
ministerstvo obrany. LOT získali kontrakt pre Severoatlantickú 
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alianciu (NATO) na opravu vrtuľníkov nasadených v Afgani-
stane. 

„Ide o jednu z najväčších zákaziek v histórii našich leteckých 
opravovní. Úspechom je však nielen to, že sme obstáli v kon-
kurencii špičkových svetových podnikov, ale aj to, že týmto 
spôsobom zabezpe-
číme prácu pre ľudí 
v trenčianskom re-
gióne na niekoľko 
ďalších rokov,“ 
uviedol minister 
obrany Peter Gaj-
doš. 

LOT, ktoré pat-
ria pod ministerstvo 
obrany, získali zá-
kazku v medzinárodnom tendri agentúry NATO - Support and 
Procurement Agency (NSPA), kde obstála v konkurencii iných 
svetových spoločností. 

„Vzhľadom na podmienky tendra a režim uzatvorenej 
zmluvy nie je v tejto chvíli možné poskytnúť viac informácií. 
O priebehu realizácie zákazky bude rezort obrany informovať 
v najbližších týždňoch,“ dodalo ministerstvo. 

Vrtuľníky z Afganistanu doviezlo na Letisko M. R. Štefá-
nika v Bratislave vo štvrtok 3. novembra napoludnie lietadlo 
AN-124. Vrtuľníky Mi-17 budú v najbližších hodinách pozem-
nou prepravou transportované z bratislavského letiska priamo 
do LOT.  

www.teraz.sk 03.11.2016 
pomocná evidencia 917/1/2016 
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V záujme podpory podnikateľského prostredia pre mladých 
ambicióznych ľudí Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pri-
stúpil k podpisu Memoranda o spolupráci so Združením mla-
dých podnikateľov Slovenska (ZMPS). 

Symbolický podpis memoranda o spolupráci má viesť k sérii 
aktivít a krokov medzi TSK a ZMPS, ktoré pomôžu vyrásť no-
vej generácii mladých podnikateľov v regióne. Aktivizovať 
mladých ľudí chce kraj okrem podpory aktivít ZMPS v regióne 
aj vytvorením priestoru pre budúcich podnikateľov na vyjadre-
nie ich požiadaviek a očakávaní. Uľahčiť vstup mladým do 

sveta biznisu 
má aj príprava 
kľúčových do-
kumentov na 
základe interak-
cie kraja s pod-
nikateľskou ve-
rejnosťou. 

„Od podpisu 
memoranda si 
sľubujeme vzá-
jomné informo-

vanie sa o aktivitách oboch strán a podelenie sa o skúsenosti za-
čínajúcich podnikateľov pri vstupe na trh. Chceme vedieť, čo 
sa dá v podnikateľskom prostredí zlepšiť, prípadne ako uľahčiť 
mladým rozbehnúť vlastný biznis,“ uviedol tesne po podpise 
memoranda trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

TSK chce spoluprácou so ZMPS nadviazať na už rozbehnuté 
aktivity v tejto oblasti, ku ktorým patrí napr. kampaň Hrdina re-
mesla inšpirujúca mladých ľudí k vlastnému remeslu, živnosti. 
Veľký prínos nadviazanej spolupráce vidí župan práve v inter-
akcii študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK s ambicióznymi podnikateľmi zo ZMPS, ktorí im dokážu 
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odovzdať svoje praktické skúsenosti, vedomosti, know-how 
i kus inšpirácie a motivácie. 

Podpora inovatívneho podnikateľského ekosystému má pri 
rozvoji regiónu 
strategický význam 
nielen z hľadiska 
tvorby nových pra-
covných miest, ale 
aj vzájomnej koo-
perácie lokálnych 
subjektov s dôra-
zom na využitie po-
tenciálu regiónu 
a jeho komplexný 
rast a rozvoj.  V súčasnosti kraj vyvíja aktivity napr. aj na pod-
poru podnikania v oblasti cestovného ruchu na území regiónu 
prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región, v novozriadenom Informačno-poradenskom centre pod-
nikatelia dostanú bezplatné poradenstvo o možnostiach čerpa-
nia fondov z EÚ na podporu ich podnikateľských zámerov. 
TSK bude zároveň jedným zo zakladateľov Kultúrno-kreatív-
neho centra na podporu podnikania v tomto sektore priemyslu. 

Dokument o vzájomnej spolupráci  v priestoroch Úradu 
TSK za ZMPS podpísal v utorok 15. novembra jeho predseda 
Ján Solík. Prínos spolupráce so samosprávnym krajom vidí 
hneď v niekoľkých oblastiach.  

„Jednou z nich je vzdelávanie, keďže samosprávne kraje 
majú vo svojej pôsobnosti stredné školstvo, tak primárne hovo-
ríme o podnikateľskom vzdelávaní na stredných školách,“ na-
črtol predseda združenia a ako príklad uviedol priamu účasť 
mladých úspešných podnikateľov na vzdelávacom procese. 

Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. 
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„Ďalšou rovinou je podpora kreatívneho priemyslu a rozvoj 
podnikania s vlastným talentom bez ohľadu na to, v akom geo-
grafickom prostredí sa človek nachádza,“ dodal s tým, že je dô-
ležité vytvoriť podmienky, aby mladí a šikovní ľudia dokázali 
naplno využiť svoj potenciál. 

ZMPS má v súčasnosti viac ako 200 členských firiem na 
území celého Slovenska. Založené bolo v roku 2010 s vyme-
dzením vekovej hranice svojich členov do 40 rokov. K hlavným 
aktivitám združenia patrí výmena cenných skúseností podnika-
teľov, vzájomný networking, profesionálny mentoring či po-
moc financovania úvodných fáz podnikania. ZMPS aktívne 
participuje na identifikácii a odstraňovaní bariér v podnikaní 
mladých ľudí a verejnosti ponúka príbehy úspešných a nasledo-
vania hodných podnikateľov.  

K projektom s celospoločenským rozmerom, ktoré združe-
nie organizuje, patrí napr. Byrokratický nezmysel roka, Podni-
kateľský nápad roka či Globálny týždeň podnikania. 

www.tsk.sk  15.11.2016 
pomocná evidencia 951/1/2016 
 
Zamestnanci Leteckých opravovní Trenčín (LOTN) ukončili 

po viac ako roku štrajkovú 
pohotovosť. Viedla k tomu 
zmena vedenia spoločnosti, 
kontrakt na opravu vrtuľní-
kov Mi-17 z Afganistanu 
a vytvorenie nových pra-
covných pozícií, ktoré sa už 
darí priebežne obsadzovať.  

„Letecké opravovne 
Trenčín sú v trenčianskom regióne významným zamestnávate-
ľom. Udržanie tohto podniku je preto nesmierne dôležité. Som 
presvedčený, že opatrenia, ktoré sme prijali, či už z hľadiska 
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výmeny vedenia podniku, alebo zákazky, ktorú sa podarilo pod-
niku získať prostredníctvom agentúry NATO NSPA, prispejú 
k tomu, že tento podnik sa po rokoch podarí zastabilizovať a ne-
bude závislý len od zákaziek z rezortu obrany,“ povedal minis-
ter obrany SR Peter Gajdoš. 

Ako dobrý signál zo strany zamestnancov v dôveru novému 
vedeniu podniku vníma ukončenie štrajkovej pohotovosti aj ge-
nerálny riaditeľ a predseda predstavenstva LOTN Martin Du-
šanič. Práca na niekoľko ďalších rokov by mala v budúcnosti 
prispieť k celkovej revitalizácii podniku.  

Podnikový výbor rozhodol o vyhlásení štrajkovej pohoto-
vosti v októbri 2015 na základe vyjadrenia nadpolovičnej väč-
šiny všetkých zamestnancov. Tí požadovali zastavenie výberu 
strategického partnera, zmenu vedenia z dôvodov zlyhávania 
systému riadenia, nízkej zákazkovej náplne, neudržania odbor-
ných spôsobilostí, certifikátov a osvedčení personálu. 

www.sme.sk 14.12.2016 
pomocná evidencia 1043/1/2016 
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Kultúrno-spoločenský život 
 

Do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne prišlo 
v roku 2015 takmer o 45 percent viac návštevníkov ako rok 
predtým. Kým v roku 2014 prekročilo bránu galérie 10 653 
návštevníkov, v minulom roku to bolo 15 384 priaznivcov ume-
nia a kultúry. 

Podľa povereného riaditeľa galérie Ľuboša Hamaja 
bola návštevnosť galérie v roku 2015 najvyššia za ostatných 
päť rokov. Kým po minulé roky mala skôr klesajúcu tendenciu, 
postupne sa ustálila a začala opäť stúpať. 

„Naším cieľom nie je lámať rekordy v návštevnosti, ale 
postupne učiť ľudí, aby si vedeli nájsť čas aj na kultúru či 
umenie, a to sa nám začína pomaly dariť,“ skonštatoval Ľuboš 

Hamaj.  Najväčší po-
diel na návštevnosti 
mali školské skupiny. 
Podľa Hamaja je am-
bíciou galérie oslovo-
vať práve školské 
skupiny a rodičov s 
deťmi. Je to dobrá 
investícia do budúc-
nosti.  

„Ak naučíme deti vnímať umenie, hľadať krásu okolo seba, 
iste z nich vyrastú kultúrni ľudia, ktorí budú našimi stálymi 
návštevníkmi,“ doplnil poverený riaditeľ. Ako dodal, počas 
uplynulého roku pripravila galéria vo svojich priestoroch, ale aj 
v iných organizáciách 25 výstavných projektov. 

Najviac návštevníkov prilákala výstava Karola Felixa a 
klasika slovenského sochárstva Jozefa Kostku, ktoré si do 
galérie prišlo pozrieť viac ako 3500 návštevníkov. 

 

Výtvarník Karol Felix na vernisáži svojej výstavy v trenčianskej galérii. 
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Spomenúť možno aj ďalšie mená ako Michael Rittstein, 
Robert Bielik, Nikolaj Feďkovič, Rudo Prekop alebo domáci 
autor Igor Mosný, ktoré sa podpísali na náraste 
diváckej atraktivity realizovaných výstav.  

Galéria Miloša Alexandra Bazovského spravuje zbierkový 
fond, ktorý aktuálne tvorí viac ako 4800 obrazov, kresieb, 
grafík, plastík a fotografií. 

www.teraz.sk 28.01.2016 
pomocná evidencia 035/1/2016 
 
 
Mímovia, klauni aj členovia pohybových divadiel na 

Slovensku vytvorili k 55. výročiu slovenskej pantomímy prvé 
profesionálne združenie mímov s názvom Asociácia profesio-
nálnych mímov Slovenska.  

Jej cieľom je vytvoriť platformu, ktorá pre nich vytvorí 
ďalšie príležitosti spolupráce a zviditeľní mímov ako takých. 

Zatiaľ ho tvorí spo-
lu 15 ľudí. Jeho 
členom je aj známy 
trenčiansky mím 
Vlado Kulíšek. 

Za vznik sloven-
skej pantomímy sa 
pokladá vystúpenie 
míma Milana 
Sládka. Po 55 ro-

koch od toho momentu chceli slovenskí mímovia nejakým 
spôsobom výročie osláviť. Rozhodli sa pre vytvorenie 
asociácie.  

„Nápad ma najskôr pobavil. Ľudí, ktorí sa tomu na 
Slovensku venujú, som poznal možno dvoch alebo troch. Keď 
sme však zrátali aj ľudí, ktorí sa tomu venujú popri zamestnaní 

 

Vlado Kulíšek 
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alebo niečo s tým súvisiace učia, prišli sme k číslu pätnásť. Títo 
ľudia teda tvoria základ asociácie,“ hovorí Vlado Kulíšek. 

Okrem oslavy výročia je vznik asociácie tiež spôsob, ako sa 
stať profesionálnym partnerom ďalších organizácii. 

„Často sme sa cítili osamotene aj medzi divadelníkmi, 
nebralo nás napríklad ani ministerstvo kultúry. Prostredníctvom 
asociácie sa môžeme zapájať do rôznych aj medzinárodných 
projektov, nadviazať spoluprácu, vytvárať školenia pre 
začínajúcich mímov alebo aj nás samých,“ hovorí Vlado 
Kulíšek. 

Oficiálnym miestom, kde asociácia sídli, je Liptovský 
Mikuláš, kde sídli aj predseda združenia Miroslav Kasprzyk. 
Ich stretnutia však prebiehajú v Žiline.  

„Hľadať miesto na stretnutie je ťažké, keďže sme rozlezení 
po Slovensku aj v Čechách. Do určitej miery bola všetkým 
najbližšie Žilina,“ hovorí.  

Na práci míma je podľa Kulíška najdôležitejšie, aby bol do 
práce zanietený a bavila ho.  

„Práca míma je veľmi krásne a zaujímavé povolanie, som 
zaň veľmi vďačný. Môžeme hrať pre hocikoho a všade na 
svete,“ hovorí. Obavy občas mával z publika. Časom však zistil, 
že je všade rovnaké.  

„Hral som rôznych ázijských krajinách, v Amerike a 
všelikde inde vo svete. Zistil som však, že rozdiel je maximálne 
v gestách, mimo toho ľudia reagujú rovnako. Jediný rozdiel je 
na Slovensku, a to medzi deťmi a dospelými,“ hovorí.  

„Dospelí majú svoj spôsob, akým rozmýšľajú. Deti majú 
veľkú fantáziu a reagujú impulzívne. Keď oslovím dospelých, 
pokiaľ sa neuvoľnia, zareagujú približne o desať minút neskôr,“ 
dodal so smiechom Vlado Kulíšek. 

www.sme.sk 03.02.2016 
pomocná evidencia 051/1/2016 
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Aj deväť mesiacov po smrti sa trenčiansky maliar a lekár 
Július Činčár prihovára svojim výtvarným priaznivcom 
prostredníctvom svojich olejomalieb, akrylov, pastelov i ko-
lorovaných kresieb plných impulzov, spontánnosti a ne-
zvyčajných nápadov  prostredníctvom výstavy „Všetko, čo 
mám rád“ v Galérii M. A. Bazovského.  

 „Výtvarnému umeniu sa začal venovať už na strednej škole. 
Svoje diela vystavoval po celom Slovensku, ale aj v Nemecku, 
Francúzsku či v bývalej Juho-
slávii. Tvoril v oblasti grafiky, 
kresby, plastiky, koláže, 
asambláže i knižnej ilustrácie,“ 
povedal Ľubomír Podušel, 
kurátor výstavy. „Rodák 
z Michaloviec vstúpil na 
výtvarnú scénu už na prelome 
40. a 50. rokov 20. storočia. Ako absolvent lekárskej fakulty 
a vojak prešiel takmer celé východné Čechy, aby sa napokon 
usadil v Trenčíne, kde ostal až do svojej smrti.“  

Július Činčár maľoval aj v internátnych priestoroch 
lekárskej fakulty v Košiciach, kde sa spoznal so svojou 
budúcou manželkou. 

„Maľoval plagáty i obrazy pre študentov. A ja som sa do 
neho zaľúbila. Maľoval naozaj stále, aj o polnoci, mal to v sebe 
a miloval to. Ani som preto od neho nežiadala o pomoc 
v kuchyni,“ usmiala sa jeho manželka Beáta Činčárová.  

Námetom mu bola aj skladba v rozhlase. Keď počul pieseň 
Karla Gotta Lady Karneval, okamžite namaľoval obraz 
s dvojicou žien v karnevalových maskách. „Keď Karel Gott 
koncertoval v Trenčíne, môj manžel mu obraz venoval. Jeho 
obraz má teda aj božský Kája,“ usmiala sa pani Činčárová. 

Manželka mu bola pri tvorbe kritikom i poradcom. 

 

 

Július Činčár 
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„Aj som mu vznikajúce obrazy komentovala. Hovorím, čo, 
toto? A poslal ma preč. Keď sa so mnou povadil, tak namaľoval 
najkrajšie obrazy. Ale ako model som mu nikdy nefigurovala, 
mal to všetko vo svojej hlave a v rukách,“ usmiala sa Beáta 
Činčárová. 

Jeho diela sú obrazmi svedka mnohých ľudských tragédií 
i osudov. 

„V našom dome však nevisia iba manželove obrazy. Je tam 
i klasika i diela malia-
rov, ktorí boli našimi 
priateľmi. Francúz nám 
namaľoval spoločný 
portrét, dodnes je na 
stene zavesený. Je to 
najkrajší obraz,“ potvr-
dila Beáta Činčárová. 
Jej manžel namaľoval 

stovky obrazov, ich súpis si však nikdy nerobil. Neupred-
nostňoval žiadne farby, pri ich výbere rád využíval pestrosť 
svojej fantázie. 

„Milovala som jeho priestor pre fantáziu. Čo bolo v jeho 
hlave a duši, dal vždy na plátno. To som veľmi obdivovala 
a dodnes obdivujem. Mal to vrodené a bolo to jeho bohatstvo,“ 
dodala manželka a lekárka Beáta Činčárová. 

www.sme.sk 28.02.2016 
pomocná evidencia 053/1/2016 
 
 
V tomto roku poskytne mesto Trenčín na kultúru 

a záujmovú umeleckú činnosť v rámci grantového kola dotácie 
v celkovej výške 70 tisíc eur. Informovala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová.  

Najbližšia rodina Júliusa Činčára na vernisáži v trenčianskej galérii. 
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„Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, 
ktorých nie je zriaďovateľom, a fyzickým osobám, ktoré majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, alebo 
vykonávajú činnosť na území mesta a poskytujú služby jeho 
obyvateľom,“ priblížila Erika Ságová.  

Podľa jej slov dotácie je možné poskytnúť iba na základe 
riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu 
s povinnými prílohami a za predpokladu, že žiadateľ má 
vyrovnané záväzky voči mestu. 

www.teraz.sk 05.02.2016 
pomocná evidencia 057/1/2016 
 
Stredná umelecká škola (SUŠ)  v Trenčíne oslavuje prvé 

desaťročie od svojho vzniku. Pôvodne Stredná priemyselná 
škola odevná má v súčasnosti desať umeleckých odborov, ku 
ktorým v septembri 
pribudne digitálna 
maľba - koncept 
art, ktorá má štu-
dentov pripraviť na 
súčasné potreby tr-
hu.  

Škola oslávi-
la výročie výstavou 
v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského, kde predstavila výber prác študentov 
zo všetkých odborov. Práce sú vystavené v priestoroch pri 
recepcii a v suteréne galérie do 13. marca. 

História premeny školy z priemyselnej na umeleckú sa 
začala 1. septembra 1987, keď na Strednej priemyselnej škole 
odevnej otvorili prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a 
návrhárstvo odevov – v súčasnosti odevný dizajn. Odbor bol na 
Slovensku ojedinelý a reagoval na dobre rozvinutý odevný 

Na trenčianskej SUŠ sa vyučuje aj figurálna kresba. 
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priemysel v Trenčíne. Po 60 rokoch však priemysel skončil, čo 
výrazne ovplyvnilo záujem o štúdium odboru. 

Terajšia riaditeľka školy Oľga Papúchová sa preto rozhodla 
zaradiť do siete dva nové umelecké odbory – propagačnú 
grafiku a propagačné výtvarníctvo, ktoré predznamenali 
začiatok SUŠ. 

S príchodom fotografa Pavla Obsta v roku 2004 otvorili 
ďalší odbor úžitková fotografia - v súčasnosti fotografický 
dizajn a tiež scénickú a kostýmovú tvorbu, ktorá súvisela s už 
zavedeným odevným dizajnom.  

Technické odbory, ktoré zostali z priemyslovky, postupne 
vyradili a nahradili ich umelecké. Škola vďaka tomu získala 

dobrý základ na 
vybudovanie čisto 
umeleckej školy, 
čo sa jej o tri roky 
aj podarilo.  

Udalosť 1. ja-
nuára 2006 oslávi-
li krstom jednotli-
vých odborov a 
výstavou prác pe-
dagógov školy 

taktiež v priestoroch Galérie Bazovského. V roku 2007 sa 
riaditeľka Mária Vilkovská rozhodla zaviesť do školy ďalší 
nový odbor, reklamnú tvorbu, ktorú experimentálne overovali 
a dolaďovali päť rokov.  

Odbor mala na starosti absolventka multimédii Iveta 
Ochranková. Pri vyradení ďalších technických odborov, o 
ktoré už nebol záujem, pribudla v roku 2010 animovaná tvorba 
a priemyselný dizajn. Skúsenosti so zaraďovaním úplne nových 
odborov využili aj pri dizajne interiéru a dizajne exteriéru, 
vďaka čomu mohli opäť zasahovať do obsahu učiva a 

Na vernisáži výstavy k 10. výročiu založenia školy. 
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prispôsobovať odbory aj zmenám, ktoré prebiehali v eko-
nomike.  

Mária Vilkovská hovorí, že ekonomika má v súčasnosti 
prívlastok „kreatívna“, a preto je škola schopná pripraviť 
študentov na prax aj potreby trhu. Výhodou je podľa nej tiež 
samotný spôsob výučby.  

 „Predmety vyučujeme v blokoch, čím podporujeme 
plynulosť výučby a tvorby. Študenti musia tiež pravidelne 
vytvárať projekty, ktoré sú obmedzené časom aj témou a musia 
si ich obhájiť pred komisiou, čím sa naučia rozmýšľať 
samostatne a kreatívne,“ hovorí. 

Podľa vedúceho výtvarno-praktickej činnosti na škole Ivana 
Štefku sú študenti v súčasnosti špecifickí. 

„Mám pocit, že študenti sú čím ďalej tým viac 
sebavedomejší, aj keď často neúmerne k tomu, čo dokázali,“ 
hovorí Ivan Štefka, k  čomu Mária Vilkovská dodáva, že na 
väčšine študentov jej v súčasnosti chýba určitá ctižiadostivosť 
a chuť na sebe pracovať. 

„Všetko chcú veľmi rýchlo a bez práce.“ 
Štefka to vidí ako dôsledok doby, keď si môžu študenti pri 

určitej téme na internete nájsť toľko zdrojov a nápadov, že sa s 
nimi už nemusia toľko trápiť sami.  

Na druhej strane je však podľa nich vidieť, že majú v 
niektorých oblastiach obrovský prehľad.  

„Keď ich niečo zaujme alebo baví, majú prístup k takému 
množstvu informácii, že toho dokážu obsiahnuť obrovské 
množstvo,“ hovorí riaditeľka. Jedna vec však zostáva rovnaká.  

„Medzi študentmi sa vždy, už v prvom ročníku nájdu takí, 
ktorí sú pracovití a na škole im záleží. Práve oni už počas štúdia 
často získavajú ocenenia a majú perspektívu do budúcnosti,“ 
uzavrel Ivan Štefka. 

www.sme.sk 19.02.2016 
pomocná evidencia 090/1/2016 
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Ak hľadáte perly, neotvárajte iba ustrice. Najnovšie dielo 
Rudolfa Dobiáša má perličky v názve, odráža životnú 
múdrosť, sála dobro a roz-
dáva radosť. Významný slo-
venský spisovateľ sa po 
osemdesiatke vrátil v čase. 
Výsledkom je súbor poézie 
a prózy pod názvom „Perlič-
ky na slniečku“, na ktorú 
v archívoch desaťročia sadal 
prach. Perličkami na slnieč-
ku autor rozžiaril svoju rovnomennú knižku, ktorá sprítomňuje 
jeho tvorbu pre najmladších čitateľov spred štyridsiatich rokov. 

Ako priznal, s myšlienkou vzkriesiť zabudnuté texty 
z bývalých detských časopisov prišiel vydavateľ Stanislav 
Bebjak. 

„Ja som na ne úplne zabudol, tak ďaleko do minulosti si ne-
pamätám ani na svoje hriechy,“ doplnil s úsmevom Rudolf Do-
biáš. 

Rodák z Dobrej pri Trenčíne, ktorý bol v mladosti potres-
taný za nesúhlas s totalitným režimom sedemročným väzením 
v uránovej bani, si rany osudu kompenzoval posilňovaním du-
cha. 

K literatúre sa vrátil začiatkom sedemdesiatych rokov 
minulého storočia rozhlasovými rozprávkami. Prostredníctvom 
znovuobjavených básní, poviedok, povestí či legiend má stále 
čo povedať aj dnešnej generácii. 

 „Rudove verše o láske alebo príbehy o svätom Svoradovi 
a Benediktovi sú jeho DNA a súčasne predstavujú posolstvo 
humanizmu. Za to mu patrí môj obdiv. Ako výtvarník som si 
predsavzal vniesť do knižky jednotný štýl a dať jej spoločný 
akord,“ vysvetlil ilustrátor Martin Kellenberger. 
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Zbierku „Perličky na slniečku“ slávnostne uviedli na pôde 
trenčianskej knižnice. Zhudobnením Dobiášovej básne „Pieseň 

o rodnej zemi“ po-
dujatie vyšperko-
vali jeho obdivo-
vatelia z rodnej 
obce. „Neberte to 
v zlom, ani ne-
buďte pyšní, ale 
ste prvý dobranský 
ľud, ktorý o tento 
žáner prejavil zá-
ujem. Ďakujem, že 

ste si to prečítali,“ povedal nositeľ literárnej ceny za celoži-
votnú tvorbu pre deti. 

www.sme.sk 20.02.2016 
pomocná evidencia 091/1/2016  
 
Umelcov v oblasti folklóru, hudby, spevu, tanca, divadla, 

výtvarníctva, fotografie, filmu a videa v Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK) bude centrálne evidovať Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne. Registrácia má vytvoriť priestor 
pre mladých, začínajúcich, amatérskych, ale aj tradičných 
umelcov. 

Novela zákona o kultúrno-osvetovej činnosti ustanovila 
povinnosť vzniku krajskej organizácie, ktorá vedie evidenciu v 
oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho 
kraja. V TSK sa takouto organizáciou stalo Trenčianske 
osvetové stredisko schválením dodatku k zriaďovacej listine 
ešte koncom minulého roka. 

Podľa riaditeľky Trenčianskeho osvetového stredis-
ka Žanety Matúšovej evidencia ponúkne na jednom mieste 
možnosť prezentovať sa a následne predviesť svoje umenie v 

Knižku uviedol do života autor spolu so Stanislavom Bebjakom (vpravo). 
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inom kúte kraja aj za jeho hranicami. Okrem toho, evidencia 
umožní ktorýmkoľvek organizátorom kultúrnych podujatí 
priamo osloviť zaevidovaných umelcov, ktorých služby by radi 
využili. 

Evidencia je bezplatná, verejne dostupná a čoskoro bude aj 
v elektronickej forme.  

www.teraz.sk 25.02.2016 
pomocná evidencia 103/1/2016 
 
Exotika a účinkovanie v Manéži Bolka Polívku – aj takéto 

nevšedné udalosti 
prežíval v uplynu-
lých týždňoch herec 
Pavol Seriš. Prijal 
pozvanie z Kuvajtu 
– na divadelnej aka-
démii LOYAC Aca-
demy of Arts v hlav-
nom meste viedol 
šesťdňový work-

shop a dvakrát vystúpil so svojou hrou „Chutilo vám, páni?“ 
v anglickom jazyku. 

„Keďže je časť kuvajtskej populácie moslimská, po kon-
zultáciách som hru jemne upravil. Napríklad slovo orgazmus 
z pódia zaznieť nemôže. Obe predstavenia však sledovalo za-
plnené hľadisko a podľa reakcií sa ľudia dobre bavili.“ 

Čas strávený v blízkosti výrazných umeleckých osobností 
mu poskytlo účinkovanie  na  československom turné popu-
lárnej Manéže Bolka Polívku. Od 20. do 27. februára Manéž 
zabávala vypredané sály a haly v Brne, Prahe, Ostrave, Zlíne, 
Trnave a Bratislave. 

Pavol Seriš v „Manéži“ s Bolkom Polívkom. 
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„Stáť na pódiu vedľa Bolka Polívku, Milana Lasicu, Pavla 
Lišku, Arnošta Goldflama a ďalších  legiend bolo pre mňa 
veľkou cťou. Manéž som vnímal ako úplne novú skúsenosť.“ 

Po Manéži sa už Pavol Seriš chystal na ďalšiu významnú 
udalosť – v nedeľu 3. apríla na scéne  Národného divadla v Br-
ne, v Redute, bola na programe  jubilejná 100. repríza zatiaľ 
jeho  najúspešnejšej hry „Chutilo vám, páni?“ 

V rodnom Trenčíne najbližšie vystúpi so svojou najnovšou 
hrou „Pri kase“ v piatok 29. apríla o 19.00 h v kine Hviezda.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 117/1/2016 
 
Cenu ministra kultúry za rok 2015 za výnimočný prínos v 

oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby odovzdal mi-
nister kultúry Marek Maďarič 3. marca 2016 básnikovi, 
prozaikovi, autorovi rozhlasových hier a tvorby pre deti a býva-
lému politickému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi.  

Ocenenie získal za súbor poviedok „Príbehy z prítmia“ 
s prihliadnutím na jeho celoživotnú tvorbu. Šestnásť príbehov 
z prostredia, kam slnko nezasvieti, je plných spomienok.  

„Sú trošku boľavé, niektoré smutné, iné pozoruhodné 
a vznešené. Vznešení sú tí ľudia, ktorí prežili 10 až 12-ročné 
väzenie a zachovali si dobré srdce, pričom nenesú so sebou 
nenávisť ani závisť,“ povedal Rudolf Dobiáš s tým, že niektorí 
z nich sa chceli iba dostať za československú hranicu, kde by 
mohli napríklad študovať.  

Cenu ministra kultúry udeľujú jednotlivcom alebo kolek-
tívom za ich výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné 
počiny alebo za dlhodobý a celoživotný prínos v jednotlivých 
oblastiach umenia. Zo  65 návrhov vybrala hodnotiaca komisia 
sedem laureátov. 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 122/1/2016 
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V piatok 26. februára Trenčianske osvetové stredisko 

zorganizovalo otvorenie výstavy prác detí a žiakov zapojených 
do výtvarnej súťaže spojenej s jej vyhodnotením. 

„Vesmír očami detí“ po tridsiaty prvýkrát dal deťom mož-
nosť vyjadriť svoj 
pohľad na vesmír jeho 
umeleckým stvárne-
ním. Viac ako dvesto 
malieb žiakov mater-
ských, základných 
a základných umelec-
kých škôl z okresov 
Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom a Bánovce 

nad Bebravou zaplnilo vestibulu úradu a bojovalo o svoje 
miesto v celoslovenskom kole. 

Regionálne vyhodnotenie súťaže prinieslo v piatich kate-
góriách dokopy dvadsaťpäť postupujúcich do celoslovenského 
kola, ktoré už tradične organizuje Slovenská ústredná hvez-
dáreň v Hurbanove. 

Tá stojí každý rok pred ťažkou úlohou, a to vybrať z každej 
kategórie 15 diel, ktoré budú ocenené. Na regionálnej úrovni sa 
tohtoročnej súťaže zúčastnilo celkovo 574 detí z dvadsaťjeden 
materských škôl, dvadsiatich základných škôl a ôsmich zá-
kladných umeleckých škôl. 

Podľa Andrey Štefinovej z Trenčianskeho osvetového stre-
diska v Trenčíne počet zaslaných súťažných príspevkov z roka 
na rok rastie, čo bolo vidieť aj počas prvého dňa výstavy, na 
ktorú zavítalo približne sedemdesiat ľudí. Deti, rodičia, starí 
rodičia či iní zvedavci sa prišli pozrieť na prvé detské úspechy. 
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Vesmír je vďačnou témou, ktorá má neobmedzené hranice 
v umeleckom stvárnení, občas by však menšia zmena bola 
prínosnou, čo potvrdzujú i slová Andrey Štefinovej.  

„Ak by nastala 
menšia obmena, 
napríklad vo vy-
braní špecifickej 
podtémy pre kaž-
dý ročník súťaže, 
ocenili by to 
možno i deti sa-
motné,“ poveda-
la. Aj Mária Ori-
chová zo Sú-

kromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne zastáva podob-
ný názor.  

„Akákoľvek súťaž by nemala byť klišé, hlavne klasické 
súťaže by sa mohli inovovať, aby nielen žiaci, ale aj učitelia 
mali nové, kreatívne nápady, ktoré sú samy osebe umením,“ 
povedala. 

Vyhodnotenie súťaže vrátane prác detí z trenčianskeho 
regiónu sa uskutoční 8. apríla 2016. Podľa Drahoslavy 
Výbochovej z hurbanovskej hvezdárne budú autori ocenených 
prác odmenení vecnou cenou, diplomom a CD nosičom 
s virtuálnou výstavou víťazných prác. 

Výstava víťazných a vybraných prác z celoslovenského kola 
bude inštalovaná okrem Slovenskej ústrednej hvezdárne 
v Hurbanove aj v iných astronomických a kultúrnych 
zariadeniach po Slovensku. 

www.sme.sk 04.03.2016 
pomocná evidencia 126/1/2016 
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Dôchodcovia z trenčianskeho regiónu stoja na prahu 
hodnotnej tradície. Po vlaňajšej premiére sa aj počas 
tohtoročného mesiaca knihy predviedli v prednese poézie 
a prózy.  

Dejiskom krajskej prehliadky recitujúcich seniorov bola 9. 
marca Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne (VKMR). 
Podujatie zorganizovala Krajská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Trenčín (KO JDS) v spolupráci 
s VKMR a Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne 
(MO MS).  

Za motto si zvolilo citát spisovateľa Svetozára H. 
Vajanského „Ani perly nebývajú veľké, neporážajú veľkosťou, 
ale vnútornou hodnotou“. Ako doplnila predsedníčka KO JDS 
Anna Prokešová, umelecký prednes literárneho textu cibrí 
pamäť, výrazové schopnosti a kultúru rečového prejavu.  

Prehliadky prednesu pôvodnej slovenskej literatúry sa 
zúčastnilo pätnásť amatérskych recitátorov – reprezentantov 
všetkých okresných organizácií KO JDS. V porovnaní s mužmi 
mali ženy medzi súťažiacimi dvojnásobné zastúpenie. 
Z hľadiska výberu žánru dominovala poézia, pričom dvaja 
seniori sa predstavili s vlastnou tvorbou.  

Trojčlenná porota v zložení – Mária Kubelová, Matilda 
Klimáčková a Margita Lamačková kládla najväčší dôraz na 
dramaturgickú prípravu predlohy, tvorivosť recitátora i jeho 
rečovú techniku.  

„Okrem pôsobivosti a kontaktu s poslucháčom oceňujeme 
samotnú schopnosť interpretácie rozsiahlych textov. Pozitívne 
hodnotíme aj inšpiráciu v dielach velikánov slovenskej 
literatúry na čele so Sládkovičovou Marínou alebo Bottovou 
skladbou Smrť Jánošíkova,“ priblížila predsedníčka poroty 
Mária Kubelová. 
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Do celoslovenského finále z nášho kraja postúpili Mária 
Blaškovičová (Trenčín) a Ľubica Juríčková (Považská 
Bystrica).  

www.tsk.sk 11.03.2016 
pomocná evidencia 141/1/2016 
 
Pri pamätnej tabuli na budove Slovenskej sporiteľne na 

Farskej ulici v Trenčíne sa konala 12. marca 2016 hudobná spo-
mienka.  

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) si ňou pripo-
menul 95. vý-
ročie svojho za-
loženia. V sú-
časnosti je jedi-
ným členom 
z nášho mesta 
Jozef Vakoš. 

V minulosti 
však históriu 
SZSU pomáhal 
tvoriť aj rad 
ďalších obyva-

teľov Trenčína – učitelia a školskí pracovníci Gabriel Valoc-
ký, Ján Majtás, Alexej Juríček, Róbert Bednárik, František 
Halúzka, Jozef Čery, Karol Muška a Branislav Vakoš. Od 
roku 2002 spevácky zbor vedie Doc. Mgr. art. Štefan Sed-
lický.  

Umeleckú úroveň SZSU dokumentuje aj získanie Zlatej 
medaily na World Choir Games – svetovej zborovej olympiáde 
v lotyšskej Rige v roku 2014.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 142/1/2016 
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Spisovateľka, novinárka a prekladateľka Irena Brežná svoje 
detstvo prežila v Trenčíne. V roku 1968 emigrovala do Švaj-
čiarska.  

Za román s názvom „Nevďačná cudzinka“ získala Cenu 
Dominika Tatarku. Kniha už bola preložená do viacerých 
jazykov a získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie.  

Prestížnu literárnu Cenu Dominika 
Tatarku za rok 2015 slávnostne odo-
vzdali Irene Brežnej 14. marca 2016 v 
Pálffyho paláci v Bratislave. Trenčian-
skym čitateľom ju autorka predstavila na 
besede v októbri minulého roka.  

Cena Dominika Tatarku je výročná 
literárna cena udeľovaná za dielo, ktoré 
vyšlo v predchádzajúcom roku. Laureá-

tom tohto najprestížnejšieho slovenského literárneho ocenenia 
sa môže stať autor len raz za život. 

Info 05.04.20126 
pomocná evidencia 147/1/2016 
 
Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna uvedie v 

trenčianskom kine Hviezda inscenáciu „Kováči“. S rovnakou 
hrou sa breznianski divadelníci predstavia aj na tohtoročnom 
medzinárodnom Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom 
Meste nad Váhom. 

Ako informoval Kamil Bystrický z trenčianskeho združenia 
Kolomaž, Divadelný súbor Jána Chalúpku sa predstaví v kine 
Hviezda v pondelok 11. apríla o 18.00 hodine.  

„Uvedením inscenácie chceme vyjadriť podporu a solidaritu 
kolegom z Brezna, ktorým predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja Marián Kotleba počas predstavenia 
vystúpenie zrušil,“ doplnil Kamil Bystrický. 
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Breznianski divadelníci s hrou Kováči vystúpia aj na 
medzinárodnom Festivale Aničky Jurkovičovej. Ako 
informovala Eva Grznárová z Mestského kultúrneho strediska 
v Novom Meste nad Váhom. Inscenáciu si diváci môžu pozrieť 
v nedeľu 10. apríla ako prvé predstavenie festivalu 
ochotníckych divadiel. 

www.sme.sk 21.03.2016 
pomocná evidencia 159/1/2016 
 
Rýchlosť, akou pán Pavel Mateják pletie korbáče, je 

obdivuhodná, za deň ich upletie aj dvadsať. Svojím tempom 
počas posledných tridsať rokov vyrobil 6 tisíc korbáčov 
rôznych druhov a veľkostí, remeslu učí aj mladých. 

Pavel Mateják (87) sa už osemdesiat rokov venuje pleteniu 
veľkonočných korbá-
čov. Usmievavý pán 
pochádza z obce Bres-
tovec v myjavskom re-
gióne, kde ho otec na-
učil základy tohto ľu-
dového remesla.  Ok-
rem klasického typu 
pletie korbáče s opleta-
nou rukoväťou, kor-
báče „metódou vrko-
ča“ a opletané. Počet 

prútikov sa od typu korbáča líši. „Na klasický potrebujem osem, 
deviaty je na rukoväť. Pri opletanom potrebujem deväť 
prútikov, a pri tom s predĺženou rukoväťou osem a ešte štyri až 
šesť prútikov na rukoväť,“ vysvetlil. 

Pletenie korbáčov je vášňou, ktorá ale niekedy bolí.  
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„Za deň môžem upliesť už len nejakých dvadsať, potom ma 
pália konce prstov,“ ozrejmil. Ubolené prsty po dni pletenia 
neošetruje, jednoducho si ich umyje a bolesť cez noc prejde. 

Svoj prvý korbáč uplietol ako sedemročný. V tom čase deti 
rodičom pomáhali a učili sa remeslám.  

„Otec mi raz navrhol – poď upliesť korbáč, ja ti to ukážem 
a ty si ho upletieš,“ povedal. Presný počet upletených korbáčov 
pán Mateják nepozná. Za posledných tridsať rokov ich 
odhaduje na 6 tisíc, za celý život na viac ako 10 tisíc. Korbáč 
s dĺžkou 250 centimetrov bol najdlhší, ktorý za život uplietol, 
svoj rekord si ale trúfa čoskoro prekonať. 

Prútiky na korbáče sú z košikárskej vŕby, ktorá je veľmi 
ohybná, avšak kvôli zásahom do krajiny a zmenami počasia ich 
počet klesá.  

„Vŕb ubúda, je ich podstatne menej ako pred desiatimi 
rokmi. Boli zlikvidované, či už na Halalovke, pri Bierovciach, 
alebo pri stavbe nového mosta,“ priblížil situáciu pán Mateják. 

Do pletenia zasvätil aj svojho vnuka a pravnuka, svoje 
skúsenosti milý pán posúva aj mimo rodiny. Spolu s manželkou 
Idou (82), ktorá sa venuje krasliciam, navštevujú výstavy, 
jarmoky a trhy. Na nich odovzdávajú skúsenosti malým aj 
veľkým. 

Dcéra Dana Matejáková (59) na podujatiach občas 
zastupuje mamu, vášeň a talent zdedila po nej. Ida Matejáková 
sa tvorbe kraslíc venuje 60 rokov, do Trenčína sa presťahovala 
zo Spišského Podhradia.  

„Mala som susedku z východného Slovenska, ktorá mi 
robenie veľkonočných vajíčok ukázala. Chytilo ma to 
a odvtedy maľujem,“ povedala.  

A aké vajcia sú na kraslice najvhodnejšie? Podľa mamy 
s dcérou sú domáce vajcia na kraslice najlepšie, priemyselné 
nepoužívajú.  
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„Na priemyselných sú rôzne chemikálie, kraslice sú potom 
fľakaté a musia sa viackrát striekať, a to je problém,“ vysvetlila 
Dana Matejáková. 

Tradície Veľkej noci si celá rodina váži, čoho dôkazom je 
pán Pavel, ktorý ani vo svojom veku neodpustí ženám zopár 
úderov korbáčom. 

www.sme.sk 24.03.2016 
pomocná evidencia 170/1/2016 
 
Ôsmy ročník udeľovania hudobných cien Radio_Head 

Awards v kategórií Objav roka vyhrala súrodenecká dvojica 
z Trenčína a ich hudobný projekt s názvom Bulp. Samuel 
Štefanec (21) a Jana Štefancová (27) spolu vystupujú iba od 
septembra minulého roka, ponuky na hranie už prichádzajú aj 
z Čiech. 

Ste súrodenci, ako tvoríte hudbu ? 
Samuel: „Sme projektom, kde ja tvorím hudbu a Jana robí 

vokály a spieva. Funguje to tak, že sestre pošlem svoju skladbu, 
ona vymyslí 
melódiu 
a následne 
buď ja alebo 
ona napíše 
text.“ 

Vyhrali ste 
kategóriu 
Objav roka, 
čo to pre vás 
znamená? 

Samuel: 
„Je to radosť a veľká reklama. Aj zásluhou výhry si našu hudbu 
všimlo viac ľudí a máme to šťastie, že sa im páči. Odohráme 
koncerty a bude nás vidieť, na to sa tešíme.“ 
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Ako sa ste dostali k hudbe, čo vás inšpirovalo na 
spoluprácu? 

Jana: „Hlavný impulz na spoluprácu vznikol, keď sme na-
hrávali hudbu k dokumentárnemu filmu. Samo robil s Matúšom 
Homolom hudbu a ja som ju naspievala. Vtedy sme sa asi 

hudobne spojili. Ne-
skôr mi brat poslal 
skladbu, ktorá sa mi 
páčila, spoločne 
sme zložili text 
a sme tu.“ 

Kto vám vydáva 
hudbu? 

Samuel: „Fungu-
jeme pod trenčian-
skym vydavateľ-

stvom, hudbu vydávame však ako v Trenčíne, tak aj v Prahe. 
Ľudia si nás tak všimnú aj v Českej republike, z čoho sa 
tešíme.“ 

Ako by sa dala vaša hudba opísať? 
Samuel: „Je to elektronická tanečná hudba so silnými 

prvkami melódií, akustických nástrojov a spevu. Nie je to zvuk 
iba pre kluby a na tancovanie, ale pri tvorbe sa snažím, aby 
hudba bola aj na počúvanie.“ 

V skladbách znejú aj sláčikové nástroje, sú živé? 
Samuel: „Živé nie sú, ale skladby v spolupráci s orchestrom 

by mohli znieť zaujímavo. Uvidíme, je to vec budúcnosti 
a ďalších skladieb.“ 

Kde ste hrali a kde si vás ľudia môžu vypočuť? 
Jana: „Náš druhý koncert bol v Prahe, kde nás čakalo veľmi 

veľa ľudí a skvelá atmosféra, na tú radi spomíname. A čo sa 
týka budúcnosti, tak na konci marca hráme v komornom štúdiu 
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Slovenského rozhlasu, 1. apríla v  Topoľčanoch a budeme 
vystupovať aj na letných festivaloch.“ 

www.sme.sk 30.03.2016 
pomocná evidencia 183/1/2016 
 
Textil, nite, stužky a rôzne textilné techniky – to sú 

vyjadrovacie prostriedky výtvarníčky Evy Kulhánkovej. 
V piatok 1. apríla otvorili výstavu jej diel pod názvom „Nite 
nebláznite!“ v Mestskej veži v Trenčíne. 

Ružomberská rodáčka Eva Kulhánková žije v Trenčíne 
a pôsobí ako pedagogička v Základnej umeleckej škole Karola 

Pádivého. Spoloč-
ným prvkom v jej 
tvorbe je hľadanie 
výtvarného výrazu 
v uplatnení už možno 
zabudnutých a menej 
preferovaných textil-
ných zručností. 

Vo svojej tvorbe 
sa vybrala po nepre-

bádanej ceste textilu. Túžba obklopovať sa krásou poddajného 
materiálu, skúmať čaro textilu ju priviedlo k objavovaniu, čo 
textil ukrýva.  Tvorí textilný reliéf, ktorý domaľováva, prešíva, 
hľadá štruktúry a plasticitu známych či neznámych vecí kolo 
nás. 

Eva Kulhánková študovala na vysokej škole v Banskej 
Bystrici, na katedre výtvarnej kultúry. Okrem Trenčína vysta-
vovala svoje diela v Cran-Gevrier vo Francúzsku, vo Varšave, 
Bratislave, Ružomberku a Brezne. S príhovorom na vernisáži 
vystúpil výtvarník Ján Hubinský. 

„Nite nebláznite! – velí autorka Evka Kulhánková. A ony, 
nite, pokorne poslúchajú a poddávajú sa jej zámerom natoľko, 

 

Výtvarníčka Eva Kulhánková, v pozadí Ján Hubinský. 
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až z toho bláznenia vyvstáva niečo nečakane nové, 
prekvapujúco nevšedné a pôvabné. Povedané slovami filozofa 
– z chaosu sa logicky rodí nový poriadok, rád a systém. 
Poriadok daný líniou: hlava, srdce, oko,  ruka. Ale priznajme si 
úprimne – ono predsa len bez štipky toho bláznovstva, či už nití 
alebo autorky, by tieto 
objekty, sochy, diela 
ťažko uzreli svetlo 
sveta,“ povedal Ján 
Hubinský. „Ďalšou lí-
niou determinujúcou 
Evkinu tvorbu je cesta 
sever – juh. Z jedného 
mesta textilných tra-
dícií, rodného Ružom-
berka si svoje danosti – ratio, emotio a zručnosť prináša do 
iného mesta textilu, do Trenčína. Z Ružovej hory – 
Ružomberka ruže berie a dáva ich Trenčínu, Trenčanom, teda 
nám. Mám na mysli nielen ruže ako slovnú hračku, ale ruže ako 
symbol čistoty, večnosti a dokonalosti, ako symbol  výstavy.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 202/1/2016 
 
Každý, kto hľadá cestu k prameňu poznania reálií 

Trenčianskeho kraja, môže od druhej polovice marca využiť 
jedinečnú databázu. 

Nová elektronická služba „REGIO knižnica“ sa nachádza na 
webe Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne (VKMR). 
Podľa prevádzkovateľa predstavuje originálnu, autentickú 
a hlavne vždy otvorenú bránu do duše regiónu. Jej hlavný 
prínos spočíva v rôznorodosti zdrojov dostupných na jednom 
mieste. 
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 „REGIO knižnica vás zoznámi s významnými 
osobnosťami, pamätnými udalosťami, súčasnými i dobovými 
periodikami, rešeršami s regionálnou tematikou, knižnými 
novinkami či inými zaujímavosťami spätými s naším krajom,“ 
uvádza webová stránka VKMR.  

Ako ďalej informuje, archivované periodiká vrátane 
niekdajších podnikových novín navyše predstavujú autentickú 
sondu do regionálnej histórie, ktorej čaro sa neraz skrýva iba 
medzi riadkami. 

Kto chce hľadať podrobnejšie, príde si na svoje počas 
osobnej návštevy knižnice na Jaselskej ulici, kde okrem iných 
disponujú všetkými číslami Trenčianskych novín od roku 1960 
či legendárnym Hlasom kovákov – časopisom pracujúcich 
tovární strojárenskej techniky, koncernového podniku TOS 
Trenčín. 

Tromfom databázy je digitálny fond, zobrazujúci unikátny 
a zároveň prirodzený atribút modernej kultúrno-vzdelávacej 
inštitúcie s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

„Poslaním fondu je poskytnúť čitateľom nový – elektronický 
rozmer knižnično-informačných služieb prostredníctvom 
sprístupnenia publikácií, ktoré vznikli na pôde VKMR,“ 
vysvetľuje spomínaná internetová stránka. 

Jednotlivé sekcie pripomínajú „kamenné“ oddelenia 
knižnice a základné delenie knižničného fondu. Ich spoločným 
menovateľom je obsah s regionálnou tematikou – či už v po-
dobe autora, inšpirácie, ideového zamerania alebo predmetu 
výskumu. 

Spustenie digitálneho fondu predznamenáva zvyšovanie 
kapacity. 

Podľa webu knižnice je jeho víziou priebežná digitalizácia 
vybraných historických dokumentov s cieľom zachovať, resp. 
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podnietiť hlbšie poznávanie dedičstva regiónu vrátane jeho 
kultúrnej identity. 

www.sme.sk 03.04.2016 
pomocná evidencia 209/1/2016 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne usporiadala 

prezentáciu nových audiokníh. Ľudia so zrakovým postihnutím 
majú o ne veľký záujem. 

Čítať nie očami, ale sluchom využíva čoraz viac ľudí 
z Trenčína a oko-
lia. Niektorí z nich 
sa stretli na pôde 
knižnice, aby sa 
porozprávali o no-
vinkách v oblasti 
zvukových kníh. 
Prezentáciu zorga-
nizovali v spolu-
práci s krajským 
strediskom Únie 
nevidiacich a slabozrakých. Život bez kníh si nevie predstaviť 
ani Oľga Reháková (75), ktorá pred niekoľkými rokmi oslepla 
na jedno oko, neskôr prestalo poslúchať i to druhé. 

„Neviem si predstaviť, že by som tie knihy nepočúvala. 
Chodím sem často, raz za dva až tri týždne,“ povedala. 

Pani Oľga čítala celý život a príbehov, ktoré sú zašifrované 
vo vetách, odstavcoch a kapitolách sa nehodlá nikdy vzdať, 
zaujíma ju takmer všetko. 

„Zbožňujem Dominika Dána, niektoré tituly som od neho 
počula aj dvakrát,“ dodala. Okrem slovenského autora 
v minulosti čítala a počúvala veľa vecí z oblasti egyptológie, 
detektívok a cestopisov, potrebuje mať prehľad vo všetkom.  
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Viac ako knihy jej však niekedy chýba kontakt 
a konverzácia s ľuďmi. „Keď nevidím, radšej už ani nikam 
nejdem, nechcem nikoho otravovať,“ dodala. 

Práve stretnutia ľudí slabozrakých a nevidiacich v knižnici 
môžu byť priestorom, kde sa dobre cítia, odpočinú si a po-
rozprávajú sa aj o audioknihách. 

Podľa riaditeľky Verejnej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne Gabriely Krokvičovej je záujem o ne čoraz väčší. 

„Snažíme sa fond audiokníh dopĺňať o novinky, prípadne sa 
nechávame inšpirovať našimi čitateľmi, ich požiadavky sa 
snažíme splniť,“ povedala. A ako to vyzerá v praxi?  

„Väčšinou čitatelia prídu, vyžiadajú si daný titul a odídu 
s audio-knihou. V minulosti to bolo s MC kazetami, teraz 
s CD,“ dodala. V súčasnosti má knižnica približne 30 čitateľov-
poslucháčov a záujem rastie. Verejná knižnica tak ako väčšina 
knižníc spolupracuje aj so Slovenskou knižnicou pre nevidia-
cich Mateja Hrebendu v Levoči. 

V minulosti bolo náročnejšie dostať sa k audioknihám kvôli 
iba niekoľkým zariadeniam, ktoré ich dokázali prehrať. Dnes je 
podľa riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Františka 
Hasaja situácia oveľa lepšia: „Knihy fungujú vo väčšom množ-
stve koncových zariadení, fungujú aj v mobilných telefónoch.“ 

Požičiavanie zvukových kníh je dostupné okrem nevidiacich 
a slabozrakých aj inak hendikepovaným, pokiaľ preukážu 
potvrdenie od lekára. 

Podľa Dušany Blaškovej z Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska počet kvalitných audiokníh narastá: „Ja si myslím, 
že sa to veľmi zlepšilo, načítavajú sa nové, kvalitné knihy. 
Audioknihy sú načítavané profesionálnymi spíkrami, ktorí 
k tomu majú vzťah, ktorí vedia, ako to majú robiť, majú 
príjemné hlasy a majú s tým už dlhoročné skúsenosti.“ 

www.sme.sk 03.04.2016 
pomocná evidencia 211/1/2016 
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V susedstve trenčianskeho kina Hviezda plánovalo 

občianske združenie Kolomaž postaviť z lodných kontajnerov 
nové divadelno-kultúrne centrum.  Vzniknúť tu mala divadelná 
sála pre sto divákov a priestory pre alternatívne umenie. Od 
mesta žiadali prenájom pozemku na 50 rokov za symbolické 
euro. 

Mestské zastupiteľstvo tento návrh zmenilo, poslanec Ján 
Kanaba navrhol 
skrátiť prenájom 
len na desať rokov, 
s čím súhlasila väč-
šina poslaneckého 
zboru. Podľa po-
slanca Martina 
Petríka, ktorý na-
vrhol stiahnuť tento 
bod z rokovania, je 
pozemok, na kto-
rom chceli postaviť 

kultúrne centrum, veľmi bonitný. „Mesto chce zbúrať budovu 
bývalého pasového oddelenia, ak by sa našli peniaze na re-
konštrukciu kina Hviezda, vznikla by tu krásna rozptylová 
zóna. Tú si chceme zahádzať kontajnermi? Príde mi to na 50 
rokov strašná utópia,“ vysvetlil po hlasovaní Martin Petrík. 

Schválená doba prenájmu na desať rokov je podľa neho 
v poriadku, nepozdáva sa mu ale symbolická cena jedno euro.  

„To obdobie, keď sme dávali veci za euro, by malo odísť, ak 
chce niekto robiť kultúru a chce na nej zarábať, mal by mať aj 
peniaze na to, aby si ten pozemok kúpil,“ povedal. 

Navyše, podľa Petríka alternatívna kultúra by sa mala uberať 
skôr smerom od centra mesta. „V Trenčíne je 11 kultúrnych 
centier, niektoré v okrajových častiach mesta sú úplne 

 

Priestor, na ktorom malo vzniknúť nové divadelno-kultúrne centrum. 
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nevyužité. Myslím, že k podpisu zmluvy nepríde a k diskusii sa 
vrátime na najbližších zasadnutiach,“ dodal Martin Petrík. 

Šéf občianskeho združenia Kolomaž a zároveň poslanec 
Kamil Bystrický hovorí, že výrazné skrátenie doby prenájmu 
znamená pre projekt veľké riziko. „Je to pre nás skôr ne-
prijateľné, zníženie doby prenájmu je pre nás veľké investičné 
riziko, návratnosť je na niekoľko desiatok rokov. Mrzí ma, ako 
to dopadlo, poradíme sa v kolektíve, uvidíme, čo ďalej,“ skon-
štatoval po hlasovaní Kamil Bystrický s tým, že poskytnutie 
pozemku na obdobie 50 rokov sa im zdalo prirodzené. 

„Idete do rizika, čo sa týka prevádzky a financovania. Tá 
doba by bola adekvátna k tomuto projektu,“ dodal Kamil Bys-
trický. Navyše, podľa neho je hodnota toho pozemku malá, 
pretože sa nachádza v uzle križovatky. „Je to prázdny pozemok, 
o ktorý sa nikto nestaral a kde nikto nikdy nič nepostaví,“ po-
vedal. 

Občianske združenie Kolomaž plánovalo z vlastných fi-
nančných prostriedkov postaviť moderné modulárne kultúrno-
divadelné centrum so sálou pre približne sto návštev-
níkov. Preinvestovať chceli 250 tisíc eur. 

„Robili by sa tam nekomerčné podujatia kultúrneho cha-
rakteru, boli by tam priestory pre detské divadelné dielne 
a detský divadelný klub, ktorý momentálne sídli v nevy-
hovujúcich priestoroch v Klube Lúč. Našu činnosť sme chceli 
prirodzeným spôsobom rozvíjať ďalej,“ uzavrel Kamil Bys-
trický. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček si myslí, že poslanci 
mestského zastupiteľstva skrátením doby prenájmu tento 
projekt odpísali. 

„Investovať 250 tisíc eur do priestoru na 10 rokov je 
ekonomický nezmysel, hlavne pri nekomerčnej kultúre, ktorá si 
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na seba nedokáže zarobiť. Myslím si, že Kolomaž si to roz-
myslí, prípadne radikálne zníži sumu, ktorú chcelo investovať 
a možno to stratí zmysel,“ povedal Richard Rybníček. 

Projekt kontajnerového priestoru pre galériu a ateliéry chcú 
na budúci rok postaviť v Žiline. Priestory kultúrneho centra 
Stanica Žilina-Záriečie rozšíria o ateliéry a tvorivé zázemie pre 
umelcov. 

Budovu železničnej stanice, v ktorej sídli občianske 
združenie, majú v prenájme od Železníc Slovenskej republiky 
na 30 rokov.  

„Je to adekvátna doba, aby sme do toho priestoru mohli 
investovať a starať sa oň, aby sme ho mohli využívať adekvátnu 
dobu,“ hovorí riaditeľ kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie 
Marek Adamov. 

Prenájom pozemku pre združenie Kolomaž v Trenčíne na 10 
rokov sa mu zdá málo.  

„Keď si predstavím, koľko energie a času zaberie výstavba, 
kým sa to podarí sprevádzkovať, tak to môže trvať dva – tri 
roky... Ak výsledkom má byť iba 10-ročná možnosť 
prevádzkovania, je to príliš krátke obdobie,“ dodal Marek 
Adamov. 

www.sme.sk 05.04.2016 
pomocná evidencia 217/1/2016 
 
Laureátom 19. ročníka Festivalu Aničky Jurkovičovej je 

Divadlo 21 z Opatovej. Víťaznú cenu získalo za inscenáciu hry 
„To ste vy, pán Taner?“ 

Vyhlásením výsledkov skončil 12. apríla v Mestskom 
kultúrnom stredisku trojdňový divadelný Festival Aničky 
Jurkovičovej. Trojčlenná porota udelila päť cien súborom 
i jednotlivcom. 

O celkové prvenstvo v divadelnej prehliadke súperilo šesť 
ochotníckych súborov z domova i zo zahraničia. 
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Festival sa zrodil v roku 1998 na počesť novomestskej 
rodáčky a prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej. 

Hlavnú cenu a titul Laureát Festivalu Aničky Jurkovičovej 
získalo Divadlo 21 z Opatovej. Na novomestských divadelných 

doskách predsta-
vilo v šesťčlen-
nom hereckom 
obsadení hru „To 
ste vy, pán Tan-
er?“ podľa motí-
vov amerického 
autora Johna Pat-
ricka. Hra, ktorú 
súbor naštudoval 
pod vedením Ro-

mana Oravca, je trpkým príbehom o trojici podvodníkov a ne-
konečnej dobrote slečny Opaly. 

Tú trojica neúspešných falšovateľov presvedčí, aby uzavrela 
životnú poistku v ich prospech. Divadlo 21 vzniklo v januári 
2009 neformálnym stretnutím v opatovskej knižnici, z ktorého 
vzniklo prvé malé divadelné predstavenie „Popletené roz-
právky“. 

Ceny z Festivalu Aničky Jurkovičovej si odniesli aj 
jednotlivci. Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon získala 
Ivana Oravcová za postavu Opaly v hre „To ste vy, pán Ta-
ner?“ v podaní Divadla 21 z Opatovej. 

„Divadlo som začala hrať už na gymnáziu. Rozmýšľala som 
aj nad myšlienkou študovať herectvo, ale rodičia ma odhovorili. 
Veľakrát sa zahrávam s myšlienkou, či som urobila dobre. 
V divadle sa dokážem odreagovať a zabudnúť na všetky 
problémy,“ povedala najlepšia herečka festivalu Ivana 
Oravcová, ktorá sa štyrikrát objavila na televíznej obrazovke 
v seriáli Súdna sieň. 

 

 

 

Laureát festivalu Divadlo 21 z Opatovej. 
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Cenu za najlepší herecký výkon získala Ivana Oravcová už 
po druhýkrát. V roku 2010 ju dostala za postavu Mollie 
Ralstonovej v christieovskej detektívke Pasca na myši s Tren-

čianskym hradným di-
vadlom. „Na diva-
delných doskách mu-
síte vydať zo seba 
všetky emócie a pauzu 
na vydýchnutie nedo-
stanete. Preto ma di-
vadlo tak fascinuje,“ 
vyznala sa.  

Okrem víťazného 
Divadla 21 z Opatovej, srbského Divadla VHV Petrovec a 
súboru z Hubovej sa na festivale predstavil aj Divadelný súbor 
Jána Chalupku z Brezna s hrou „Kováči“, domáci súbor Lusian 
zahral detektívku „Dámsky večierok“ a divadelníci zo súboru 
Masky z Ilavy uviedli hru „Jurkička“. 

„Na festivale sa objavili inscenácie, kde sme boli svedkami 
dôležitej hereckej súhry a spolupráce partnerov na javisku. 
Srdce, ktoré ochotníci do divadla dávajú, je cítiť. Problémom 
bola práca s dramatickou predlohou, tam majú súbory na čom 
pracovať,“ uviedol predseda poroty Martin Timko. 

Divadelníci z Opatovej nadchli aj jeho. V porovnaní 
s predstaveniami niektorých súborov boli Opatovčania akoby 
z iného rodu. Porotu presvedčilo ich rozmýšľanie v dramatic-
kých polohách, výborné partnerské reakcie na javisku, 
vnímanie tempa i rytmu v každej situácii i práca s rekvizitami. 

Podľa Timka by malo ochotnícke divadlo lákať aj mladých 
ľudí, aby robili niečo pozitívne a tvorivé. 

 „Divadlo je v našej spoločnosti, ale aj európskej a svetovej 
kultúre, už asi jediným miestom, kde môžeme byť slobodní 

Najlepšia herečka festivalu Ivana Oravcová. 
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a povedať to, čo chceme povedať,“ podotkol na záver predseda 
poroty Martin Timko.  

www.sme.sk 12.04.2016 
pomocná evidencia 234/1/2016 
 
Tohtoročné majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch 

dokázali, že tvrdý tréning býva často predzvesťou úspechu. Po 
prvýkrát tanečná dvojica Matteo Cicchitti a Simona 
Brecíková z Tanečného klubu Dukla Trenčín dosiahla až 
najvyšší stupienok. 

Marcové majstrovstvá Slovenska v Leviciach boli aj pre 
manželov Paškovcov, ktorí vedú tanečný klub, zadosťučinením 
za ich prácu. Vychovali mnoho majstrov, titul Cicchittiho 
a Brecíkovej bol tvrdo vydretý. 

Tanečným párom sú štyri roky, ich úspech je motiváciou pre 
ostatných tanečníkov. O tanečných pároch, budúcnosti a úspeš-
nosti trenčianskeho a slovenského tanca sme sa rozprávali 
s vedúcim Tanečného klubu Dukla Trenčín Dušanom Paškom. 

Gratulujeme k veľkému úspechu, aké máte pocity? 
„Výborné, Matteo a Simona si to zaslúžili. Simona už bola 

majsterkou Slovenska s Róbertom Pavlíkom. S novým 
partnerom Matteom tri roky bojovali o titul, a tento rok 
presvedčili všetkých o svojich kvalitách a zaslúžene zvíťazili.“ 

Je ich úspech motiváciou pre ďalších? 
„Sú veľkou motiváciou. Máme šikovných tanečníkov, spo-

meniem napríklad minuloročného akademického majstra 
Slovenska do 21 rokov Martina Šrámku, ktorý je študentom tu-
najšej univerzity, robí nám radosť. Martin Šrámka a Erika 
Ferrara dokonca skončili na súťaži na 9. mieste, a to je pre tento 
mladý, 21-ročný pár obrovský prísľub do budúcnosti. Ďalším 
prísľubom v našom klube je juniorský pár Jozef Koyš s Júliou 
Segedovou, ktorí napriek krátkej dobe spoločného tancovania 
sa umiestnili  v semifinále majstrovstiev SR  juniorov.“ 
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Noví majstri Slovenska sú zmiešaným párom, Matteo je 
pôvodom Talian? 

„Áno, funguje to tak, že ak sa nájdu dvaja tanečníci, ktorí 
chcú spolu tancovať, dohodnú sa a po povolení národných 
zväzov môžu spolu vystupovať, je to normálne. V minulosti 
vystupovali len páry s rovnakou štátnou príslušnosťou, po-

stupne prišlo k u-
voľňovaniu pra-
vidiel. Napríklad, 
keď sa stretli ľudia 
z rôznych štátov na 
spoločných súťa-
žiach, začalo spá-
janie silných taneč-
níkov, našli si k se-
be cestu a vznikla 
silná tanečná dvo-
jica. V tomto ale 

veľmi pomáhajú tréneri, kluby a, samozrejme, rodičia. Tí im 
musia prakticky všetko sponzorovať – tréningové vybavenie, 
vycestovanie za súťažami. Finančne vie pomôcť aj klub 
a ďalšie strany, ale najviac peňazí ide z vreciek rodičov.“ 

Štát nepodporuje tancovanie? 
„Podporuje, zväz dostáva dotáciu, ale nemyslím si, že výška 

dotácie nedokáže pokryť ani 30 percent nákladov, ktoré 
tanečníkom počas roka vznikajú. Je to založené na sponzorstve 
a pomoci, bez ktorých by boli tanečníci asi nútení skončiť 
s tancom. Na Slovensku je v popredí hokej, futbal, o tanec ako 
šport až taký veľký záujem nie je. V zahraničí, naopak, tanečný 
šport milujú, pýtajú si ho a má iné postavenie ako u nás.“ 

Ako vidíte možnosť zostaviť čisto slovenský pár, ktorý 
by sa nestratil na medzinárodných súťažiach? 
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„Pri medzinárodnom „mixe“ je predsa len potenciál a šanca 
úspechu niekedy oveľa väčšia. Svet veľmi rýchlo napreduje, to 
si musíme uvedomiť. Tanec na špičkovej úrovni, aký robí práve 
majsterka Slovenska Simona Brecíková, ale nezostal nepo-
všimnutý a teraz po víťazstve na majstrovstvách Slovenska pre-
javujú záujem o našu tanečnú dvojicu aj špičkoví tréneri zo 
sveta.“ 

Má Slovensko dostatok domácich trénerov? 
„Slovenskí tréneri jednoznačne nestačia. Pokiaľ viem, 

pôsobia tu aj tréneri z Talianska, Ruska, Veľkej Británie.“ 
Dobrý tréner rovná sa dobrý výsledok? 
„Tréner učí, pomáha, zlepšuje napraviteľné. Môžeme 

povedať, že úspech zverenca je úspechom a aj zásluhou trénera, 
asi ako v každom športe, tak aj v tom tanečnom. Myslím si, že 
u nás máme jedných z najlepších trénerov na Slovensku. Dcéra 
Zuzana je 12-násobná majsterka Slovenska v rôznych 
tanečných štýloch. Vyrástol u nás aj Matej Chren, taktiež 
niekoľkonásobný majster republiky. Pôsobia ako tréneri, ďalej 
moja manželka trénuje deti a ja trénujem špičkovú triedu. 
O tanec je v Trenčíne obrovský záujem, nemáme problém 
zaplniť tanečné sály, z čoho sa tešíme. Je tu veľa šikovných 
tanečníkov.“ 

Ako vyzerá tréning profesionálov? 
„Denne dvojfázové tréningy, 4 hodiny na parkete. Tanečná 

špička nemá víkendy a sviatky, ale tancuje.“ 
Presadiť sa je určite veľmi ťažké, akú majú motiváciu 

deti, ktoré začali s tancom? 
„To je ťažká otázka, pretože niektorí rodičia vedia deti 

motivovať, iní sú zas prísni. Asi u každého nastane ten moment, 
keď sa dieťa zatne, nedarí sa mu a povie, že končí. Pri 
tréningoch detí chcú byť aj ich rodičia, aby videli, ako sa ich 
deťom darí. Stane sa, že rodič, ktorý nikdy netancoval, by rád 
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komentoval a kritizoval postupy, ktoré sú tanečnými klubmi za-
užívané a ktoré fungujú. Z tohto hľadiska, ak rodič nahrádza 
trénera, môže svojou neznalosťou dieťaťu tanečne ublížiť.“ 

Aké sú trendy vo svete, ktoré krajiny prinášajú svetu 
skvelých tanečníkov? 

„Obrovskú tanečnú základňu majú Rusi, Taliani a severské 
krajiny. Špecific-
kými sú Japonci, 
ktorí dokážu nacvi-
čiť aj nemožné, ale 
pri ich tanci mi 
chýba pocit priro-
dzenosti. Na opač-
nej strane sú Talia-
ni a Rusi. Tí majú 
vášeň a je úžasné, 
ako s ňou dokážu 

tancovať, skutočne je radosť na nich pozerať.“ 
Čo vás konkrétne viedlo k tancu? 
„Osobne sa tancu venujem od roku 1959, klub vedieme od 

roku 1969. Okrem tanečníka som bol tvrdý športovec, robil som 
cyklistiku, futbal, hokej, lyžovanie. Aj v  sedemdesiatke mi 
zostala láska k nim. Na bicykli si neodpustím ročne aspoň 3000 
kilometrov.“ 

www.sme.sk 16.04.2016 
pomocná evidencia 250/1/2016 
 
Galéria M. A. Bazovského (GMAB) v Trenčíne má novú 

riaditeľku. Župa poverila riadením 30-ročnú zamestnankyňu 
galérie Barboru Petríkovú.  

Pri príležitosti jubilea Dušana Pašku prijal manželov primátor Richard Rybníček. 
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Trenčianskym umelcom táto voľba prekáža, spísali otvorený 
list, v ktorom kritizujú 
nedostatok skúseností 
novej riaditeľky a tiež 
skutočnosť, že župa na 
post riaditeľa neurobila 
výberové konanie. Bý-
valý riaditeľ galérie Ľu-
boš Hamaj pracuje od 
začiatku apríla v Tren-
čianskom múzeu ako 
stolár. Jeden zo zakladateľov a bývalý dlhoročný riaditeľ 
GMAB výtvarník Ladislav Moško hovorí, že takúto inštitúciu 
nemôže viesť neskúsený človek. 

„Bez pracovných, manažérskych skúseností sa to nedá. Tam 
musí byť človek, kto-
rý má odbornú prax 
s prácou s výtvarným 
umením – publikačnú 
a výstavnú činnosť, 
musí mať prehľad, 
styky s výtvarníkmi, 
musí poznať celú vý-
tvarnícku obec, nielen 
na Slovensku, ale aj 
v Čechách,“ povedal 

Ladislav Moško. Nová riaditeľka podľa neho tieto skúsenosti 
nemá. „Takéto nárazové riešenie s vymenovaním novej ria-
diteľky nie je vhodné. Aj keď je len menovaná, ide o to, aby 
bolo čo najskôr riadne výberové konanie. Našou podmienkou 
je adekvátne zastúpenie umelcov a odborníkov v prijímacej 
komisii,“ dodal Ladislav Moško. 

Barbora Petríková 

Ladislav Moško 
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Súdny znalec v oblasti výtvarného umenia Marián 
Kvasnička pracoval v galérii 15 rokov, výber poverenej 
riaditeľky ho prekvapil. Očakával, že post obsadí kvalifikovaný 
človek s potrebnou praxou, kontaktmi s výtvarníkmi, 
referenciami, publikačnou činnosťou. 

„Obsadenie postu riaditeľa mladou absolventkou fotografie 
nespĺňa ani základné kritériá na to, aby mohla galériu viesť. 
Pýtam sa, či to nie je 
skôr politická nomi-
nácia, alebo nejaká 
osobná tlačenka. Ta-
kýmto spôsobom ro-
biť kultúru v Tren-
číne nepovažujem za 
múdre,“ povedal Ma-
rián Kvasnička. 

List podpísali 
predovšetkým výtvarníci z trenčianskeho regiónu, ktorým sa 
má galéria podľa štatútu povinnosť venovať. Žiadajú, aby sa 
v tom pokračovalo a tiež štandardné výberové konanie za účasti 
odbornej aj umeleckej verejnosti. 

„Nielen aparátčici a župní funkcionári, tak aby to nebola 
nejaká politická alebo osobná nominácia. To je hanba 
a pľuvanec do očí všetkým, ktorí sa o rozvoj galérie zaslúžili. 
Trenčania si to nezaslúžia,“ dodal Marián Kvasnička. 

Poverená riaditeľka galérie Barbora Petríková kritiku 
umelcov odmieta, podľa jej slov nebola do funkcie menovaná, 
ale je len poverená riadením galérie. 

„Bývalý riaditeľ dal výpoveď a ja ho nahrádzam. Som 
dočasne poverená, je to na neurčito,“ povedala Barbora 
Petríková s tým, že si ju vybral zriaďovateľ z pracovníkov 
galérie. Za neskúsenú sa nepovažuje. 
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„Myslím, že nejaké kvalifikácie na to mám. Som 
absolventka Vysokej školy výtvarných umení, umelecko-
priemyselnej školy Uherské Hradiště, mám nejaké zahraničné 
stáže, pracovné skúsenosti,“ dodala. 

Galériu chce viac priblížiť verejnosti.  
„Mám rôzne nápady, chcem robiť viac workshopov, 

napríklad, aby mladí ľudia vedeli, že tu je veľa kreatívnych 
aktivít. Ja vediem fotowork-shop už asi pol roka, máme 
obsadené už na mesiac dopredu, alebo rôzne dielničky. 
A potom, neskôr, zmeniť výstavný plán tak, aby bol otvorený 
mladším umelcom, novým tváram,“ dodala Barbora Petríková. 

GMAB spravuje Trenčiansky kraj. Podľa hovorkyne Jany 
Paulínyovej odišiel bývalý riaditeľ Ľuboš Hamaj na vlastnú 
žiadosť. 

„V rámci zabezpečenia chodu organizácie bola následne 
poverená riadením organizácie Barbora Petríková ako 
zamestnanec galérie,“ spresnila Jana Paulínová s tým, že 
riaditeľom sa stáva poverená osoba až po obhájení 
kvalifikačných predpokladov pred príslušnou komisiou 
a vymenovaní župným zastupiteľstvom. 

„V zmysle vyhlásime výberové konanie v priebehu pol roka, 
podmienky budú včas zverejnené, pričom členmi komisie sú aj 
odborníci z danej oblasti,“ dodala Jana Paulínyová. 

Bývalý riaditeľ Ľuboš Hamaj momentálne pracuje v Tren-
čianskom múzeu. „Má trvalý pracovný pomer, podľa orga-
nizačnej štruktúry je zamestnaný ako stolár,“ povedal riaditeľ 
Trenčianskeho múzea Peter Martinisko. 

www.sme.sk 22.04.2016 
pomocná evidencia 267/1/2016 
 
Trenčania a návštevníci mesta si od soboty 23. apríla môžu 

pozrieť kolekciu vzácnych kníh Trenčianskeho múzea, ktoré sú 
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súčasťou historických fondov knižnice a časť z nich Minister-
stvo kultúry SR vyhlásilo v roku 2002 za historické knižničné 
dokumenty. Ako informoval Andrej Škvaro z oddelenia 
marketingu Trenčianskeho múzea, návštevníkom priblížia tie 
najzaujímavejšie tituly z rôznych vedných odborov 16. až 19. 
storočia od významných vzdelancov. 

www.sme.sk 24.04.2016 
pomocná evidencia 271/1/2016 
 
Knihu MUDr. Jozefa Jakuša, ktorá je pokračovaním titulu 

„Pán doktor, príďte...“, uviedli do života 27. apríla členovia 
Senior klubu pedagogických pracovníkov.  

Rodák z Trenčína, lekár, fotograf, amatérsky filmár a rezbár 
Jozef Jakuš na 95 stranách oboznamuje čitateľa s Kysucami, 
kde pôsobil ako lekár takmer 40 rokov. O Kysučanoch píše 
s veľkou láskou a pochopením.  

Knihu pokrstila predsedníčka klubu Margita Marečková 
vodou z prameňa Živčáková pomocou injekčnej striekačky.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 301/1/2016 
 
V súčasnom repertoári má herec Pavol Seriš štyri autorské 

hry. Zatiaľ jeho najúspešnej-
šou je oceňovaná komédia 
„Chutilo vám, páni?“, ktorú si 
preložil do anglického a fran-
cúzskeho jazyka. Pravidelne 
ju hráva aj na zahraničných 
pódiách. V nedeľu 3. apríla 
mala svoju 100. reprízu pred 
plným hľadiskom na scéne 
Národného divadla v Brne – 

v Redute, jednej z najstarších budov v moravskej metropole. 
Pavol Seriš pred 100. reprízou vo vstupnej hale Reduty. 
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„To, že sa jubilejná repríza uskutočnila v reprezentačných 
priestoroch Reduty, je zásluha umeleckého šéfa činohry 
Národného divadla v Brne Martina Františáka. Účinkujem 
v antickej dráme Kráľ Oidipus, ktorú režíroval, pohybovou 
spoluprácou som sa podieľal na vzniku niektorých jeho ďalších 
inscenácií. Vážim si náš profesionálny i kamarátsky vzťah. Užil 
som si Redutu naplno a nazdávam sa, že tá iskra preskočila aj 
do publika. Večer obohatilo aj vystúpenie hudobnej skupiny 
Evolet a záverečný raut,“ dodal. 

V rodnom Trenčíne vystúpi už v piatok 29. apríla o 19.00 h 
v kine Hviezda so svojou najnovšou hrou „Pri kase.“ 

www.sme.sk 28.04.2016 
pomocná evidencia 287/1/2016 
 
Aprílový Festival Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad 

Váhom ovládlo Divadlo 21 z Opatovej.  
Za inscenáciu hry „To ste vy, pán Taner?“ na motívy 

amerického autora Johna Patricka, ktorú divadlo naštudovalo 
pod vedením Romana Oravca, získali Opatovčania Hlavnú 
cenu s titulom Laureát Festivalu Aničky Jurkovičovej.  

Cenu za najlepší ženský herecký výkon porota odovzdala 
herečke Divadla 21 Ivane Oravcovej. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 300/1/2016 
 
Publicista a historik fotografie Marián Pauer vydal už 

niekoľko veľmi zaujímavých knižiek o umelcoch. Pozná ich 
tvorbu, ale aj ich život. Fotografovi Martinovi Martinčekovi 
a jeho žene, výtvarníčke Ester Šimerovej bol napríklad akoby 
synom – tak často bol u nich a tak ho mali radi, priateľský vzťah 
mal s fotografmi Eugenom Lazišťanom, Karolom Kállayom, 
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s Ester Plickovou a aj s jej strýkom Karolom Plickom. Mono-
grafia o tvorbe velikána Plicku vychádza Mariánovi Pauerovi 
v týchto dňoch. 

Ako dlho sa zaoberáte Karolom Plickom a ako ste sa 
k nemu dostali tak blízko, že ste sa spriatelili? Pamätáte si 

ten prvý dotyk? 
„V roku 1979 pripravovalo vy-

davateľstvo Osveta v Martine obra-
zovú publikáciu Karola Plicku 
Levoča. Dlhoročný vedúci redaktor 
Eugen Lazišťan išiel konzultovať 
korektúry do Prahy za pánom pro-
fesorom a dohodol sa, že môžem 
prísť s ním. Už niekoľko dní pred 
odchodom som mal také zvláštne 
pocity, ktoré sa ani nedajú bližšie 

definovať. Naštudoval som si základné informácie o Karolovi 
Plickovi a pripravil si kopec otázok. Stretnutie prekonalo všetky 
moje očakávania. Pán profesor nás srdečne prijal a okamžite sa 
s Eugenom dali do práce. Každú stranu pripravovanej 
publikácie dôkladne skontrolovali. Sledoval som ich v nemom 
úžase, bola to pre mňa nezabudnuteľná škola. Keď skončili, 
boli dosť unavení, tak som žiadnu otázku nepoložil. Využil som 
ich až pri ďalších stretnutiach.“ 

Čím na vás zapôsobili jeho fotky, filmy, jeho osobnosť? 
„Pán profesor mal obrovskú charizmu. Vyžarovala z neho 

pokora, tešil sa z každej vydarenej práce. Vždy mi zahral na 
jeho milovaných husliach, potešil sa červenému vínku, ktoré 
som mu zo Slovenska doniesol. Mal vynikajúcu pamäť. Mohol 
som sa opýtať čokoľvek, vždy mal poruke odpoveď. Obdivoval 
som, ako dokázal komunikovať s obyčajnými ľuďmi. 
Bezprostrednosť a dôvera sa preniesli aj do jeho fotografií a 
filmov.“ 
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Nezostarol Plicka? Jeho dielo? Ako sa vyníma v dneš-
nej dobe? 

„Odpoviem slovami inej veľkej osobnosti, Martina 
Martinčeka, s ktorým som spolupracoval vyše dve desaťročia. 
Vždy prízvukoval, že len čas spravodlivo posúdi prínos 
každého z nás, oddelí zrno od pliev. Čas posúdil aj prínos 

Karola Plicku, re-
nesančného člove-
ka, majstra devia-
tich remesiel, za-
kladateľskej osob-
nosti vo viacerých 
odboroch. Tak, ako 
by sme bez foto-
grafie nevedeli po-
skladať obraz mi-
nulosti, bez Plicku 

by sa nezachoval obraz slovenskej ľudovej kultúry v jej štý-
lovom vrchole. Jeho dielo nemôže zostarnúť, lebo je nadčasové. 
Radosť, s akou ho tvoril, sa prenáša aj na divákov jeho filmov 
a fotografií.“ 

Prišli ste pri práci na knihe na niektoré nové poznatky 
o Plickovi? Ako podnietil vaše myslenie? 

„K folklóru mám blízko od školských čias, keď som 
tancoval v detskom folklórnom súbore Radosť a potom štyri 
roky v študentskom folklórnom súbore Trenčan. S hudobným 
skladateľom Svetozárom Stračinom sme našli spoločnú reč pri 
Martinčekových fotografiách. Na krst knihy Ako sa krúti svet 
mi dokonca zložil skladbu a v rozhlase ju aj nahral. Pána 
profesora Plicku som spočiatku vnímal len cez jeho fotografie 
a filmy. Až pri práci na tejto knihe som si uvedomil, akú 
obrovskú brázdu vyoral aj na folklórnom poli, keď zozbieral 

Marián Pauer na besede v Trenčíne. 
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takmer 45 tisíc ľudových piesní. To je obdivuhodné a 
neprekonateľné.“ 

Je Plicka slovenský, či český umelec? 
„V knihe Karol Plicka má jeden príbeh titul Bol to Slovák, 

alebo Čech? Pán profesor nemal problém so svojím pôvodom. 
Vždy mal na takúto otázku jedinú odpoveď: Vo Viedni som sa 
narodil, v Prahe som býval, ale na Slovensku som žil. Bol to 
jednoducho – náš pán profesor. Môžeme to hovoriť my i Česi. 
Dokonca to rovnako znie aj po česky. A je to pravda.“ 

Vy sám ste Plicku fotili – aké to bolo? 
„Bola to pre mňa veľká pocta, keď mi dovolil, aby som ho 

počas našich stretnutí občas fotografoval. Vždy som najskôr 
citlivo zvážil, či je správna atmosféra, aby som vybral 
fotoaparát z brašny. Radil mi, aké objektívy mám používať, aký 
uhol pohľadu je optimálny na vystihnutie charakteru 
zobrazovaného. Každý argument vedel doložiť konkrétnou 
fotografiou.“ 

Na akú jeho vetu spomínate, ktorú jeho myšlienku 
máte radi? 

„Spomínam si, ako mu Eugen Lazišťan priateľsky 
dohováral, aby sa šetril. On mu odvetil: „Evžene, dôchodcovia 
bez práce hynú. Preto musia robiť, lebo práca skracuje dni a 
predlžuje život!“ Schuti sme sa tomu zasmiali, dnes to už 
môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti.“ 

Komu je určená nová kniha o Plickovi? Pôjde aj do 
zahraničia? Do škôl? 

„Táto kniha je určená všetkým, aby nezabúdali na svoje 
korene, aby zveľaďovali dedičstvo našich otcov a dedov. Má aj 
anglické resumé, aby bola zrozumiteľná aj v zahraničí. A či 
pôjde do škôl? Kiežby, bolo by nepochybne záslužné, keby 
v dnešnom marazme pseudohodnôt školy pripomenuli mládeži 
aj skutočné hodnoty.“ 



332 
 

Pracuje sa dnes s týmito fotkami pri výchove? Myslíte si, 
že by skutočná  fotografia mala viac zasahovať do 
formovania vkusu mládeže? Môže konkurovať umelecká 
fotka v knihe fotografiám z internetu? 

„S týmito fotografiami sa pri výchove mládeže nepracuje, 
lebo mnohí neve-
dia, že vôbec také 
fotky jestvujú. To 
po prvé. A po dru-
hé: tie fotografie 
nespôsobujú žiad-
ne senzácie, nevy-
volávajú škandály, 
nie sú z dnešného 
pohľadu IN, ako sa 
vraví v televízii a 
píše v novinách. 

Chceme byť svetoví a zabúdame byť sami sebou.“ 
Čo je dnes skutočná fotografia? 
„Vďaka globalizácii a digitalizácii dnes fotografuje každý. 

Sociálne siete praskajú vo švíkoch, sú ťarchavé miliónmi 
záberov, ale ruku na srdce, koľko z nich vás naozaj osloví? 
V presile informácií, ktoré denne doslova zaplavujú súčasnú 
generáciu, nie je jednoduché niečo formovať. Vkus mládeže 
nevynímajúc. Často počúvam: Prečo sa tvoria veľké obrazové 
publikácie, keď všetko si môžete stiahnuť z internetu? Navyše 
sú drahé, kto si ich môže kúpiť? Choďte pred Vianocami do 
kníhkupectva. Kniha je darčekom, ktorý nikoho neurazí. Do 
kníh sa fotografie vyberajú vo vysokom rozlíšení, internet 
vystačí aj s menšími nárokmi. Stále je rozdiel listovať na 
internete a v dobre vytlačenej knihe. Dnešné obrazové pub-
likácie sú naozaj skvosty. Je príjemné mať ich vždy poru-
ke, doma.“ 

 

Karol Plicka: Na lúke s gajdošom. 
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Aké krédo ste si zobrali z Plicku? Čo vás naučil? 
„Naučil som sa radovať z každej dobre urobenej práce. 

Nikdy nezabudnem, ako sa nemohol dočkať, kedy prídem na 
jedno naše stretnutie, aby mi zvestoval, že asi sám Pán Boh mu 
poslal Brunovského, aby ilustroval rozprávky rumunských 
Slovákov, ktoré pán profesor zozbieral. Naučil som sa 
neľutovať námahu, ktorú treba vynaložiť na vytvorenie 
akéhokoľvek diela. Naučil som sa, aby som všetko, čo robím, 
robil rád.“ 

Čo by asi dnes Plicka fotil? 
„Mal by to podstatne zložitejšie, hoci cestovanie by bolo 

jednoduchšie ako v jeho časoch. Zložitejšie preto, lebo to, čím 
sme jedineční, čím sa líšime od druhých – ľudová kultúra – je 
vytláčaná nekultúrnosťou, globalizovaný svet všetkých navlie-
ka do rovnakej uniformy. Napriek tomu som presvedčený, že 
by fotografoval ľudí. A fotografoval by krajinu, ktorú ešte ne-
narušil človek, a architektúru, aby ukázal, že nie je jednoduché 
dobre nasnímať dom.“  

Môže dnes Plicka reprezentovať Slovensko vo svete? Za-
berá to? Je to stále aktuálna výpoveď o krajine?  

„Práve dnes je ten správny čas, aby popri súčasných osob-
nostiach, ktoré uznáva svet, reprezentoval Slovensko v zahra-
ničí aj Karol Plicka. V jeho tvorbe sa zrkadlí nepoddajnosť ľudu 
spod Tatier, ktorý si neľahký život spríjemňoval ľudovou 
piesňou, výšivkou, krojom, rázovitým obydlím, túžbou po 
kráse. Nie rozloha krajiny, ani počet obyvateľov, ale to, čím 
národ môže prispieť a obohatiť spoločné dielo, by mala byť 
bernou mincou v európskom dome. Slovensko má na relatívne 
malom geografickom priestore, okrem mora, azda všetko, čo 
môže prilákať zahraničných návštevníkov. Musia sa však o tom 
dozvedieť. Plickove krajinárske fotografie sú argumentom, 
ktorý môže zavážiť.“ 
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   Čo vás baví fotiť ako fotografa? Ste niekedy aj turistom 
s fotoaparátom? Máte aparát vždy poruke? 

„Vždy ma bavilo fotografovať deti, lebo pred objektívom nič 
nepredstierajú, sú bezpro-
stredné. Musíte sa však 
s nimi najskôr naladiť na 
rovnakú vlnu, aby ste 
nerušili ich kruhy. Musíte 
byť akoby jedným z nich. 
Potom je to báječná hra, 
ktorou sa môžete vrátiť do 
vašich mladých liet. Takéto 
fotografovanie mi vždy dodá 
energiu. Mojim vnučkám a 
vnukovi robím z dovoleniek 
fotoknihy. Keď si ich 
pozerajú, výborne sa bavia, 
ako sa rokmi menia. Mám 
rád cestovanie, spoznávanie 

neznámych krajov a ľudí. Fotoaparát nikdy nezabudnem 
pribaliť do batožiny. Fotografujem si do rodinného albumu, 
ukladám si do neho snímky ako spomienky na nezabudnuteľné 
chvíle, na pamätihodnosti, na to, čo ma vo svete zaujalo. Vždy 
si pritom spomeniem na pani Jarábkovú zo Záblatia, folk-
loristku, ktorá mi raz povedala, že spomienky sú raj, z ktorého 
nás nevyženú. Tak sa o tento raj starám a stále ho zveľaďujem.“ 

Majú aj iné krajiny takého fotografa ako je Plicka, alebo 
je rarita? 

Už polstoročia sa zaoberám históriou fotografie. Čím viac sa 
do nej ponáram, tým viac zisťujem, čo všetko ešte o nej neviem. 
Jedno však viem bezpečne: taký fotograf, ako bol Plicka, sa ešte 
nenarodil a som presvedčený, že už sa ani nenarodí. Vo sveto-
vej fotografii je veľa mien, ktoré zanechali hlbokú stopu. Za 

 
Karol Plicka: Dievčatko z Lúžnej. 
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každým písmenom abecedy by sme ich mohli uviesť niekoľko. 
Niektorí sa presadili ako reportéri, iní ako priekopníci 
v jednotlivých fotografických žánroch, ani jeden však nebol 
majstrom devätoro remesiel ako náš pán profesor.“ 

Čo z jeho tvorby, okrem folklóru, vás najviac zaujalo? 
„Popri folklóre ma najviac zaujali jeho fotografie a filmy, ale 

pripomeniem činnosť, o ktorej sa veľa nehovorí: zbieranie 
rozprávok rumunských Slovákov. Mnohí z rozprávačov 
nevedeli čítať. Zachovali si však zdravý sedliacky rozum, 
vrodenú inteligenciu a úctu k tradíciám predkov, ktoré 
uchovávali z generácie na generáciu. V týchto rozprávkach 
zastal čas. Žije v nich večný rozprávkový hrdina. Dobré sily sú 
pri ňom, ale nič mu neodpúšťajú, víťazstvo si musí vybojovať 
a zaslúžiť. V tom je večný zmysel rozprávky. Preto sa 
stotožňujem s básnikom Milanom Rúfusom, že „rozprávky sa 
majú čítať pred spaním nie preto, aby deti zaspali, ale aby sa 
dospelí zobudili“. 

Ako ste objavili fotografa Deža Hoffmanna, ktorý fotil 
Beatles? Bol to trocha iný typ než je Karol Plicka – ako ste 
ho našli? 

„Raz večer som v televízii prepol na ORF, práve vysielali 
nemecký dokument o nejakom fotografovi. Zrazu som začul, že 
bol z horného Uhorska a v obraze sa objavil Trojičný stĺp 
z Banskej Štiavnice. Zbystril som pozornosť. To musí byť náš 
človek. V titulkoch na záver filmu Father of Pop Photography 
čítam, že ho nakrútil Marián Sloboda. Kamarát z čias, keď som 
bol asistentom kamery v Čs. televízii v Bratislave. Po 
šesťdesiatom ôsmom emigroval, napísal som mu list, vrátil sa 
s pečiatkou adresát neznámy. Tak som sa vybral po stopách 
Deža sám.“ 

Našli ste ho? 
„Temer pol roka som bol neúspešný. Až ma Emília 

Svetlíková skontaktovala s Eileen Mallory, ktorá bola vyše dve 
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desaťročia asistentkou v Dežovom ateliéri. Päť rokov som 
cestoval do Londýna, niekedy aj trikrát do roka, aby som 
poskladal mozaiku Dežovho života a tvorby. Mal som smolu, 
lebo do mesta na Temži som prišiel tri roky po jeho smrti. Na 
druhej strane som mal obrovské šťastie, že som stretol ľudí, 
ktorí s Dežom roky spolupracovali, vážili si jeho tvorbu a mali 
ho radi aj ako človeka. Dnes môžem zodpovedne povedať, že 
mal s pánom profesorom veľa podobného – pracovitosť, ne-
poddajnosť, vytrvalosť, cit pre motív, ale, najmä ku koncu jeho 
života, možno aj kvôli zdravotným problémom, bol Dežo úplne 
iný – poddával sa depresiám. Svojou tvorbou výrazne ovplyvnil 
fotografiu sveta šoubiznisu šesťdesiatych rokov. Hovorili 
o ňom, že je Cartier-Bresson sveta zábavy. To bola veľká pocta, 
keď ho prirovnávali k jednému z najväčších fotografov 20. sto-
ročia, ktorý vo svetovej fotografii zaviedol pojem rozhodu-
júceho okamihu, kedy treba stlačiť spúšť. Okamihu, keď rozum 
a srdce sú v zákryte.“ 

Ako fotka spája svet? Je jej výhodou, že hovorí 
univerzálnou rečou? Pocítili ste to? 

„Bolo už nemálo pokusov o univerzálny internacionálny 
jazyk (za všetky spomeňme esperanto), pritom fotografia je ním 
od svojho vzniku. Pociťujem to na každom kroku. Často pôso-
bím v odborných porotách medzinárodných fotografických 
súťaží. Stretávame sa v nich z rôznych krajín, neznámi ľudia, 
aby sme sa po niekoľkých dňoch porotovania lúčili ako jedna 
rodina. Na svetovej výstave v Číne som sa napríklad stretol 
s talianskym fotografom Salvatorem di Villiom z Neapola. Tak 
sme sa spriatelili, že pri odchode mi sľúbil, že mi príde 
predstaviť svoju rodinu. V nasledujúcom roku bol svetový kon-
gres FIAP (Medzinárodnej federácie fotografického umenia) na 
Slovensku. Jeden deň sme delegátov vyviezli do Vlkolínca, aby 
videli obec zaradenú do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Fotografoval som si rázovité domy, keď zrazu ktosi 
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zakričal: Marian! Rozbehol som sa dolu kopcom a neveril som 
vlastným očiam: v ústrety mi bežal Salvatore. Zvítali sme sa 
ako bratia, pýtam sa ho, čo tu robí. Odvetil, že nezabudol na 
svoj sľub, ktorý mi dal v Číne, že mi prišiel predstaviť svoju 
rodinu – manželku a dve dcéry. Na internete zistil, aký je pro-
gram kongresu, tak sa vybral na Slovensko. Boli sme spolu azda 
hodinu, potom Salvatore odišiel naspäť domov, do Neapola…“  

Podľa čoho fotografov hodnotíte? Dá sa fotografovanie 
naučiť? Vy učíte? 

„Fotografov hodnotím ako autorov takých, alebo onakých 
fotografií, i ako ľudí. Nemožno to spájať, lebo neraz sú vyni-
kajúci fotografi mizerní ľudia. Ak máte na mysli, ako hodnotím 
fotografie, to je iná káva. Neraz sa v porote stane, že z jedenás-
tich porotcov jeden hlasuje za snímku a desať je proti, alebo 
naopak. Nikto sa nad tým nepozastavuje. Hodnotenie fotografií 
je totiž o tolerancii. Každý vnímame a vidíme skutočnosť ináč. 
Keby to tak nebolo, všetci by videli to isté, načo by sa potom 
robili fotografie? Samozrejme, jestvujú kritériá, podľa ktorých 
môžete relatívne spravodlivo ohodnotiť každú fotografiu. Ako 
je zvládnutá technicky, ako využíva svetlo, ako je kompozične 
riešená, ako pôsobí esteticky. Hoci porotcovia majú rôzne cíte-
nie, nakoniec vždy dospejú k určitému konsenzu.     Fotografo-
vaniu sa možno naučiť, tak ako iným veciam.“ 

Vraj je dôležité svetlo? 
„Ak máte dar vnímať svetlo tak, ako Karol Kállay, Martin 

Martinček, alebo Karol Plicka, budete to mať oveľa jed-
noduchšie. Poznal som mnohých fotografov, ktorí mali talent 
a premrhali ho, zatiaľ, čo iní, oveľa menej talentovaní, ale vy-
trvalí a usilovní, to dotiahli oveľa ďalej. Desať rokov som stál 
za katedrou, mohol by som uviesť celý rad príkladov, že to tak 
funguje. Študentov som viedol k tomu, aby čítali, čokoľvek, aj 
poéziu, ktorá im môže dať ďalší rozmer, aby chodili do kina, do 
divadla, do galérií. Všetko sa to odzrkadlí v ich fotografiách. 
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Vravieval som im: ukážte mi fotografie a ja vám poviem, akí 
ste, kto ste. Uverili mi.“ 

Na mnohých významných fotografov už len 
spomíname – vyrastá nová generácia slovenských 
fotografov? Nadväzujú na tradície, alebo idú svojou cestou? 

„V súvislosti so súčasnou slovenskou fotografiou nemožno 
veľmi hovoriť o nadväzovaní na tradície. Dnes je to batožina, 

ktorá sa veľmi ne-
nosí. Je však dosť 
autorov, ktorí sa 
vybrali vlastnou 
cestou a vytvorili si 
nezameniteľný ru-
kopis. Mám rád fo-
tografické príbehy 
Jakuba Klimu, vo 
Formule 1 sa etab-
loval Martin Tren-

kler, oceňujem portréty Martina Vrabka vytvárané 
veľkoformátovou kamerou, krajinárske zábery doma i vo svete 
si vždy poctivo odchodí Tóno Fiala, v žánri aktu sa presadil 
Vlado Bača, svojou Leicou si udržuje vysoký štandard Alan 
Hyža, v Paralelnom svete našiel nepreberné výtvarné možnosti 
Ivan Čaniga, reportérsky bravúrne stvárňuje súčasné dianie 
v politike, kultúre, športe Joe Klamar. Osobitnú zmienku si 
zaslúži tvorba docenta Štefana Komorného a jeho fotografie 
v knihe Dóm, ktorá je jednou z najkrajších a najkomplexnejších 
kníh posledných rokov. Vo výpočte by sme mohli pokračovať. 
Bilanciu možno azda uzavrieť konštatovaním, že problémom 
slovenskej fotografie nie sú autori, ale reflexia tvorby odbornou 
kritikou, ktorá poriadne pokrivkáva. O macošskom prístupe 
k fotografii v našich končinách svedčí aj to, že dodnes sme 
nedokázali vytvoriť múzeum slovenskej fotografie.“ 

Karol Plicka: Skalica (v popredí románska rotunda). 



339 
 

Pomáha vyspelá fototechnika súčasnej fotografii? 
„Sú oblasti, v ktorých je súčasná vyspelá fototechnika 

jednoznačne prínosom. Spomeniem žurnalistiku. Vďaka 
digitálu dnes nie je problém okamžite vyslať fotografiu 
kamkoľvek. Uplatňuje sa aj na sociálnych sieťach, vďaka 
ktorým je dnes svet jedna veľká dedina, ako vravieval John 
Lennon. Občas však mám pocit, že vyspelá technika súčasnej 
fotografii viac škodí, ako pomáha. Dnes už nie je problém 
vytvoriť technicky dobre zvládnutú snímku. Mnohí sa tak 
sústredia na techniku, že im ujde obsah. Tak sa rodia ľúbivé 
obrázky o ničom. Obsah sa často nahrádza veľkosťou fotografie 
v duchu filozofie – čím väčšia fotografia, tým väčšie umenie. 
Lenže ak, obrazne povedané, nafotografujete nulu, čím viac ju 
zväčšíte, tým to bude len a len väčšia nula.“ 

Nechýba im alchýmia tmavých komôr? Vy sám ovládate 
aj starodávne techniky vyvolávania filmov a podobne. Vraj 
sa vracajú – je to tak? 

„V časoch analógovej fotografie sa tmavá komora výrazne 
podieľala na spracovaní záberov. Tam sa často formoval 
rukopis autora, z ktorého bolo cítiť človečinu. Na zahraničných 
cestách nevynechám žiadnu príležitosť navštíviť nejakú 
galériu, pozrieť si výstavy. V súčasnosti sa vracia čiernobiela 
fotografia, ľudia sú presýtení záplavou „farbistých“ obrázkov. 
A nielen to. Fotografia bola vo svojich začiatkoch úzko pre-
pojená s výtvarným umením. Navzájom sa inšpirovali 
a ovplyvňovali. Dnes sa mnohí fotografi vracajú k starým tech-
nikám. V Chicagu som mal napríklad možnosť vidieť výstavu 
bromolejov Lindy McCartneyovej, manželky lídra slávnej li-
verpoolskej štvorice. Je to veľmi technicky náročná tlač, Linda 
ju zvládla bravúrne.“ 

Keď už hovoríme o technikách, v ďalšej vašej knihe 
Kapitoly o fotografii spomínate nadšencov, čo nosili so 
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sebou fotografické platne v kufri ako ťažký náklad. Robil 
by to dnes niekto? 

„Spomínam tam, ako sa okolo roku 1870 Karol Divald 
vybral fotografovať do Tatier. O šiestej ráno sa zoradila kara-
vána desiatich, niekedy aj dvadsiatich ľudí. Jeden muž niesol 
25 – 30 kg ťažký aparát, dvaja nosiči niesli zložený stan a 
podpery, ďalší sklené platne. Iní dvaja chlapi mali na pleciach 
preloženú tyč a na nej zavesenú debnu s chemikáliami. Deviaty 
muž niesol vodu, desiaty stôl do stanu a tak ďalej. Na konci šiel 
sluha v pepitových nohaviciach a vo fráčiku so zásobou jedla a 
dvoma demižónmi vína. O jedenástej prišli na miesto. Najedli 
sa a pomocníci medzitým pripravili stan ako tmavú komoru. 
Divald v nej nalial na sklá citlivú vrstvu a platne vložil do 
kaziet. Keď vyšiel s kazetami zo stanu, skoro ich hodil o skalu. 
Kým pracoval v stane, do údolia sa prihnala hmla. Čakali 
niekoľko hodín, nakoniec sa vrátili bez jediného záberu…aby 
o pár dní výstup zopakovali. Vykúpením z tejto tortúry bol 
vynález suchých platní, ktoré koncom sedemdesiatych rokov 
19. storočia začali vyrábať anglické firmy. Občas sa aj dnes 
nájdu nadšenci, ktorí si tieto techniky vyskúšajú, aby sa potom 
s väčším zanietením vrátili k digitálu.“ 

Marián Pauer sa narodil  20. septembra 1945 v Trenčíne, žije 
v Bratislave. Absolvoval štúdium na Katedre novinárstva 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a 
doktorát z filozofie. Začínal ako asistent kamery v Čs. televízii 
v Bratislave. Novinárskemu povolaniu sa v rôznych periodi-
kách venoval od roku 1972.  

Od roku 2006 pôsobil ako pedagóg na Fakulte masmédií 
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Profesionálne sa ve-
nuje fotografii ako historik, teoretik, kurátor výstav, člen od-
borných porôt medzinárodných výstav a salónov na Slovensku 
a v zahraničí. Je laureátom Ceny Egona Erwina Kischa za 
významné dielo literatúry faktu „Fotograf Beatles“, autorom 
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alebo spoluautorom 31 kníh. Za fotografickú činnosť získal me-
dailu J. M. Petzvala, Zlatý odznak Zväzu slovenských foto-
grafov a titul Autor Zväzu slovenských fotografov (AZSF). 
Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) mu 
roku 2005 udelila titul ESFIAP – 
Excelencia FIAP.  

Doteraz kurátorsky pripravil a 
realizoval vyše 250 autorských a 
kolektívnych výstav fotografie a 
výtvarného umenia a desať multi-
mediálnych projektov na Sloven-
sku i v zahraničí (v Austrálii, Bel-
gicku, Českej republike, Číne, Dán-
sku, Francúzsku, Kanade, Maďar-
sku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, 
Švédsku a USA).  

Za významný prínos v oblasti 
histórie, kritiky a teórie fotografie v slovenskom i medzinárod-
nom kontexte mu roku 2011 udelili Cenu ministra kultúry Slo-
venskej republiky. 

www.pravda.sk 09.05.2016 
pomocná evidencia 331/1/2016 
 
 
Historik Pavel Dvořák v Trenčíne pokrstil dve zo svojich 

kníh. Nového vydania sa dočkala kniha pôvodne z 80. rokov 
20. storočia – „Lovci mamutov a tí druhí“. Na knihe „Maľované 
dejiny Bratislavy“ spolupracoval aj s deťmi.  

Pán Dvořák, Trenčín navštevujete aspoň raz do roka, 
krstíte tu i svoje knihy. Môžete popísať svoj vzťah k mestu 
Matúša Čáka? 
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„V Trenčíne som býval, keďže sme počas vojny boli 
evakuovaní z Brati-
slavy. V tom čase slo-
venská vláda odporú-
čala matkám s deťmi, 
aby z mesta odišli, čo 
sme i spravili, bývali 
sme i v Budmeri-
ciach, kde vlastne ži-
jem dodnes. V Tren-
číne som zažil i pre-
chod frontu, toto obdobie patrí k vzrušujúcim kapitolám môjho 
života. Nemožno nespomenúť, že som sa do Trenčína vrátil ako 
vojak základnej služby. Trenčín si ma získal a vždy, keď som 
sa sem vracal, dozvedal som sa nové veci. Toto mesto je pre 
mňa kus môjho života a Trenčania ma majú asi radi, keďže 
niekedy ma do svojho mesta pozývajú i dvakrát ročne.“ 

Po 33 rokoch ste slávnostne pokrstili svoju knihu „Lovci 
mamutov a tí druhí“. Ide o reedíciu, nové vydanie veľmi 
úspešnej knihy. Aké boli prvotné reakcie na ňu? 

„Reakcie boli veľmi dobré. Také pozitívne reakcie boli 
prekvapujúce. Kniha sa v tom čase veľmi rýchlo vypredala – do 
pol roka z nej nezostal ani jeden kus.“ 

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku ste pokrstili i 
knihu „Maľované dejiny Bratislavy“. Ako kniha vznikala? 

„V knihe sú krátke príbehy z histórie Bratislavy. Asi rok a 
pol som sa stretával s deťmi vo výtvarných ateliéroch, ktoré 
podanú históriu namaľovali alebo nakreslili. Do Maľovaných 
dejín Bratislavy sme použili niekoľko stoviek malieb detí. 

Na vydanie každej knihy, ktorá má na obálke napísané 
Pavel Dvořák, čaká široká čitateľská základňa. Na čo sa 
môže tešiť najbližšie? 
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„Najnovšia kniha, ktorá možno vyjde už pred Vianocami, sa 
bude venovať turec-
kým vojnám, vpádom 
Turkov do Uhorska, 
zničenia Uhorského 
kráľovstva v čase Sul-
tána Süleymana. Kni-
hu som ohraničil jeho 
životom. V roku 1526 
sem prišiel a v roku 
1566 tu zomrel, teda 

40 rokov viedol boj proti uhorskému kráľovi. Bol to impozant-
ný človek, úžasný filozof a udatný bojovník.“ 

Koľko času zaberie napísanie jednej knihy? 
„Na tejto poslednej knihe som pracoval dva roky.“ 
Ste autorom, ktorý postupuje históriou chronologicky. 

Budete tak postupovať aj v nasledujúcej knihe? 
„Je to potrebné, jeho smrťou sa skončila jedna éra, došlo k 

uzavretiu mieru. Chcem sledovať ešte pár rokov po jeho smrti, 
keďže ďalší dvaja sultáni, ktorí po ňom nastúpili, ani zďaleka 
nedosahovali jeho úroveň. Ale tá druhá epocha, to je obdobie 
stavovských povstaní, ktoré sa aspoň sčasti odohrávali i na 
území Slovenska. To je epocha, ktorá predlžuje tureckú éru, 
pretože tu skončili rokom 1683 a ich porážkou pri Viedni.“ 

www.sme.sk 22.05.2016 
pomocná evidencia 371/1/2016 
 
Klub Barbar na Mierovom námestí poskytol v piatok 13. 

mája priestor stretnutiu džezových generácií. Osobnosti 
slovenského džezu sa stretli na jednom pódiu s džezovými ná-
dejami.  
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V rozpätí troch generácií sa vystriedali v priebehu večera 
dve formácie. Na úvod to bola formácia Lady Moon – Erich 
Vladár, klavirista dnes už trenčianskej legendy, kapely Aurelius 
Q. Jeho syn Šimon hrá 
na basovú gitaru 
a Adrian Vitaloš za-
obstaráva melodický 
segment tohto kvar-
teta. Všetko zozadu 
tlačí bubeník Janko 
Babič. V prestávke sa 
hovorilo o trenčian-
skom džeze a príprave 
XXIII. Trenčianskeho džezového festivalu.  

Na pódiu sa zoradila druhá kapela večera, ostrieľané postavy 
mnohých džezových klubov, pódií a nahrávacích štúdií. 
V popredí stála nositeľka džezového ducha, vždy perfektná 
Dáša Libiaková. Je ozdobou každého džezového večera, 
žiadaná pri každej vážnejšej príležitosti od Košíc po 
Bratislavu. Na úvod trio Peter Jankech klavír, Anton Jaro 
a Janko Babič vypustili orchestrálne a vo veľkom štýle 
skladbu, ktorú napísal Victor Young -  Beautiful Love. 

Celé vystúpenie formácie Skylark Q malo výbornú stavbu 
a perfektné sólistické výkony. Peter Jankech hrá vynikajúci 
sprievod, jeho „voicingy“ sú obdivuhodné, Tono Jaro je baso-
vá osobnosť. Vie vyplniť každý kapelu správnou basovou lin-
kou a hrá pútavé sóla. 

www.sme.sk 22.05.2016 
pomocná evidencia 372/1/2016 
 
Aj Trenčín sa v stredu 11. mája zapojil do celoeurópskej 

akcie Noc literatúry. Literárny pochod za dielami súčasných 
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európskych autorov neobišiel ani piváreň či galériu. Úvodné 
slovo patrilo v letnej čitárni knižnice Milanovi Stanovi. 

Výtvarník a humorista z Kálnice popri prezentácii svojej 
tvorby prečítal úryvok z dvojrománu čiernohorského autora 
Andreja Nikolaidisa – Syn, Príchod. 

„Knižka je trošku iného rázu, ako píšem ja. Zaujalo ma, že 
na podujatie prišlo 
veľa ľudí vrátane 
mojich rodákov 
a priateľov z okolia 
Trenčína,“ povedal 
šéfredaktor legen-
dárneho humoris-
tického a satiric-
kého časopisu Ko-
cúrkovo. Ako vy-
svetlil, tento názov 

sa mu po roku 1989 priam núkal, lebo prezliekanie kabátov je 
pre Slovensko najtypickejšie.  

„Keď viete ľudí rozosmiať, získate si ich srdcia. U nás v 
Kálnici bol humor kedysi každodennou súčasťou života. Moji 
rodičia pochádzali z mnohopočetných rodín, keď som išiel po 
dedine s babkou, hovorila mi – pozdrav aj túto tetku, to je naša 
rodina. Postupne som zistil, že moja rodina je asi trištvrte 
dediny,“ doplnil s úsmevom Stano, ktorý vyše štyridsaťročnú 
oddanosť krajinomaľbe zhrnul vlani do knižky Chvála krajiny. 

Štafetu čítajúcich osobností v rámci tohtoročnej Noci 
literatúry v Trenčíne prevzali fotograf a básnik Ján Tluka v 
mestskej veži, rozhlasový redaktor Ctibor Michalka v Centre 
pre rodinu, moderátorka Zuzana Laurinčíková v Klube Barbar 
a rozhlasový redaktor Peter Michalík v Galérii M. A. 
Bazovského.  

Ctibor Michalka číta poslucháčom v Centre pre rodinu. 
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V záhrade Centra pre rodinu prispel k podmanivej atmosfére 
západu slnka s knihou pri sviečkach sochár Dominik Monček.  

„Som rád, že ste sa rozhodli venovať čas spojeniu možno na 
prvý pohľad nespojiteľných umeleckých žánrov – sochárstva a 
literatúry. Keď sa nad tým zamyslíte, uvedomíte si, že socha je 
v podstate básnickou rečou sochárových rúk a duše a literatúra 
často modelovaním alebo tesaním spisovateľových myšlienok 
do podoby literárneho diela,“ metaforicky zhrnul Ctibor 
Michalka. 

www.sme.sk 29.05.2016 
pomocná evidencia 394/1/2016 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška ocenil najlepších amatérskych fotografov 
(AMFO) kraja. Z jeho 
rúk si ceny a čest-
né uznania prevzali 
súťažiaci z troch veko-
vých skupín v troch 
tematicky neohraniče-
ných súťažných kate-
góriách. 

Prvé miesto v kate-
górii čiernobiela foto-
grafia patrí Alexandre Drábikovej žiačke ZUŠ Nitrianske 
Pravno a Petre Svoradovej, študentke SUŠ Trenčín, v tretej 
kategórii porota 1. miesto neudelila. Popredné priečky za 
farebnú fotografiu obsadili Ester Lešková zo ZUŠ Bojnice, 
Ondrej Obst zo SUŠ Trenčín a Silvia Kobelová z Prievidze. 
Autormi najlepších multimediálnych prezentácií sa stali 
kolektív študentov ZUŠ Bojnice a Jana Veresová z Trenčína. 
Fotografie ocenených autorov postupujú do celoslovenského 
kola AMFO 2016 v Leviciach. 

 

Ceny odovzdával predseda TSK Jaroslav Baška. 
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Do súťaže fotoamatérov 20. AMFO Trenčianskeho kraja 
2016 sa prihlásilo celkom 107 autorov. Do všetkých kategórií 
bolo doručených 457 fotografií a 12 multimediálnych 
prezentácií. Odborná porota odporučila vystaviť 187 fotografií 
a 3 multimediálne prezentácie od 72 autorov. Výstava 
autorských diel je bezplatne sprístupnená vo výstavných 
priestoroch Úradu TSK od 2. júna do 1. júla 2016. 

Vyvrcholeniu jubilejného ročníka AMFO predchádzala 
vernisáž krajskej súťažnej výstavy  s prezentáciou najnovšej 
monografie o Karolovi Plickovi. Autorom je publicista, 
historik fotografie a rodák z Trenčína Marián Pauer, ktorý je 
zároveň členom najstaršej fotoskupiny Méta fungujúcej na 
Slovensku od roku 1963.  

www.tsk.sk 03.06.2016 
pomocná evidencia 420/1/2016 
 
Trenčianske dogmatické divadlo Kolomaž bude hosťovať na 

medzinárodných divadelných festivaloch na Balkáne.  
Ako informoval režisér divadla Kamil Bystrický, divadlo 

prijalo pozvanie na 
kosovský festival di-
vadla jedného herca 
„Monoakt” v meste 
Peja a na alternatívny 
divadelný festival 
„Korifej” v meste 
Kolašin v Čiernej 
Hore. S monodrá-
mou „Blázon” o člo-

veku, ktorý sa považuje za Ježiša, bude divadlo účinkovať v 
Kosove koncom júna. Hosťovanie Divadla Kolomaž na 
festivale „Monoakt” podporila Kosovská nadácia pre otvorenú 

Kamil Bystrický a Tomáš Plánka v hre Europeana. 
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spoločnosť. V Čiernej Hore odohrá Kolomaž v júli inscenáciu 
„Europeana” o stručných dejinách 20. storočia.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 407/1/2016 
 
Peter Mikulík, režisér Slovenského národného divadla 

(SND) v Bratislave, sa v piatok 10. júna dožíva 75 rokov. 
Starší brat zosnulého herca Pavla Mikulíka a manžel 

herečky Zuzany Kocúriko-
vej sa narodil 10. júna 1941 v 
Trenčíne. V roku 1963 absol-
voval štúdium réžie na Vy-
sokej škole múzických umení 
(VŠMU) v Bratislave. V ro-
koch 1962-1966 bol hercom, 
potom sa stal režisérom Či-
nohry Slovenského národ-
ného divadla (SND) v Bra-
tislave. 

Herecké skúsenosti získaval od detstva ako člen Detskej 
rozhlasovej dramatickej družiny, kde vytvoril veľa postáv v 
rozhlasových hrách. V SND k nim pribudli dve javiskové 
kreácie chlapčenských typov, Gabo v hre Hamlet nemá pravdu 
(1962) a Zimin v Letných hosťoch (1963).  

Počas štúdií Mikulík režíroval predstavenia komikov Mila-
na Lasicu a Júliusa Satinského v bratislavskej Tatra Revue a 
v roku 1966 ich vystúpenia s názvom Večery pre dvoch. S touto 
hereckou dvojicou spolupracoval ako režisér ich programov aj 
v Divadelnom štúdiu (Nečakanie na Godota 1967, Soirée 1968, 
Radostná správa 1969) a v Štúdiu S (Nikto nie je za dverami, 
1982). 
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Do kolektívu renomovaných režisérov Činohry SND sa 
Peter Mikulík začlenil s osobnostným dramaturgicko-inscenač-
ným programom, dôsledne zameraným na dramatiku 20. storo-
čia. Výnimku tvorili dva tituly, Antigona (1971) a Gavalieri 
(1973), ktoré svojím režijným poňatím zosúladil s myslením a 
cítením súčasníka.  

Svojou režijnou výpoveďou chcel postihnúť rozpornosť 
dnešného sveta. Preto i voľbou predlôh inklinoval k nezjedno-
dušujúcim, viacvrstvovým drámam s komplikovanou kompo-
zíciou. Peter Mikulík sa vo svojich réžiách snažil zosúladiť a 
zjednotiť obraznosť scénického tvaru s obsahovou nároč-
nosťou, smerujúcou k dnešku. Vidno to vo všetkých jeho hrách, 
ako Moriak (1963), Pán Leonida a reakcia (1965), Tango 
(1967), Návrat domov (1968), Dom zlomených sŕdc (1971), 
Brooklynská noc (1979), Sólo pre bicie (hodiny 1972), Horúci 
zemiak (1985) a v mnohých ďalších. 

V roku 1966 sa Peter Mikulík postavil pred filmovú kameru 
v kriminálke Vrah zo záhrobia. V ďalších rokoch režíroval 
popri divadle aj televízne inscenácie, ktorými štýlovo nadviazal 
na svoju divadelnú tvorbu a divadelný režijný rukopis. Boli to 
napríklad Žena z antisveta (1969), Elektra (1978), Ťaví zadok 
(1979), Thibaultovci (1982), Radosť žiť (1983), Ideálny manžel 
(1985), Štúrovci (1991) alebo Jahňa chudobného (1992). 

Peter Mikulík stál tiež pri zrode divadelnej prehliadky 
popredných českých a slovenských divadelných scén bývalého 
Československa s názvom Trialog. Výročnú cenu Literárneho 
fondu mu v roku 2002 vyniesla hra Krajčírky (Jean-Claude 
Grumberg). Zo súčasného repertoáru Činohry SND režíruje 
trpkú komédiu Pamäť vody od dramatičky Shelagh 
Stephensonovej a slávnu Shakespearovu komédiu Skrotenie 
zlej ženy.  

www.teraz.sk 10.06.2016 
pomocná evidencia 451/1/2016 
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V priestoroch Trenčianskeho múzea ocenili päť žiakov 
základných a päť študentov stredných škôl za ich literárne 
umenie. Tí sa vo svojich dielach snažili zviditeľniť Slovensko 
v období jeho predsedníctva v Rade Európskej únie. 

Žiaci s umeleckými prejavmi dokázali, že aj trenčiansky 
región má Európe čo ponúknuť. Trenčianske regionálne 
pracovisko metodicko-pedagogického centra v spolupráci s 
regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v 

Trenčíne ocenili naj-
lepších žiakov, ktorí 
do súťaže poslali ly-
rické opisy kraja, 
balady, povesti, do 
súťaže žiaci napísali 
aj marketingové letá-
ky lákajúce turistov. 

Do druhého roč-
níka regionálnej sú-
ťaže sa zapojilo re-

kordných 70 žiakov, veľký záujem prekvapil aj Miroslavu 
Jakubekovú, riaditeľku regionálneho pracoviska Metodicko-
pedagogického centra v Trenčíne.  

„Veľmi ťažko sa vyberali tie víťazné, keďže práce boli 
všestranne zamerané – s rôznymi témami a žánrami,“ povedala. 

Súťaž mala dve kategórie – do prvej patrili žiaci základných 
škôl druhého stupňa vrátane osemročných gymnázií nižších 
ročníkov, v druhej kategórií boli stredoškoláci.  

„Ide nám o rozvoj mladých talentov. Myslíme si, že počítače 
a sedenie pri televízií mladých ľudí odpútava od ostatných vecí, 
ale asi je to len zdanie, pretože také veľké množstvo príspevkov 
nás prekvapilo,“ dodala riaditeľka Miroslava Jakubeková. Té-
mou tohtoročnej súťaže bolo slovenské predsedníctvo v Rade 
Európskej únie. „Tento rok sme si za tému vzali spoločenskú 
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tému, aby si žiaci uvedomili, že náš región má Európskej únii 
čo ponúknuť,“ vysvetlila Miroslava Jakubeková. 

Predsedníčka regionálnej organizácie Slovenského syndiká-
tu novinárov v Trenčíne Ľuboslava Sedláková na prácach 
ocenila hlavne ich úprimnosť. „Žiaci a študenti to mysleli 
naozaj úprimne. I keď tam bola fantázia a opis, v dielach bol aj 
ich osobný vklad,“ myslí si Sedláková.  

Ocenená Linda Cehláriková zo Základnej školy Jana Amo-
sa Komenského v Púchove písala o neďalekých Nimnických 
kúpeľoch: „Písala som o kúpeľoch, pretože o nich veľa ľudí ne-
vie.“   

Ďalšou ocenenou bola Viktória Tarabová zo Základnej 
školy s materskou školou Dolná Poruba: „Písala som o skale v 
Dolnej Porube, na ktorej je nakreslené srdce. Bol to príbeh, v 
ktorom sa mladí spoznali a chlapec na znak lásky nakreslil 
svojej milej srdce na skalu.“ 

Okolie Dubnice nad Váhom opísala vo svojej ocenenej práci 
Miroslava Milčíková z Obchodnej akadémie Milana Hodžu 
v Trenčíne: „V okolí Dubnice som bola nedávno na prechádzke 
so psom, pričom ma veľmi zaujalo jej okolie. Chcela som 
prostredníctvom slov ukázať v diele krásu našej prírody.“ 

Ocenenie získali Ema Lackovičová, Viktória Tarabová, 
Barbora Mikulášová, Linda Cehláriková, Bibiana Hoštá-
ková, Martin Sokol, Kristína Slobodníková, Miroslava Mil-
číková, Adriana Haljaková, Michaela Hrbasová.  

www.sme.sk 18.06.2016 
pomocná evidencia 478/1/2016 
 
Už v piatok 1. júla predstavia umelci na ďalšom veľkom 

open air podujatí príbeh o pomerne neznámej postave 
Trenčianskeho hradu – o šašovi Porrovi. Príbeh jeho lásky k 
cigánke Jolanke bude voči minuloročnej legende prístupnejší, 
predstavenie sa začína o  21. hodine, pre deti predvedú umelci 
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niektoré zo svojich kúskov už tri hodiny pred začiatkom. 
Informovala nás 
o tom vedúca útva-
ru kultúrno-infor-
mačných služieb 
mesta Trenčín 
Janka Sedláčko-
vá. Tak ako po mi-
nulý rok, aj teraz 
vychádza v súvis-
losti s predstave-
ním autorská kni-

ha, tentokrát o hradnom šašovi Poorovi z pera Vlada Kulíška, 
ilustráciami prispel Jozef Vydrnák. 

„Legenda o Poorovi vznikla minulý rok. Váhal som medzi 
katom a šašom,  z nich dvoch sa mi zdala optimistickejšia téma 
šaša,“ povedal Vlado Kulíšek. Podľa neho bolo 
najprekvapujúcejším zistením, že šašo Porro na hrade naozaj 
existoval. 

„Keď sme to zistili, postupne sme dali dohromady túto 
legenda, ktorá tentoraz končí 
optimisticky. O tomto šašovi 
vieme, že bol obľúbencom 
Barbory a na hrade mal 
dokonca vlastnú komnatu. 
Príbeh je o láske, náš šašo 
Pooro sa zaľúbil do cigánskej 
komediantky, ktorú náhodou 
stretol v lese a vzniklo medzi nimi puto, ktorému však osud 
neprial,“ prezradil Vlado Kulíšek. Knihu možno zakúpiť v kul-
túrno-informačnom centre mesta a miestnych kníhkupectvách. 

www.sme.sk 29.06.2016 
pomocná evidencia 502/1/2016 

Knihu pokrstili v pondelok 20. júna J. Vydrnák a V. Kulíšek za asistencie J. Sedláčkovej. 
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Chôdzu po lane či tanec na zvislej stene, dobovú poľovačku 

aj cigánske tance, živé kone i ohňové efekty prinieslo tretie 
pokračovanie nočného open air podujatia Príbehy z Trenčína.  

Cesta príbehom sa začala v prvý prázdninový deň, v piatok 
1. júla pri altánku v Mestskom parku o 21.00 h. Legenda 
predstavila pomerne neznámu, ale skutočnú postavu z 
Trenčianskeho hradu – šaša Porra. Príbeh jeho lásky k cigánskej 
akrobatke Jolanke sa 
odvíjal na 11 javis-
kách v centre mesta, 
predstavili sa desiat-
ky nielen profesio-
nálnych, ale aj ama-
térskych umelcov.  

Najväčšiu časť 
programu obstaral 
špičkový slovenský 
súbor, špecializovaný na  nový cirkus, zoskupenie Cirkus-Kus. 
Divákov nadchli javiská, kde sa účinkujúci vznášali nad zemou, 
prechádzali po lane či predvádzali ohňovú show.  

Umenie takmer nemožného bol tanec na zvislej stene – že sa 
to dá, dokázala Argolla – akrobatická skupina, ktorú poznáme 
z predchádzajúcich dvoch ročníkov Príbehov z Trenčína. His-
torická spoločnosť Hector predviedla originálnu dobovú 
poľovačku, súbor Gipsy Angels z Podskalky zaviedol divákov 
do prostredia cigánskej tancovačky.  

Trenčiansky región zastupovali účinkujúci zo skupiny 
historickej hudby Musica Poetica, tanečnice Campanillas, ale 
napríklad aj kone a vozy z ranča Santána a úžasní trenčianski 
akrobati zo skupiny  Born to Trick. Úlohy šaša Porra sa zhostil 
Adrián Ohrádka.  
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Príbeh lásky vychádza, rovnako ako minulý rok, aj v knižnej 
podobe. Autorom útlej knižočky 
Porro – hradný šašo je Vlado 
Kulíšek, príbeh v nej sprevádza-
jú krásne ilustrácie Jozefa Vy-
drnáka.  

Táto nočná show priniesla už 
tretí rok do Trenčína najnovšie 
trendy v oblasti akrobacie a cir-
kusového umenia. Skupiny mo-
derného, tzv. nového cirkusu, 
opustili maringotky a nechali 
zvieratá v prírode. Klasické po-
hybové umenie a akrobaciu na-
viazali na dej a spojili ich do 
celistvých príbehov. K zaklada-
teľom tohto trendu vo svete patrí 

slávny kanadský súbor Cirque du Soleil. 
Pre menšie deti, ktoré sa nemohli zúčastniť nočnej open air 

show, organizátori pripravili detské predstavenie o 18.00 na 
Mierovom námestí.  

www.trencin.sk 01.07.2016 
pomocná evidencia 503/1/2016 
 
Centrum Trenčína predstaví cez prázdniny bohatý program 

v rámci Kultúrneho leta.  
Domácim aj turistom ponúkne koncerty v každý víkendový 

deň.  Minulý rok k tradičným nedeľným divadielkam a kon-
certom pribudli piatkové Hudobné pikniky, kde sa hrala hlavne 
akustická hudba. Tento rok prichádza ďalšia novinka: každú 
sobotu bude pódium na Mierovom námestí patriť dychovým 
hudbám. 
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Každý piatok sa akustickými koncertmi v rámci série 
Hudobné pikniky  predstavia o 19.00 pod stanom za pódiom na 
Mierovom námestí známe i menej známe tváre s výnimočnou 
a originálnou muzikou. Hrať sa bude jazz, blues, reggae, 
flamenco či world music.  

Pre najmenších je pripravený v nedeľu o 16.00 v átriu pod 
Mestskou vežou malý divadelný zážitok - tradičné divadelné 
predstavenia s novým názvom Divadielka pod vežou. Prvé 
tohtoročné predstavenia otvorí divadielko Teatra Neline Rytier 
Bajaja. Nebudú chýbať ani nedeľné popoludňajšie koncerty.  

V rámci série Hudobné nedele sa každú nedeľu o 17.00 
zmení Mierové námestie na otvorenú koncertnú sálu, v ktorej 
sa predstavia  väčšie zoskupenia rôznych žánrov – nebude 
chýbať jazz, country či swing, ale zaznie aj klasická hudba.  

Hudobné nedele otvorí slávnostný komorný koncert 
v podaní Komorného orchestra mesta Trenčín a hosťujúceho 
Komorného orchestra Iši Krejčího Olomouc. 

www.trencin.sk 01.07.2016 
pomocná evidencia 
 
Nina Kohoutová zo Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne 

sa stala 24. júna Strieborným Slávikom Slovenska 2016.  
Druhú priečku obsadila v najvyššej vekovej kategórii 

celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii 
slovenskej ľudovej piesne pod záštitou Petra Dvorského. 
Finálové kolo 26. ročníka Slávika Slovenska 2016 sa konalo v 
Spoločenskom dome v Topoľčanoch.  

Stretlo sa na ňom 24 spevákov, víťazov krajských kôl z 
celého Slovenska.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 514/1/2016 
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V dňoch 20. až 25. júna prebehol štvrtý ročník výtvarného 
sympózia Hala – Týždeň súčasného umenia. Približne tridsiatka 

súčasných mla-
dých umelcov vy-
tvorila v indu-
striálnych priesto-
roch bývalej tex-
tilnej fabriky Me-
rina originálne 
diela. Tie následne 
odprezentovali na 
jednodňovom kul-
túrnom podujatí 

Hala 2016 v sobotu 25. júna rovnako v Merine. Súčasťou 
podujatia bola svetelná pouličná show, workshopy, premieta-
nie, koncerty a inšpiratívna prednáška v rámci TEDx Trenčín 
Salón.  

Cieľom podujatia bolo podľa organizátorov aktivizovať 
nevyužívaný priemyselný priestor v bývalej textilnej fabrike 
Merina a zároveň oživiť kultúrnu scénu mesta Trenčín.  

„Hala ponúka pre mladých umelcov sebaprezentáciu a 
zároveň tímovú tvorbu. Môžu sa navzájom zoznámiť a praco-
vať spolu – vytvoriť spoločné dielo priamo na mieste,“ pove-
dala spoluorganizátorka podujatia Radka Nedomová. 

Mladí umelci v industriálnom prostredí bývalej fabriky vy-
tvorili vlastné ateliéry. „Je to príťažlivé prostredie pre tvorbu, 
ale aj pre ľudí. V kontraste s umeleckými dielami je to 
industriálno veľmi zaujímavé,“ povedala Radka Nedomová. 

Súčasťou Haly je aj pokus oživiť verejné priestory v 
Trenčíne umením. „Začali sme s tým minulý rok, dostali sme 
pozitívne reakcie, tak v tom pokračujeme,“ dodala.  

Podľa ďalšej zo spoluorganizátoriek Lucie Horňákovej 
počas týždňa vzniklo asi 25 diel, niektoré z nich boli vystavené 
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pred Domom armády, v Galérii Bazovského, či na Mestskej 
veži. 

www.sme.sk 03.07.2016 
pomocná evidencia 519/1/2016 
 
Vo štvrtok podvečer 7. júla sa začal na letisku v Trenčíne 

jubilejný dvadsiaty festival Pohoda 2016. Na hlavnom pódiu ho 
otvorili Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom. Po 

nich to bola ame-
rická formácia Go-
gol Bordello a vr-
cholom prvého ve-
čera bola anglická 
interpretka PJ Har-
vey.  Orchester Bra-
tislava Hot Serena-
ders pod vedením 
Juraja Bartoša 
s hosťujúcim Mila-

nom Lasicom otvorili jubilejný ročník tohto multikultúrneho 
podujatia, na ktorom už s úspechom vystúpili v júli 2013. 
V priebehu koncertu uviedli do života aj nový, v poradí desiaty 
album „Ja vodku rád pijem“.  

Milana Lasicu a Bartošovcov striedala americká formácia 
Gogol Bordello. Založil ju v roku 1999 ukrajinský imigrant 
Eugene Hütz. Vytvoril jednu z najfascinujúcejších koncert-
ných skupín v USA. Ich energickú šou zažil prvýkrát tento 
festival už v roku 2006. Kapela, v ktorej pôsobia viacerí imi-
granti z východnej Európy, je typická miešaním folklórnych 
motívov a nástrojov (husle a harmonika) s punkovou melo-
dikou a rytmikou, ktoré zvýrazňujú bicie a elektrické gitary. 
Kapela samotná nazvala svoj štýl ako gypsy punk.  

Headlinerom prvého večera bola Angličanka PJ Harvey. 



358 
 

Headlinerom prvého večera bola PJ Harvey. Rodáčka 
z anglického Bridportu, celým menom Polly Jean Harvey (* 
9.10. 1969), je na scéne od roku 1988. V marci 1992 vydala 
debutový album Dry. Dnes 46-ročná speváčka a skladateľka má 
na svojom konte deväť vydaných albumov, najnovší deviaty 
„The Hope Six Demolition Project“ je z apríla 2016. Ten je 
najúspešnejším a dostal sa až na prvé miesto rebríčka. Ponúka 
jedenásť nových songov, všetky z autorského pera speváčky. 

www.teraz.sk 08.07.2016 
pomocná evidencia 532/1/2016 
 
Hlavný program jubilejného 20. ročníka multižánrového 

festivalu Pohoda 2016 vyvrcholil v noci na nedeľu na hlavnom 
pódiu vystúpením anglických Prodigy. Sobotňajší večer sa však 
niesol aj v znamení ich krajana Eddieho Stevensa. Popredný 
producent si najprv zahral v sprievodnej formácii excentrickej 
divy Roisin Murphy a o poldruha hodiny neskôr už „zare-
zával“ u svojej družky, slovenskej speváčky Jany Kirschner.  

Trenčiansky festival mal tento rok pozoruhodnú koncepciu. 
Vo štvrtok toho veľa neodznelo, ale britská muzikantka PJ 
Harvey priniesla na letisko najvyššiu kvalitu a umeleckú 
profesionalitu. Jej vystúpenie sa bezpochyby zaradilo medzi 
skvosty slovenskej festivalovej histórie.  

V piatok sa k slovu najprv dostali prevažne menej náročné 
projekty a následne naopak - hedlajneri večera, islandskí Sigur 
Ros väčšine účastníkom zamotali hlavy. Hymnické a niekedy 
až príliš ťaživé party osviežila bohatá scénickosť ich programu. 
Pred polnocou však divákov opäť najviac pobavil veselší, aj 
keď trochu stereotypný elektro-swing rakúskych Parov Stelar. 
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Tanečné rytmy a elektronické vibrácie boli v centre 
pozornosti prevažne mladého publika aj v sobotu, ktorá 
priniesla viacero „konfliktov záujmu“. Dilemy hudobne silného 

dňa niektorí návštev-
níci riešili už pod-
večer, keď na dve 
rôzne tribúny naraz 
vystúpili Saténové 
ruky a Midi Lidi - 
nezvyčajné formácie 
slovenského a české-
ho undergroundu.  

Jana Kirschner 
poukázala na „boj s veľkými menami“ na začiatku svojho 
vystúpenia, keď z diaľky dunel elektronický „metal“ kultových 
Prodigy. Slovenská hudobníčka ponúkla viac umeleckého 
výrazu a citu, aj keď jej produkcia nevyhovuje každému uchu. 
„Zlí chlapci“ z Prodigy poskytli masám zase pomerne 
jednoduchú zábavu. Polhodinu po polnoci sa na jubilejnej 
Pohode skončila veľká tancovačka. 

www.teraz.sk 10.07.2016 
pomocná evidencia 535/1/2016 
 
Na festivale Pohoda šilo nosiče pre deti utečencov 315 ľudí, 

pričom polovičku tvorili muži. Šitie bolo súčasťou cha-
ritatívneho projektu „Domov na mame“, v rámci ktorého do-
posiaľ ľudia ušili viac ako 2200 nosičov. Tie následne poputujú 
priamo na miesta, kde sú najviac potrebné, napríklad na hranice 
Srbska a Macedónska a aktuálne aj do Grécka. 

Prevážajú ich konkrétne preverené humanitárne organizácie 
či individuálni dobrovoľníci. Ako uviedla PR manažérka pro-
jektu Zuzana Golianová, do stanu Dobrej krajiny prišlo pro-
jekt podporiť aj niekoľko osobností, ako napríklad herci Ady 

 

The Prodigy na koncertnom pódiu. 
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Hajdu, Lucia Hurajová, Juraj Kemka, Richard Stanke či 
Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. 

Nosiče sa do srbskej Subotice dostanú už o pár dní.  
„Dopadlo to nad očakávanie. O našom projekte sa 

hovorilo, vie sa o ňom a to je dôležité, že dokáže prilákať ľu-
dí, ktorí majú chuť a 
vôľu pomôcť. Pridala 
sa k nám aj deväť-
ročná Miriam, ktorá 
si prvýkrát sadla za 
šijací stroj a šila, na 
druhý deň sa vrátila a 
nosič dokončila. Bola 
to naša najmladšia 
pomocníčka. Šil aj 
pán, ktorý mal pri-
bližne 80 rokov. Ďalší ľudia sa hlásia, že budú šiť aj doma 
počas roka, niektorí nám priniesli už hotové nosiče. Máme 
len dobré reakcie a to nás teší a motivuje pokračovať,“ uviedla 
jedna z autorov tohto projektu Dana Kleinert.  

V stane Dobrej krajiny bolo desať šijacích strojov, 
ľuďom pomáhali aj 
profesionálne lektor-
ky. Dobrovoľníci 
sa striedali. Zapojiť 
sa do projektu „Do-
mov na mame“ a 
pomôcť sa stále dá aj 
iným spôsobom, buď 
darovaním nepotreb-
ného nosiča, darova-

ním alebo odkúpením ušitého nosiča, alebo ušitím nosičov 
počas dobrovoľníckych stretnutí. 
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„Od novembra až do Pohody sa uskutočnilo 36 hromadných 
šití a zapojilo sa takmer 400 ľudí. Šili sme naprieč celým 
Slovenskom, dokonca aj v Rakúsku. Počas troch dní, keď sme 
na Pohode šili, celkový počet zapojených dobrovoľníkov do 
projektu sa takmer zdvojnásobil,“ dodala ďalšia z autorov 
projektu Adriána Kemková. Niektorí ľudia prichádzali podľa 
jej slov cielene, pretože chceli pomôcť a naučiť sa šiť, iní si 
sadali za šijacie stroje spontánne, neplánovane a odchádzali s 
tým, že budú aktivity „Domova na mame“ ďalej sledovať a radi 
sa ešte pridajú. 

Charitatívny projekt „Domov na mame“ zastrešuje Slo-
vak fashion council a vznikol koncom roka 2015. Slovak 
Fashion Council je občianske združenie, ktorého cieľom je 
rozvoj celkového ekosystému módneho odvetvia na Slovensku. 

Cieľom projektu je zozbierať čo najviac nosičov pre bábätká 
a malé deti a pomôcť tak putujúcim rodinám. Matky a otcovia 
nosia svoje deti v náručí tisícky kilometrov a práve nosiče sú 
pre nich veľkou pomocou. 

www.sme.sk 13.07.2016 
pomocná evidencia 547/1/2016 
 
Trenčianske osvetové stredisko má ako jediné zariadenie na 

Slovensku elektronickú databázu neprofesionálnych umelcov. 
Po mesiaci skúšobnej prevádzky bezplatnú on-line službu evi-
dencie využilo 208 prihlásených. 

Podľa riaditeľky strediska Žanety Matúšovej databáza po-
núka jednoduché zaevidovanie prostredníctvom elektronického 
formulára a zároveň veľmi jednoduché vyhľadávanie podľa 
umeleckej oblasti. Do systému sa zaevidovali umelci, ktorí sa 
venujú folklóru, hudbe, spevu, tancu, divadlu, umeleckému 
prednesu, literárnej tvorbe, fotografovaniu, výtvarníctvu, 
filmovaniu, videotvorbe, ľudovému remeslu alebo niektorej 
inej umeleckej oblasti. 
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Zmysel evidencie nadväzuje na celoštátny legislatívny 
rámec a spočíva v mapovaní kultúrno-osvetových zariadení, 
hvezdární, planetárií, ale aj kolektívov a jednotlivcov z rôznych 
oblastí. Údaje z krajských zoznamov sa stanú súčasťou cen-
trálneho celoslovenského zoznamu, ktorý vedie Národné osve-
tové centrum v Bratislave. 

Živý systém, do ktorého sa dá neobmedzene registrovať, 
prináša podľa Radky Kulaviakovej z oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu TSK len výhody: „Orga-
nizátori kultúrnych podujatí už dnes môžu podľa vlastných 
preferencií priamo osloviť zaevidovaných majstrov svojho 
remesla.“ 

 www.teraz.sk 28.07.2016 
pomocná evidencia 588/1/2016 
 
Pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky sa zaradil do 

rozsiahlej kolekcie medailí, ktoré vo svojom ateliéri vytvoril 
medailér Draho-
mír Zobek (59). 
Slávny šľachtic je 
tak po boku Žig-
munda Luxem-
burského, Mateja 
Korvína, Pribinu, 
Leonarda da Vin-

ciho, Karola Róberta z Anjou, Jozefa Karola Hella či 
uhorských panovníkov korunovaných v Bratislave v rokoch 
1563 – 1830.  

Neobmedzený vládca Matúš Čák Trenčiansky má na 
medaile podobu, z akej ho poznáme z portrétu od moravského 
kňaza, národného buditeľa a výtvarníka Josefa Ruperta Maria 
Přecechtěla i z litografie Rolanda Weibezahla. Mocná 
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briadka, fúzy, plešinka a vojvodcovský odev vyzdobený 
kožušinkou.  

„Motív Matúša Čáka Trenčianskeho ma okrem toho, že to 
bol odbojný šľachtic, zaujal hlavne preto, že je to v Trenčíne 
frekventovaná historická postava. Práca na vytvorení návrhu a 
sadrových modelov trvala približne tri týždne, nepočítajúc čas 
potrebný na zhromažďovanie podkladov,“ uviedol medailér 
Drahomír Zobek. 

Strieborná medaila zobrazujúca legendárneho vládcu má 
hmotnosť 7,55 gramu a priemer 26 milimetrov. Jej počet bol 
limitovaný tristo kusmi a všetky majú svoje vlastné číslo. V 
zlatej podobe vzniklo 150 mincí s tým istým priemerom a 
hmotnosťou 7,8 gramu. 

Autor Drahomír Zobek okrem portrétu a mena Matúš Čák 
Trenčiansky uviedol na me-
dailu, ktorú vyrazili v Kremni-
ci, aj jazykovú mutáciu Ma-
theus Trenchiniensis, vládcov 
erb a rok šľachticovho úmrtia 
1321. Rub medaily zdobí Tren-
čiansky hrad a nápis Mesto 
Trenčín – Civitas Trenchinum. 

„Škoda len, že pracovníci 
Trenčianskeho hradu nepreja-
vili záujem o medailičku, ktorú 
nemali záujem ani vidieť,“ 
poznamenal jej tvorca, ktorý 

najradšej pracuje so striebrom a mosadzou pripomínajúcou 
bronz.  

„Obidva kovy majú výhodu, že sa dajú patinovať, a preto je 
reliéfny výsledok na nich výraznejší. Najnáročnejšia je vždy 
razba medaily v špičkovej kvalite – takzvaný proof,“ vysvetlil 
svetoznámy kremnický medailér Drahomír Zobek. Patina sa 

 

Drahomír Zobek 
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týka aj striebornej medaily Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorá 
sa stala ozdobou a nechýba v zbierkach numizmatikov. 

Medailér Drahomír Zobek sa na Slovensku preslávil najmä 
ako autor slovenských mincí, ktoré boli v obehu od roku 1993 
do roku 2008. Potom ich nahradilo euro.  

Aj dnes denne používame mince, ktoré vznikli v jeho 
fantázii. Motív Kriváňa na jednocentovke, dvojcentovke a 
päťcentovke vytvoril práve medailér z Kremnice.  

www.sme.sk 30.07.2016 
pomocná evidencia 594/1/2016 
 
Trenčan Tomáš Turner (43) po vydaní svojej prvej knihy 

básní pokračuje vydaním druhej pod názvom „Aj ryba lieta“, 
tentokrát plnej aforizmov. Nimi reaguje na dianie v spoločnosti. 

Čo vás dokáže pobaviť?  
„Veľmi mám rád humor talianskeho komika Roberta 

Benigniho, je to taký 
môj vzor komika. Veľ-
mi rád si púšťam jeho 
film Tiger a sneh, čo je 
vlastne aj môj obľú-
bený komediálny film. 
A keď píšem aforizmy, 
mojím vzorom je jed-
noznačne Tomáš Jano-
vic.“ 

Koľko času vám 
zaberie, pokiaľ vytvoríte jeden aforizmus?  

„Niekedy na aforizme pracujem dlhšie – mám ho zapísaný v 
bloku a potom sa k nemu vrátim a dotvorím nadpis, doupra-
vujem.“ 

Je najťažšie vymyslieť vhodný a výstižný názov afo-
rizmu? 
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„V niektorých prípadoch v podstate áno.“ 
Máte spočítané, koľko aforizmov ste doteraz vytvorili? 
„Vytvoril som ich viac ako sto, ale píšem aj vtipy a 

básničky.“  
Napísali ste knihu aforizmov s názvom Aj ryba lieta. 

Prečo ste vybrali práve tento názov? 
„Zostavovateľom knihy bol predseda klubu Omega Ján 

Maršálek. Ten si zobral časť aforizmu a spravil nadpis celej 
zbierky. Je to moja prvotina, čo sa týka aforizmov. Čo sa týka 
básní, v roku 2000 mi vyšla kniha básní s jednoduchým názvom 
Básne.“ 

Akým témam či oblastiam života ste sa prostredníctvom 
aforizmov venovali? 

„Kniha je reakciou na spoločenskú náladu, ako vidím dianie 
v spoločnosti, ako ho prežívam.“ 

Ilustráciami do knihy prispel známy ilustrátor Ľubor 
Benkovič. Ako ste sa dostali k spolupráci? 

„Sám zostavovateľ ma vyzval ku knihe, keď mi povedal, že 
sa mu páčia moje aforizmy. Ilustrácie boli rovnako nápadom 
Jána Maršálka. Ľubor Benkovič je členom literárneho klubu 
Omega, preto tam nebol problém.“ 

Aké sú doterajšie názory na novú knihu s 99 
aforizmami? 

„Knihu som ponúkol aj literárnym týždenníkom a odozva 
bola celkom dobrá, čo ma teší.“ 

Plánujete po knihe básní a aforizmov aj tretiu knihu, 
tentokrát s vtipmi? 

„Vtipov mám asi najviac, je ich cez 200, nad knižkou vtipov 
som už uvažoval. Vtipy som zasielal aj do časopisov, ktoré ich 
uverejnili, čím som si svojím spôsobom otestoval, či majú 
význam a pobavia.“ 

www.sme.sk 03.08.2016 
pomocná evidencia 613/1/2016 
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Zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok Galérie M. A. 

Bazovského (GMAB) v Trenčíne si môže pozrieť verejnosť vo 
vysokom rozlíšení na Webe umenia. Galéria v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa tak 
pridala k šiestim galériám, ktoré zverejňujú svoje zbierky 
online. 

Ako informovala Veronika Rezáková z oddelenia 
komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, v rámci 
projektu Digitálna galéria skenovaním a fotografovaním 
zdigitalizovala GMAB od roku 2013 viac než 3000 malieb, 
grafík, kresieb a sôch. Tieto diela postupne pribúdajú na Web 
umenia aj s popisnými údajmi a digitálnymi reprodukciami vo 
vysokom rozlíšení, umožňujúc prezerať si tvorbu slovenských 
majstrov naozaj zblíz-
ka. 

V aktuálnom výbere 
zo zbierok GMAB sa na 
Webe umenia nachádza 
napríklad množstvo po-
hľadov na mesto Tren-
čín, hrad a okolitú kra-
jinu, abstraktné a figu-
rálne kompozície Viery Kraicovej a Ladislava Bergera, 
atmosférické krajinomaľby Rudolfa Moška, Svetozára Abela, 
Jána Šandoru, kresby a štúdie Mikuláša Galandu či 
Ladislava Mednyánskeho, sochy, objekty a reliéfy od Jozefa 
Fizela, Milana Struhárika a ďalších. 

„K dnešnému dňu sa na Webe umenia nachádza 271 diel z 
depozitu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V 
auguste bude dokončená ďalšia fáza digitalizácie zbierok diel z 
našej galérie. Web umenia je výborný krok, ako priblížiť 
umenie širokej verejnosti. Preto sa veľmi teším, že Galéria 
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Bazovského sa pridala k tomuto projektu. Naďalej však 
pozývame širokú verejnosť na zážitok z osobného kontaktu s 
výtvarným umením priamo v našej galérii,“ uviedla riaditeľka 
GMAB Barbora Varga Petríková. 

Diela možno vyhľadávať a triediť podľa kategórií (autor, 
žáner, technika, datovanie), neskôr sa tiež stanú súčasťou 
tematických kolekcií a článkov. Stretnú sa tak s dielami zo 
zbierok iných galérií, prepojenými motívom, autorstvom či 
okolnosťami vzniku. Pribúdajúce diela z GMAB rozšíria 
profily slovenských výtvarných umelcov a pomôžu vytvoriť 
komplexnejší pohľad na rôzne obdobia a premeny ich tvorby. 
Články a kolekcie predstavujú zaujímavú možnosť propagácie 
prebiehajúcich výstavných projektov zapojených galérií. 

Na Webe umenia sa momentálne nachádza viac ako 85 tisíc 
diel výtvarného umenia a 4700 profilov výtvarných umelcov. 
Digitálne reprodukcie autorskoprávne voľných diel si môžu 
návštevníci stiahnuť vo vysokom rozlíšení a použiť bez 
obmedzení na súkromné aj komerčné účely. Web 
umenia spravuje Slovenská národná galéria, jeho vývoj 
realizuje lab.SNG – platforma, ktorá skúma možnosti využitia 
digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi.  

Národný projekt Digitálna galéria, v rámci ktorého boli diela 
zdigitalizované, sa skončil v novembri 2015 a bol jedným z 
národných projektov Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, prioritnej osi Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, financovaný zo 
zdrojov EÚ. Digitalizácia v galériách však pokračuje aj 
naďalej. 

www.teraz.sk 08.08.2016 
pomocná evidencia 634/1/2016 
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V stredu 10. augusta 2016 otvorili v priestoroch Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 1. kolo výstavy 
výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím s názvom „Svet, 
ako ho vidíme my.“ 

Celoslovenskú výstavu výtvarných prác ľudí s telesným 
a ťažkým telesným postihnutím s názvom „Svet, ako ho vidíme 
my“ realizuje Repub-
likové centrum Slo-
venského zväzu te-
lesne postihnutých 
(SZTP) už od roku 
2009. Od vzniku pro-
jektu sa výstava ko-
nala vo viacerých 
mestách (Humenné, 
Piešťany, Žilina, Bar-
dejov, Komárno, Bratislava, Nové Zámky, Košice) a re-
giónoch. Výstava je od roku 2012 rozšírená o ručné práce, 
drevorezbu, tokárstvo a iné ľudovo-umelecké činnosti. Na 
vernisáži výstavy sa zišli autori i hostia. 

Riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici sa prihovoril orga-
nizátorom aj autorom: „Ľudia, ktorí majú ťažké telesné 
postihnutie, nám dokazujú, že dokážu prekonať samých seba 
a žijú naplno. Ich diela sú pekným príkladom a vzorom pre 
zdravých ľudí.“ 

Vystavených je približne 200 exponátov, vytvorených maľo-
vaním, drevorezbou či rôznymi výtvarnými technikami od 
takmer 50 autorov – amatérov, ktorí takto prejavujú svoje po-
city či zážitky. 

 „Aj medzi nami ľuďmi s telesným postihnutým existujú 
rôzne formy vyjadrenia svojich pocitov a zážitkov. Každý vní-
ma realitu inak. Sme síce len amatérski umelci, ale náš uhol 
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pohľadu sa nelíši ničím od toho profesionálneho. Tak to vidíme 
a cítime,“ povedala predsedníčka SZTP Monika Vrábľová. 

www.tsk.sk 11.08.2016 
pomocná evidencia 647/1/2016 
 
Letné kiná v Trenčíne mali v minulosti bohatú históriu, na 

ktorú 30 rokov od zatvorenia posledného z nich nadviazalo 
Občianske združenie LampART. Od roku 2009 každé leto 
premieta pre ľudí pod otvorenou oblohou najlepšie filmy 

rôznych žánrov. Toto 
leto premietajú až na 
troch miestach, prvým 
z nich je prírodný 
areál kempingu na 
Ostrove.  

„Tento priestor je 
naozaj kúzelný, má 
svoju prírodnú scené-

riu. Premietame na veľkom kinoplátne s rozmermi 10 x 4 metre. 
Sú to parametre bežnej kinoprojekcie, akú máte možnosť zažiť 
v ktoromkoľvek inom kine,“ priblížil Branislav Hollý z 
Občianskeho združenia LampART. 

Okrem areálu na Ostrove letné kino premieta aj v Átriu a na 
parkovisku vedľa kaviarne Coffee Sheep v historickom centre 
mesta. 

Záujem ľudí o premietanie závisí podľa Hollého od dvoch 
faktorov. „Prvým faktorom je ponúkaný film a jeho atraktivita. 
Druhým, dôležitým faktorom je počasie – a to nielen či prší, ale 
aj koľko stupňov je v daný večer po zotmení,“ priblížil.  

V prípade nepriaznivého počasia organizátori projekcie 
presúvajú do interiéru Artkina Metro, časový posun oproti 
oficiálnemu je asi tridsať minút. Júlové počasie organizátorom 
veľmi neprialo. 
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„Zhruba polovica projekcií sa musela presunúť pod strechu. 
Teraz premietame päťkrát do týždňa, program je vo svojej 
druhej polovici a zostáva nám veľa pekných a zaujímavých 
filmov,“ povedal Branislav Hollý.  

Činnosť LampART-u podporilo aj mesto Trenčín. „Mesto 
poskytlo finančný príspevok vo výške 3000 eur,“ informovala 
Eva Mišovičová z Mestského úradu v Trenčíne. 

www.sme.sk 14.08.2016 
pomocná evidencia 654/1/2016 
 
Knižná prvotina Trenčana Mateja Zámečníka (26) s ná-

zvom „Nakresli si 
príbeh“ motivuje 
hravou formou deti k 
čítaniu. Kniha ob-
sahuje dvanásť prí-
behov, po každom 
príbehu autor prene-
chal priestor na 
detskú kresbu. Snom 
mladého Trenčana je 
vydať rozprávky aj v 
cudzích jazykoch. 

Kniha nesie názov Nakresli si príbeh, čím sa odlišuje od 
iných kníh pre deti? 

„Odlišuje sa hlavne tým, že deti sa naučia niečo nové, čo nie 
je v každej knihe. Zároveň si na záver príbehu vytvoria unikátnu 
kresbu, ktorá bude jedinečnou a jedinou na svete, keďže každé 
dieťa kreslí inak a inak si predstavuje aj to, čo je v príbehu 
napísané. Zároveň sa dieťa môže popýšiť svojou kresbou, v 
dospelosti môže mať peknú spomienku na detstvo.“ 

Koľko príbehoch kniha obsahuje a kto v týchto 
príbehoch vystupuje? 
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„Obsahuje 12 príbehov a vystupujú v nej vždy zvieratká, 
ktoré citát zo začiatku príbehu príbehom prerozprávajú tak, aby 
to bolo pre deti zrozumiteľnejšie. Príbehy vznikli tak, že som si 
našiel citát a k nemu som sa snažil vymyslieť príbeh. Názvy 
príbehov vznikli tak, aby sa zvieratko rýmovalo s nejakým 
menom z kalendára. Napríklad Kapor Karol alebo Sloník 
Tomík.“ 

Myslíte si, že kreslenie a predstavivosť deťom v dnešnej 
pretechnizovanej dobe chýba? 

„Myslím si, že áno, pretože množstvo detí je naučených 
prijímať informácie pasívne z obrazoviek. Celkovo sú veci 
intuitívne ladené, aby deti len niečo vyťukali a dostali sa ľahšie 
do cieľa. Kreativita a schopnosť realizovať sa ide do úzadia, a 
to následkom výdobytkov modernej doby. Deti už nemusia až 
tak veľa premýšľať, sú vedené elektronikou.“ 

Ako dlho ste na svojej knižnej prvotine pracovali? 
„Myšlienku som mal v hlave asi jeden a pol roka, avšak 

nevedel som sa k tomu dokopať. Jedného dňa som si povedal, 
že mojím novoročným predsavzatím bude plnenie si snov, tak 
som začal s písaním. Celý tento projekt vznikol za necelých päť 
mesiacov.“  

Čítali ste v detstve často rozprávky? 
„Áno, mal som zopár obľúbených knižiek. Nejaké príbehy 

mi prerozprávali aj starkí.“ 
Zaujímali ste sa o písanie aj v minulosti? 
„Keď si zaspomínam, tak na základnej škole som cez voľné 

hodiny spolu so spolužiakom písal niečo, z čoho neskôr vznikli 
krátke, bláznivé a uletené príbehy. Potom som si dal 
pätnásťročnú pauzu a nakoniec som sa vrátil.“ 

Uvažujete aj na k ďalším pokračovaním rozprávok? 
„Určite by som rád pokračoval v motivovaní detí, knihu by 

som chcel dať aj do iných jazykov, aby aj deti z iných krajín 
mohli kresliť a napĺňať ju vlastnými kresbami.“ 
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Ako sa kniha páči deťom? 
„Reakcie od detí na celú knihu zatiaľ nemám, ale k 

niektorým príbehom, ktoré prečítali, mám pozitívnu odozvu. 
Dokonca mi napísali, že sa im to páčilo a chceli by ďalší príbeh. 
Oslovilo to deti, aj ich rodičov, z čoho sa teším.“ 

www.sme.sk 25.08.2016 
pomocná evidencia 686/1/2016 
 
Výtvarné spektrum 2016 je celoštátna súťaž ne-

profesionálnej výtvarnej tvorby. Vernisáž výstavy 53. ročníka 
tejto celoštátnej amatérskej výtvarnej tvorby spojená s odo-
vzdávaním cien sa uskutočnila v piatok 2. septembra vo 
výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu. 

Súťaž nebola žánrovo ani tematicky vymedzená. V naj-
staršej celoštátnej postupovej súťaži sa súťažilo v kresbe, gra-
fike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe. Do celoštátneho kola 
postúpilo z 8 krajských súťaží 193 autorov, ktorých repre-
zentovalo spolu 372 diel. Odborná porota odporučila z nich 
vystaviť 189 výtvarných prác od 120 autorov, navrhla udeliť 1 
hlavnú cenu, 12 cien a 13 čestných uznaní.  

Hlavnú cenu získal Michal Barta (obec Bystričany, okres 
Prievidza) s drevenou plastikou ,,Býčia krv, Kamenné srdce“. 

www.tsk.sk 05.09.2016 
pomocná evidencia 710/1/2016 
 
Herec v monodráme má ťažkú úlohu. Celé javisko, inokedy 

preplnené hercami či divadelnými rekvizitami, musí pokryť 
sám len pomocou svojho talentu. O tom, že nároky sú síce 
vysoké, no nie nesplniteľné, sa môžu prísť diváci presvedčiť na 
22. ročník festivalu Sám na javisku, ktorý sa od 15. do 18. 
septembra koná v Trenčíne na Prvej komornej divadelnej scéne 
v Klube Lúč a v Kine Hviezda. 
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Festival Sám na javisku je jediným podujatím svojho druhu 
na Slovensku, v Trenčíne má tradíciu už od roku 1995.  

„Je to monodramatický festival, ide o špeciálny zámer 
divadla jedného herca. Sústreďuje sa predovšetkým na hereckú 
tvorbu, prácu herca, ako stvárňuje daný príbeh a charakter. 
Samozrejme, dôležitá je aj téma, ale tým, že sa herec nemôže 
skryť za nejaký dialóg či trialóg, ide akoby s holou kožou na 
trh,“ približuje festival dramaturg Kamil Bystrický 
z občianskeho združenia Kolomaž, ktoré podujatie organizuje 
od roku 2005. 

Aj keď Sám na javisku je festival o jednom hercovi, do deja 
môže často vstúpiť aj divák. Miera interakcie je tu predsa len 
o čosi väčšia ako pri klasických predstaveniach. „Divák je 
sústredený na jeden bod, nie je rušený ničím iným. Koncentruje 
sa len na jedného človeka, a tak je tam silnejšia interakcia, resp. 
pozornosť,“ hovorí Kamil Bystrický. 

Monodráma má svoje začiatky už v antickom divadle, no 
všeobecne ide skôr 
o minoritný žáner. „Nie 
veľa dramatických 
predlôh, resp. literár-
nych textov je postave-
ných na monológu jed-
nej postavy. Nie je ani 
jednoduché postaviť sa 
na javisko na hodinu či 
hodinu a pol, neustále 
používať výrazové prostriedky, či už verbálne, alebo neverbál-
ne, a zaujať tým divákov. Na druhej strane sú veľmi populárne 
stand-up žánre, ktoré síce nie sú divadelným žánrom ako takým, 
ale v podstate je to tiež divadlo jedného herca,“ myslí si Kamil 
Bystrický, pričom dodáva, že v poslednom období sa opäť 
dostávajú do popredia skôr klasické monodrámy. 

Chantal Poullainová 
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Festival si však okrem nich posvieti aj na bábkové či 
alternatívne divadlo. Ponúkne dokonca aj obľúbenú one man 
show Caveman, predstavenie, ktoré malo na newyorskom 
Broadwayi až 700 repríz. Hlavnej úlohy v hre, ktorá drží rekord 
najdlhšie uvádzaného predstavenia jedného herca, sa tentoraz 
zhostí český herec Honza Holík. 

Zaujme aj monodráma Agónia a extáza Steva Jobsa, v ktorej 
slávneho vizionára stvárni herec Tigran Hovakimyan z praž-
ského súboru A Studio Rubín. Hra sa okrem nadnárodného 
koncernu pozrie aj na to, čo sa skutočne skrýva za slovným 
spojeným Made in China.  

Ani slovenská tvorba nezaostáva. Na festivale bude mať 
tradične najsilnejšie zastúpenie. „Máme tam aj alternatívne di-
vadlo Stoka s monodrámou Bordeline s Petrom Tilajčíkom. 
Zaujímavosťou je, že je to vôbec prvá hra podľa literárnej pred-
lohy pod vedením Blaha Uhlára,“ približuje Kamil Bystrický. 
Z mladších súborov spomína napríklad divadlo Odivo z Ban-
skej Bystrice. 

Podľa Bystrického pozornosť hlavne tých skôr narodených 
upúta populárna herečka a šansoniérka Chantal Poullainová, 
ktorá divákov očarí nielen speváckym, ale aj rozprávačským 
talentom. 

www.pravda.sk 11.09.2016 
pomocná evidencia 746/1/2016    
 

    Nie každé umenie má ten dar, že mu rozumejú ľudia na 
celom svete bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria, či aké 
majú kultúrne tradície. Medzi také umenia patrí bez pochýb aj 
pantomíma. Popredný slovenský mím Vlado Kulíšek momen-
tálne vyrazil na ďalekú cestu, aby zabával čínske publi-
kum. Spolu so svojím kolegom, hudobníkom Radkom Michal-
kom, sa v rámci festivalu Silk road (Hodvábna cesta) zúčastnia 
na komponovanom programe v provincii Shanxi. Spoločne s 
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umelcami z iných krajín účinkuje v kolíske čínskej kultúry. 
Hlavné mesto Xi’an je považované za najstaršie čínske mesto. 
Na slovenského míma čaká v Číne neľahká úloha. Vyše 20 
predstavení v halách s kapacitou od 500 do 3000 divákov bude 
isto náročná úloha. Ale ako potvrdzujú prvé vystúpenia, čínske 

publikum je mimoriadne žičlivé a 
veľmi vrelo prijalo humor zo 
strednej Európy. 

Vlado Kulíšek má už s ázij-
ským publikom svoje skúsenosti, 
keďže svoje predstavenia už odo-
hral napríklad vo Vietname. 
V rámci medzinárodnej humani-
tárnej služby Oneness heart tears 
and smiles vystúpil aj v Japonsku, 
Thajsku či Indonézii. 

www.sme.sk 13.09.2016 
pomocná evidencia 740/1/2016 
 
V podzemí pod Café Sládkovič na Mierovom námestí vzniká 

priestor s originálnou atmosférou, ktorý už čoskoro privíta 
hudobné a cestovateľské večery. V priestoroch pivnice z 18. 
storočia si nájdu svoje miesto aj výstavy miestnych umelcov. 
Nový priestor bude slúžiť v rámci platformy KineDok na pre-
mietanie dokumentov, k Sládkovičovi sa vrátia cestovateľské 
stredy, ktoré sa kvôli kapacitným možnostiam presunú do pod-
zemia.  

„Mali by prísť zaujímaví hostia z Filipín, Laosu, Vietnamu, 
Patagónie. Ľudia, ktorí tam reálne žili a cestovali,“ informoval 
Lukáš Sládkovič, jeden zo spolumajiteľov.  

Novinkou budú džezové večery, ktoré majú podľa spolu-
majiteľa prinavrátiť šikovných trenčianskych hudobníkov späť 
do svojho rodného mesta.  
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„Najviac ma poteší, ak tu budú hrávať kvalitní hudobníci s 
dobrým hudobným a 
textovým prínosom a 
najmä, ak to budú 
domáci,“ povedal. 

Lukáš Sládkovič 
prezradil, že v blízkej 
budúcnosti v nových 
priestoroch vystúpi 
Lenka Ferenčíková, 
rysuje sa aj vystú-

penie Katky Koščovej a ďalších, hlavne domácich interpretov. 
„Okrem hudobných a filmových večerov pripravujeme aj 

výstavy, ktorých vernisáž spustíme úvodným hudobným 
večerom. Zaujímavé vystúpenia plánujeme aj počas jesene a 
zimy,“ priblížil plány Lukáš Sládkovič, ktorý dodal, že celý 
priestor by mal byť plne sprístupnený do mesiaca.        

www.sme.sk 15.09.2016 
pomocná evidencia 745/1/2016      
 
Rudolf Moško oslavuje 90 rokov. Významný slovenský 

maliar a najvýraznejší predstaviteľ súčasnej profesionálnej 
trenčianskej výtvarnej scény sa narodil 22. septembra 1926 
v Dobrej pri Trenčíne.  

V rokoch 1946 – 1949 študoval na Oddelení kreslenia 
a maľovania pri SVŠT v Bratislave u prof. J. Mudrocha, G. 
Mallého a D. Millyho. Od roku 1949 žije a tvorí v Trenčíne. Je 
zastúpený v zbierkach slovenských galérií a v súkromných 
zbierkach doma i v zahraničí. Od roku 1962 uskutočnil viac ako 
40 samostatných výstavných podujatí doma i v zahraničí. 
Venuje sa maľbe, kresbe a v rokoch 1960 – 1988 realizoval na 
území Slovenska celý rad diel v architektúre.  
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Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila 
pri príležitosti ži-
votného jubilea roz-
siahlu retrospektív-
nu výstavu, pribli-
žujúcu vývoj a roz-
sah jeho maliarske-
ho názoru od 50-
tych rokov 20. sto-
ročia až po súčas-
nosť. Slávnostná 
vernisáž sa konala 14. septembra. Jubilanta slávnostne prijal vo 
štvrtok 29. septembra vo svojej kancelárii primátor mesta 
Richard Rybníček.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 761/1/2016     
 
Impozantným spôsobom oslávil významný slovenský maliar 

Rudolf Moško (narodený 22. septembra 1926 v Dobrej pri 
Trenčíne) svoju deväťdesiatku. 

Najvýraznejší predstaviteľ súčasnej profesionálnej tren-
čianskej výtvarnej scény predstavuje pri príležitosti svojich 
okrúhlych narodenín od 14. septembra v Galérii M. A. Bazov-
ského prierez svojou rozsiahlou výtvarnou tvorbou. Jeho diela 
situované na dvoch poschodiach galérie si môžete pozrieť do 
23. októbra. 

Zmyselne oblé a ladné krivky zeleno-modrých krajiniek čas-
to pripomínajúcich ženské línie, baladické zachytenie prírody, 
zaujímavé konfigurácie domov a ich architektúry, ale aj netra-
dičné a sugestívne zátišia, geometrické kompozície, kresby 
ceruzou i akty žien môžete vidieť v dielach trenčianskej vý-
tvarnej legendy – Rudolfa Moška. Výstava približuje vývoj 

Primátor Richard Rybníček prijal jubilanta aj s jeho manželkou. 
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a rozsah jeho maliarskeho názoru od 50. rokov 20. storočia až 
po súčasnosť. 

„Odvíja sa od realistickej krajinomaľby už s náznakmi geo-
metrickej štylizácie, cez vynikajúce figurálne diela 60. rokov až 
po zásadné obdobie 70. rokov, keď sa sformulovala jeho origi-
nálna a najautentickejšia definícia krajinomaľby,“ uviedla ku-
rátorka výstavy Danica Lovíšková. 

Od 90. rokov jeho videnie krajiny nadobúda nové podoby. 
„Pôvodnú mäkkú modeláciu tvarov postupne opúšťa v pro-
spech geometrickej skladobnosti precízne definovaných a ra-
zantne znejúcich hmôt,“ pokračovala. Následne prechádza aj 
k rozšíreniu typického zeleno-modrého farebného výrazu o vi-
tálne žlté, ružo-
vé, čierne a biele 
tóny. Vášnivý 
vzťah k turistike 
sa premietol aj 
k jeho výtvarné-
mu nazeraniu na 
slovenskú kra-
jinu. V neskor-
šom období ma-
jestát prírody rád 
dopĺňa Rudolf Moško aj obrazmi s neobvyklou konfiguráciou 
domov s príznačným hranatým tvaroslovím. 

Aj pre originalitu a nevšednosť svojich diel prerazil svojou 
tvorbou na výstavách doma i v zahraničí. Jeho diela videli 
milovníci umenia na individuálnych výstavách vo Francúzsku, 
Rakúsku, Rusku, Poľsku, na Kube, v Nemecku i v Maďarsku. 

„Najhoršie je začínať. Prvé kroky pri vzniku obrazu sú vždy 
najťažšie. Niekedy aj pol dňa pozerám na prázdne plátno, kým 
sa rozbehnem,“ vyznal sa Rudolf Moško. 
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Kým však príde k maliarskemu plátnu, musí prekonať 
desiatky schodov vo svojom ateliéri na šiestom poschodí. Aj 
v deväťdesiatke to zvláda bez problémov. Hlasno si pustí 
hudbu, vypije dúšok dobrého vínka a začína realizovať svoje 
výtvarné fantázie. 

„Robím to, čo chcem robiť. A to, čo chcem robiť, chcem 
robiť dobre. Čím má človek viac rokov, tým má menej času,“ 
vyznal sa autor, ktorý aj vo svojom úctyhodnom veku nachádza 
stále nové a nové výtvarné inšpirácie. 

Savojská krajina, staré horárne, sady, čierne stodoly, Vrátna, 
Opatová, Kálnická dolina, Trenčiansky hrad, osamelé stromy, 
Vršatec, kostoly z Normandie, červené strechy, krásne ženy, 

dedinčanky, dievčatá, 
ale aj staré duby i staré 
grúne premenil pro-
stredníctvom šikov-
ných rúk a pestrých 
farieb na neopakova-
teľné olejomaľby či 
kresby. Rudolf Moško 
svojráznym spôsobom 
kontroluje aj správne 

rozloženie farebných plôch a vyváženú kompozíciu. „Jedno-
ducho si vtedy obraz otočím hore nohami a sledujem správnosť 
toho farebného vyváženia,“ usmial sa autor, ktorý je 
absolventom bratislavskej Slovenskej vysokej školy technickej 
v oddelení kreslenia a maľovania (1946 – 1949). Jeho profesor-
mi boli také osobnosti ako Gustáv Mallý, Ján Mudroch 
i Dezider Milly. 

„Rudolf Moško dokáže svojím štetcom zmeniť svet. 
Neodolateľné krajiny v pokojných mäkkých krivkách i v ge-
ometrických tvaroch sú magickým priestorom plným farby, 
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energie, poézie a harmónie. V nich sa vždy môžeme ukryť pred 
nepohodou sveta,“ prezradila kurátorka výstavy. 

Rudolf Moško má hory i krajinu trvalo zafixované v spo-
mienkach, zážitkoch a pocitoch. „Bytostný krajinár má prírodu 
zažitú z pravidelných potuliek po slovenských vrchoch a ho-
rách a krajina sa celý život do jeho diel derie cez okná ateliéru, 
do ktorého každodenne chodí,“ podotkla Danica Lovíšková. 

Výstava prezentuje najvýznamnejšie a najdôležitejšie 
obrazy a dokumentuje vývojové periódy Moškovej tvorby. 
Vystavené artefakty sú pre expozíciu zapožičané z najvýznam-
nejších galérií Slovenska, ale aj zo súkromných zbierok 
a z archívu autora. „Geograficky povedané – od Paríža cez Pra-
hu, Poděbrady, Bratislavu až po polovicu Slovenska,“ uviedla 
Danica Lovíšková. 

Okrem obrovského množstva malieb a kresieb realizoval 
Rudolf Moško v období 1960 – 1980 monumentálne diela pre 
architektúru. Preto výstava predstavuje v štúdiách a modeloch 
aj tento pútavý úsek Moškovej tvorby. 

„Jubilant Rudolf Moško nás učí pozerať sa poeticky. Fas-
cinuje nadčasovosťou a sviežosťou, pripomína krásu každo-
dennej obyčajnosti a navádza nás uctievať si prirodzenú hie-
rarchiu hodnôt,“ dodala kurátorka aktuálnej výstavy v Galérii 
M. A. Bazovského Danica Lovíšková. 

www.sme.sk 02.10.2016 
pomocná evidencia 802/1/2016 
 
Kultúrne leto bolo úspešné, organizátorov potešila väčšia 

návštevnosť podujatí domácimi návštevníkmi i turistami zo za-
hraničia. O kultúre počas leta sme sa rozprávali s Jankou Sed-
láčkovou, vedúcou útvaru Kultúrno-informačných služieb 
mesta. 

Čím bola tohtoročná sezóna v meste odlišná od 
predchádzajúcich rokov? 
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„Bola odlišná tým, že na podujatia chodilo oveľa viac ľudí. 
Rozšírili sme každý 
víkendový deň o ne-
jaký kultúrny prog-
ram. Piatky v Trenčí-
ne boli alternatívnej-
šie, hralo sa v netra-
dičnom prostredí v 
stane za pódiom sme-
rom na trávnik. Vy-
stupovali tam väčši-
nou originálne, akustické kapely, ktoré si ľudia užívali. Sobotný 
program patril dychovkám, nedele, naopak, tým najmladším. V 
priestore átria, ktoré je po novom okrášlené grafiti, boli detské 
divadielka veľmi príjemné, čo sa odrazilo aj na ich 
návštevnosti. Bodku za víkendom dávali nedeľňajšie koncerty 
na hlavnom pódiu na Mierovom námestí.“ 

Ktoré z vystúpení hudobného leta považujete za 
najvydarenejší? 

„Príjemne nás prekvapil záujem o koncert Geišbergovcov 
počas konania Pohody. Všetky podujatia mali návštevnosť 
vyššiu ako obdobné podujatia minulý rok, ľudí podľa reakcií a 
počtu zaujala aj španielska kapela MiraMundo. Každá z 
piatkových kapiel bola niečím zaujímavá. Snažili sme sa 
každému milovníkovi hudobných žánrov priniesť niečo, čo by 
bolo jeho zameraniu príjemné.“ 

Zvýšil sa s počtom návštevníkov podujatí aj počet ľudí 
zo zahraničia?  

„Pri kultúrnych podujatiach nevieme spočítať ľudí zo 
zahraničia, ale z ich väčšieho pohybu v informačnom centre 
bolo evidentné, že ich počet narástol. Rovnako, keď sme ako 
organizátori prechádzali cez námestie, počuli sme viaceré 
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svetové jazyky. Usudzujeme, že toto leto bolo v Trenčíne viac 
zahraničných návštevníkov.“ 

www.sme.sk 25.09.2016 
pomocná evidencia 776/1/2016      
 
Ani počas divadelných prázdnin neodložil Pavol Seriš svoje 

túlavé herecké topánky. V júli sa vybral na študijnú cestu do 
Paríža po stopách, 
ktoré tam v minulosti 
zanechal Bolek Po-
lívka – on je totiž té-
mou Serišovej dizer-
tačnej práce v rámci 
doktorandského štú-
dia na JAMU v Brne.  

V auguste sa pred-
stavil na dvoch zahraničných festivaloch s anglickou verziou 
svojej autorskej hry „Chutilo vám, páni?“ Najskôr to bol 
festival Monomaffia v estónskom meste Pärnu. Získal na ňom 
prestížnu Cenu publika. 

„Je to medzinárodný súťažný festival profesionálnych 
divadiel jedného herca. Okrem iných na ňom vystupovali aj 
umelci z USA a s tým súvisí pozvanie na vystúpenia v New 
Yorku, kam by som mal cestovať v zime,“ prezradil Pavol 
Seriš.  

Na nesúťažnej divadelnej prehliadke International Mono-
drama Fest 2016 v tureckom Medrese sa okrem Pavla Seriša 
predstavili herci z Nemecka, Holandska, Poľska, Iránu, Litvy 
a Izraela so širokou škálou inscenácií – od antickej drámy cez 
komédiu, stand-up až po fyzické a bábkové divadlo.  

„Už pred prehliadkou ma potešilo, že na festivalový plagát 
vybrali zo všetkých účinkujúcich práve moju fotografiu. Vystu-
poval som pred zaplneným miestnym amfiteátrom. Publikum 

 
Na oficiálny plagát festivalu v Turecku vybrali fotografiu Pavla Seriša. 
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bolo otvorené, vďačné, nasledujúca diskusia sa pretiahla dlho 
do noci... Oba festivaly vnímam ako skvelý impulz do ďalšej 
tvorby,“ povedal Pavol Seriš. 

Ako príjemná spomienka na letné festivalové dni mu zostali 
priaznivé recenzie jeho predstavení v estónskych a tureckých 

médiách. 
Novú divadelnú sezónu 

už rozbehol úvodnými vy-
stúpeniami v českých 
a slovenských mestách. 
Okrem toho s pražskou re-
žisérkou a scenáristkou 
Monikou Pulišovou pri-
pravuje monodrámu Sam-
ko Tále podľa kultovej 
Knihy o cintoríne spiso-
vateľky Daniely Kapitá-
ňovej. V spolupráci s ko-
mikom Filipom Tellerom 
sa rodí nová autorská 
komédia dvoch hercov.  

Za osobnú najväčšiu 
udalosť jesene považuje  

Klaun Túr 2016 – turné po šestnástich slovenských a českých 
mestách s hrou „Chutilo vám, páni?“, ktoré v dňoch 15.10. – 
15.11. organizuje manažér Michal Malicher. V piatok 4.11. 
bude jednou zo zastávok turné aj Trenčín. 

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 795/1/2016 
 
Na Trenčianskom hrade sa v pondelok 3. októbra konalo 

podujatie Flores Musarum 2016, na ktorom Trenčiansky samo-
správny kraj ocenil 17 jednotlivcov a 2 kolektívy za dlhoročné 
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pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry nášho 
kraja.  

Medzi ocenenými boli aj umelci či pracovníci v kultúre 
z Trenčína: akademickí 
maliari Rudolf Moško, 
Eva Mišáková-Ábelo-
vá a Juraj Oravec, 
z Verejnej knižnice M. 
Rešetku Mária Ježíko-
vá, Anna Cmarková, 
Anna Slivová, Nora 
Hlubinová a Ľubica 
Margušová, z Tren-
čianskeho múzea Anna Hajašová a Emília Chudadová. Cenu 
odovzdali aj folkloristom Vladimírovi Mišíkovi z DFS 
Kornička, Michalovi Zábražnému a Kristíne Šedivej a tiež 
Divadlu 21 Opatová.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 807/1/2016 
 
Okrúhle 20. výročie svojho vzniku si pripomenul literárny 

klub Omega vydaním zborníka „To sme my“, ktorý predstavili 
na slávnostnom stretnutí k vo štvrtok 6. októbra vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Literárny klub Omega založili v Trenčíne 25. septembra 
1996. Za predsedu bol zvolený Ján Maršálek, ktorý klub vedie 
až doteraz, neúnavnou dušou klubu je Jana Poláková.  Omega 
združuje literárne činné osoby s cieľom motivovať a povzbudiť 
amatérskych autorov. Organizuje stretnutia ľudí so spoločnými 
záujmami a blízkym vzťahom k literárnej tvorbe. Klub vydal už 
jedenásť zborníkov a päť čísiel občasníka Ars – Verbum, po-
mohol vydať svojim členom aj samostatné zbierky poézie 
a prózy. 
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„Náš jubilejný zborník vyprevádzame do života krásne sfar-
benými kvetmi, aké prináša jeseň,“ povedala Jana Poláková 
v slávnostnej chvíli, keď spolu s predsedníčkou trenčianskej 
odbočky Spolku slovenských spisovateľov  Margitou Iva-

ničkovou a Jánom 
Maršálkom sypali 
lupene na knižku 
„To sme my“. 

O budúcnosť 
klubu sa neobáva-
jú, svedčí o tom aj 
postupná generač-
ná výmena. Okrem 
toho  Omega neu-
stále hľadá nové 

príťažlivé formy, ako obohatiť svoju činnosť.  
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 826/1/2016 
 
Sériu akrylových malieb, v ktorých tematicky prevládajú 

akty, ponúkajú výstavné priestory v trenčianskej mestskej veži. 
Ich autorkou je domáca 
výtvarníčka Nadežda 
Koyšová. Výstava, ktorú 
otvorili v piatok 7. októb-
ra a potrvá do nedele 30. 
októbra, má názov „Ja vo 
veži“. 

Mladá trenčianska vý-
tvarníčka Nadežda Koy-
šová navštevovala Strednú priemyselnú školu odevnú 
v Trenčíne a Súkromnú strednú umeleckú školu, odbor vý-
tvarníctvo, v Bratislave. Magisterské štúdium na Akadémii 

Nadežda Koyšová na vernisáži. 
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umení v Banskej Bystrici pod vedením profesora Ľudovíta 
Hološku ukončila v roku 2013. Rok strávila aj na výtvarnej 
akadémii vo Varšave. Jej diela boli súčasťou kolektívnych 
výstav nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Belgicku 
a Španielsku. Predstavila sa aj prostredníctvom dvoch 
individuálnych výstav v Žďári nad Sázavou a v Trenčíne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 827/1/2016 
 
Jubilejnú 20. reprízu hry „To ste vy, pán Taner?“ odohrali 

herci z Opatovej 8. októbra  v pražskom divadle Troníček.  
V plnej sále nechýbal úprimný potlesk, ani slzy dojatia divá-

kov. Po záverečnej klaňačke sa členovia divadla stretli s obe-
censtvom a poskytovali rozhovory pre médiá. Tento rok čaká 
súbor ešte vystúpenie v Kľaku a na festivale Zuzany Karde-
lisovej v Srbsku - Kysáči. Aj takouto formou sa Divadlo 21 
Opatová snaží reprezentovať mesto Trenčín.  

Veríme, že v týchto aktivitách budú pokračovať aj ďalej.        
Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 829/1/2016 
 
V dňoch 23. a 24. septembra sa konal v Trenčíne už 23. 

ročník Trenčianskeho džezového festivalu Jazz pod hradom. 
Bol prehliadkou džezových kapiel a umelcov regionálnej 
proveniencie a mal sviatočný podtext. Trenčianska džezová 
legenda Aurélius Q oslavuje 25 rokov svojej bohatej činnosti.  

V piatok poskytol džezmenom strechu nad hlavou hudobný 
klub Barbar, kde zahrala kapela Erbetes. Pôvodne kvarteto sa 
pre festivalový koncert i pre nový album rozšírilo na sexteto. 
Pôvodní členovia Karol Repa, Samuel Bánovec, Jaroslav 
Machač (nahradil zosnulého Jožka Tkáča) a Ludvík Soukup 
– v poradí, ktoré tvorí názov kapely – sa ozdobili pôvabnou 
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posilou. Janette Struhárska hrala na flautu a Iveta Lišková 
spievala. Obe – výborne!  

Na programe boli džezové štandardy a vlastné skladby z 
pripravovaného, už tretieho albumu tejto formácie. Výborný 
koncert presvedčil plné auditórium a vyvolal smäd po vy-
chádzajúcom albume i 
ďalších koncertoch tejto 
spoľahlivej kapely.  

Večer udržala v napätí 
ďalšia trenčianska for-
mácia Blues Brothers 
Band. Peter Sedlák, Pe-
ter Belák, Ivo Letaši 
Erich Vladár a Janko 
Babič hrali ako odušu známe bluesové a R&B hity. V Barbare 
bolo horúco. Vydarený večer, ktorý by mohol oživiť kultúrnu 
scénu mesta aj častejšie, nielen v čase festivalu. 

Program sobotňajšieho večera v sále kina Hviezda otvorili 
Colorful People – „farbistí ľudia“. Farbistá, pestrá, nežná, ryt-
micky strhujúca, nápaditá. Emotívne a majstrovsky inter-
pretované vlastné skladby vyvolávali potlesk na otvorenej scé-
ne. Kapela zložená v duchu – z národov hoc sme rôznych – 
pôsobí veľmi kompaktne. Trenčan Juraj Holoda hrá na gitaru 
a na klavír, Lenka Novotná z Českých Budejovíc spieva, hrá 
na basgitaru a perkusie, Jiří Buják spoza kopcov zo susedného 
Bánova obsluhuje cajon a gitaru. Pohladenie hudbou prijala za-
plňujúca sa sála veľmi pozitívne.  

Anka Hortová sa pohybuje na slovenskej scéne pomerne 
krátko, ale zato na najvyšších poschodiach. Svojím spevným 
prejavom i profesionalitou presvedčila aj trio, zložené zo skú-
sených bardov džezových pódií.  
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Peter Jankech na klavír, Anton Jaro na kontrabas a Janko 
Babič na bicie nástroje, sú spoľahlivým sprievodom pre kaž-
dého sólistu. Podľa toho sa cítila aj Anka Hortová na fes-
tivalovom pódiu. Skvelý koncert príťažlivej performerky a su-
verénneho tria.  

To už sa chystala scéna pre oslávenca. Aurélius Q vznikol 
pred 25 rokmi a stál aj pri vzniku festivalu Jazz pod hradom. 
Základná zostava – 
Peter Belák gitara, 
Peter Sedlák spev, 
Ivo Letaši basgi-
tara a Erich Vladár 
klavír, prešla veľmi 
pozitívnym hudob-
ným vývojom a ús-
pešným hľadaním 
vlastnej cesty. V 
spolupráci s mnohými osobnosťami slovenského a českého 
džezu vydali štyri albumy a absolvovali množstvo koncertov. 
Unikátna je ich práca pri spracovaní slovenských ľudových 
motívov do džezových foriem. Nový rozmer do hudobného 
výrazu kapely priniesla virtuózna huslistka Kristína Hlístová 
a folklórna spevácka skupina Krajka, ktorú tvoria Magda 
Uhliariková, Beata Dobiášová, Zuzana Laurinčíková.  

Na úvod koncertu sa predstavili hostia legendy, bývalí 
členovia zoskupenia Terezka Rajnincová a Janko Babič. 
Potom už zaznel prierez tvorbou a činnosťou 25-ročnej existen-
cie usilovnej a úspešnej práce legendárnej kapely Aurelius Q. 
Vzácne vytrvalú pôvodnú zostavu na koncertoch i v štúdiu do-
pĺňa Dušan Rozemberg na bicie nástroje. Zaznelo neobyčajne 
nápadité spracovanie slovenského folklóru do džezových po-
dôb, ktoré je nielen mimoriadne cenným „rodinným striebrom“ 

Aurelius Q so speváckou skupinou Krajka. 
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na domácej scéne, ale veľmi reprezentatívnym vývozným artik-
lom trenčianskeho a slovenského džezu. Vydanie nového albu-
mu bude určite ozdobou diania na slovenskej džezovej scéne.  

Festival Jazz pod hradom, po roky organizovaný občian-
skym združením Trenčianska jazzová spoločnosť, ako viacdňo-
vé podujatie s bohatou zahraničnou účasťou, sa tentoraz musel 
finančne uskromniť a jeho dramaturgiu postaviť na účasti re-
gionálnych džezových umelcov, ktorí využili priestor i mož-
nosť prezentovať svoju úroveň.  

Presvedčili a potvrdili svoju oprávnenú pozíciu v repre-
zentácii mesta a regiónu, z čoho by mohla vyplývať väčšia po-
zornosť a podpora zo strany oficiálnych inštitúcií.  

Tradičné ocenenia festivalu XXIII. Jazz pod hradom získali: 
najlepší sólista Peter Belák, najväčšia osobnosť Peter Jankech, 
objav festivalu Iveta Lišková. Významný jazzový festival na 
Považí žije a bude žiť a úspešne kráča k svojmu jubileu. 

www.sme.sk 09.10.2016 
pomocná evidencia 831/1/2016 
 
Trenčianske múzeum v Trenčíne pripravilo výstavu „Max 

Stern (1836 -1901) Hviezda, ktorá nezapadla“. Otvorili ju 
v utorok 11. októbra. 

Nosnou témou výstavy sú Trenčianske Teplice z konca 19. 
storočia. Formou digitálne spracovaných originálnych 
sklenených fotoplatní sú opäť „vzkriesené“ Trenčianske 
Teplice práve tak, ako ich videl fotograf Max Stern. Viac než 
40 digitálne spracovaných sklených fotoplatní prezentuje 
kompaktnú architektúru Trenčianskych Teplíc, ktorá cez celé 
dvadsiate storočie prešla značnými zmenami.  

Na raritných fotografiách sa stretávame nielen s kúpeľnou 
architektúrou, ale môžeme vidieť rôzne kúpeľné procedúry, 
elegantné výklady teplických obchodníkov, ako aj navrtávanie 
jedného z kúpeľných prameňov.  
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Prezentácia fotografií vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne potrvá do 31.12.2016. 

www.muzeumtn.sk 11.10.2016 
pomocná evidencia 842/1/2016 
 
Začiatok októbra bol špeciálny nielen pre mestá v Indii, 

Francúzsku, Vietname, Poľsku či v USA, ale aj pre Slovensko 
a Trenčín. Všade tu sa totiž konala svetová konferencia TEDx. 

Cieľom konferencie TEDx je predstaviť účastníkom 
zaujímavé osob-
nosti z rôznych 
oblastí, inšpiro-
vať ich, motivo-
vať, rozšíriť ob-
zory, podnietiť k 
diskusii alebo k 
reálnym činom. 

TEDxTrenčín 
funguje na báze 

dobrovoľníctva, 
podujatie pripravuje skupinka nadšených mladých ľudí bez 
nároku na honorár asi 8 mesiacov v roku. Jednou z orga-
nizátoriek je aj scénografka Veronika Bohušová. 

Skúste v skratke predstaviť podujatie TEDx ľuďom, 
ktorí o ňom ešte nepočuli. 

„TEDx sú inšpiratívne konferencie, ktoré organizujú 
dobrovoľníci v rôznych mestách po celom svete a ich cieľom je 
zdieľať myšlienky hodné šírenia. Už tretím rokom 
organizujeme TEDx aj v Trenčíne. Našou iniciatívou chceme 
posunúť ľudí vpred, otvoriť im myseľ, ukázať nepoznané a 
inšpirovať ich. Našou snahou je, aby ľudia neprehliadali 
problémy vo svojom okolí, ale riešili ich, a to bez ohľadu na 
oblasť, v ktorej pôsobia. Aj preto témy našich rečníkov 
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pokrývajú široké spektrum ľudských záujmov, ktoré hýbu 
spoločnosťou.“ 

Čo vás vedie k organizácii tohto podujatia, prečo to 
robíte? 

„Každý z nás má potrebu sa niekde angažovať, niečo tvoriť, 
byť súčasťou niečoho, kde sa môže naplno prejaviť a robiť 
niečo zmysluplné. My sme sa rozhodli pre podujatie tohto typu. 
TEDxTrenčín ľudí inšpiruje, vyvoláva zvedavosť, entuziazmus 
a spolupatričnosť. Nielen v Bratislave sa konajú skvelé akcie. 
Chceli sme aspoň malou troškou obohatiť aj Trenčanov.“ 

Podujatie organizujú dobrovoľníci, čo ich na tom láka? 
„Dobrovoľníci sú základom podujatia, takisto ako organi-

zátori alebo rečníci a sponzori. Sú radi, keď môžu priložiť ruku 
k dielu a byť súčasťou podujatia TEDxTrenčín. Väčšina z nich 
pozná formát TEDx a je to pre nich „lovebrand“. Nielenže 
zistia, ako to funguje v zákulisí, ale podieľajú sa na tvorbe po-
dujatia, ktoré je pre ľudí skutočným obohatením, a to je naozaj 
pocit na nezaplatenie.“ 

Ako prebieha organizovanie takéhoto podujatia, koľko 
ľudí je do organizácie zapojených? 

„TEDxTrenčín organizuje primárne tím nadšencov, ktorý 
pozostáva z 11 členov. Každý z nás má zodpovednosť za určitú 
oblasť, ktorej sa naplno venuje. Konferenciu organizujeme 
približne 8 mesiacov, kedy sa pravidelne stretávame, preberáme 
rôzne témy a pomaličky vytvárame puzzle, ktoré do seba v deň 
D krásne zapadne. Deň pred podujatím a v deň podujatia sú 
našou veľkou oporou dobrovoľníci, bez ktorých by sme to 
nezvládli. Priemerne nám vypomáha okolo 14 dobrovoľníkov, 
ktorí sa starajú o pohodu účastníkov a bezproblémový priebeh 
podujatia. Všetci pracujeme bez nároku na honorár.“ 

Ako dlho premýšľate nad ústrednou témou konferencie? 
Čo nakoniec rozhoduje, čomu sa budete venovať? 
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„Nad témou konferencie rozmýšľame hneď na začiatku 
roka, keď začíname s organizáciou ďalšieho ročníka. V tíme si 
dáme brainstorming, spíšeme rôzne témy, uvažujeme nad ich 
využiteľnosťou a či sa dajú aplikovať na podujatie ako také. 
Potom hlasujeme a vyberieme najvhodnejšiu tému, s ktorou 
neskôr pracujeme – rečníci, scéna, sprievodné aktivity, všetko 
musí sedieť, aby bolo podujatie presne podľa našich predstáv.“ 

Zorganizovali ste už tri 
ročníky TEDx v Trenčíne, 
čím sa od seba odlišovali? 

„Každý ročník bol iný, či 
už témou, miestom alebo tí-
mom. Prvý ročník sme orga-
nizovali v Posádkovom klube 
ODA a TEDxTrenčín zastre-
šovalo aj iné občianske združenie. Taktiež zloženie tímu bolo 
úplne iné ako teraz. Posledné dva ročníky sme organizovali na 
Trenčianskom hrade, s novým tímom a novým občianskym 
združením.“ 

Vyhovuje takejto akcii priestor na hrade? 
„Áno, priestor nám veľmi vyhovuje. Má neskutočnú 

atmosféru, ktorú si chvália najmä naši návštevníci a úprimne 
sme si ju zamilovali aj my. Nielenže nepoznáme v Trenčíne 
krajšie miesto ako je hrad, ale priestor poskytuje aj úžasné 
možnosti, napr. čo sa týka scény alebo sprievodných aktivít. A, 
našťastie, nám obidva ročníky na hrade vyšlo úžasné počasie, 
takže si účastníci mohli vychutnať aj nádherné exteriéry.“ 

Aký bol tento ročník TEDx? Koľko bolo rečníkov, koľko 
návštevníkov? 

„Tento ročník TEDxTrenčín sa niesol v duchu „Rezonancie“ 
a dúfame, že tak na našich účastníkov aj pôsobil a bude v nich 
ešte dlho rezonovať. Na pódiu vystúpilo 13 rečníkov a premietli 
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sme 4 TED videá. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo takmer 200 
ľudí.“ 

Aké sú vaše dojmy, pocity? 
„Ten pocit po podujatí je neopísateľný. Keď vidíte, že tie 

mesiace práce mali naozaj zmysel a ľudia odchádzajú spokojní, 
prichádza úžasná satisfakcia. Sme nabití energiou na prípravu 
ďalšieho ročníka.“ 

Máte ako organizátorka vôbec šancu si vypočuť 
prednášky? 

„Väčšinu prednášok vidíme a počujeme už na generálke, 
ktorá býva deň pred 
podujatím. Počas po-
dujatia si málokto z 
tímu prednášku vypo-
čuje, lebo každý má 
svoju prácu, ktorej sa 
musí venovať, aby 
bolo všetko priprave-
né. Samozrejme, zále-
ží aj na tom, kto má v 

tíme akú funkciu, lebo napríklad naše fotografky musia byť v 
centre diania, tak im nič neunikne. Po podujatí si však každý z 
nás pozrie videá rečníkov, ktoré upravujeme a schvaľujeme, 
takže o prednášky neprídeme. Všetky sú voľne dostupné na 
našom webe, kde si ich môže pozrieť každý, kto sa nemohol 
zúčastniť.“ 

Kto vás tento rok najviac zaujal a prečo? 
„Tento rok ma najviac zaujala Anička Kuchařová, ktorá sa 

venuje lezeniu po lane alebo slack-liningu. Prekvapila ma 
svojou úprimnosťou, ľudskosťou a nadhľadom na život. Počas 
jej prednášky som mala zimomriavky a úprimne ma dohnala až 
k slzám.“ 

Aké sú vaše plány do budúcnosti? 
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„Aj naďalej by sme radi pokračovali v organizovaní 
podujatia TEDxTrenčín a aj vďaka spätnej väzbe od účastníkov 
ho chceme posunúť ešte o level vyššie. A máme v tíme jeden 
odvážnejší sen – raz zorganizovať v Trenčíne veľkú 
konferenciu TEDx s 500 účastníkmi.“ 

www.sme.sk 22.10.2016 
pomocná evidencia 878/1/2016 
 
Mestské divadlo v Trenčíne otvorilo v stredu 26. októbra 

novú divadelnú sezónu premiérou klasickej veselohry z pera 
zakladateľa slovenského divadelného realizmu Jozefa Gre-

gora Tajovského „Ženský 
zákon“ .  

Divadlo uviedlo premié-
ru hry v réžii Štefana 
Richtárecha pekne po sta-
rom: v krojoch, na dre-
vených laviciach, so slanin-
kou, slivovičkou a najmä – 
s láskou a pohladením pl-
ným nehy. Tak, ako by to 
hrali divadelníci pred sto 
rokmi – v čase, kedy city 
neboli predstierané, úsmev 
nebol falošný a faloš ús-
mevná. V čase, kedy zajtra 
platilo, čo bolo dohodnuté 
včera. 

Tradične, ale pritom živo a moderne – aj tak možno opísať 
inscenáciu v podaní trenčianskeho Mestského divadla. Jeho 
snaha uchovať a rozvíjať dedičstvo sa prejavila v kostýmovaní 
originálnymi krojmi, no herci i scéna počas predstavenia 
otvorene priznávajú:  
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„Toto je divadlo! Tu a teraz na doskách vám ponúkame 
láskavý humor i satiru, emócie, akciu i spomienku, ako to bolo 
kedysi a v niečom je stále aj dnes... Vychutnajte si vládu 
ženského zákona, ktorý charakterizuje láska k deťom, ne-
zmieriteľnosť, pokora i hrdosť.“ 

V inscenácii hrajú Simon Kopunec, Anna Maršalová, 
Diana Minarovičová, Zuzana Mišáková, Štefan Richtárech, 
Miloš Slemenský a Ladislav Žiško, dramaturgia Zuzana 
Mišáková, hudba Ladislav Žiško, Jozef Brindzák, Veronika 
Staňková, scénografia a kostýmy Silvia Ďurovcová, Jozef 
Ďuráči, produkcia Zuzana Mišáková. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 890/1/2016 
 
Svojou špecificky vyprofilovanou, najmä veľkorozmernou 

a veľkoryso pôsobiacou maliarskou tvorbou patrí Ju-
raj  Oravec k vý-
razným osobnos-
tiam súčasnej slo-
venskej výtvarnej 
scény. Pri príle-
žitosti umelcovho 
významného ži-
votného jubilea 
pripravila Galéria 
Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne reprezentatívnu výstavu, ktoré je 
bilanciou jeho  vyše 30-ročného výtvarného úsilia.  

Slávnostná vernisáž sa konala v piatok 28. októbra. Tvorbu 
známeho Trenčana si prišlo pozrieť viac ako tristo návštev-
níkov. O hudobný príspevok sa postaral výtvarníkov syn 
Jerguš Oravec a skupina Tammy and The Universe. 

Jubilant Juraj Oravec na vernisáži s kurátorkou výstavy Danicou Loviškovou. 
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Kurátorkou výstavy je Danica Lovišková. Prinášame jej 
text zo skladačky k výstave: 

Juraj Oravec sa narodil 8. októbra 1956 v Kežmarku. 
Študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v Prahe 
(1971 – 1075), u profesrorov B. Blažeja a C. Istlerovej a na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1975 – 1981) u 
profesorov F. Stoklasa, I. Vychlopena, D. Castiglioneho a V. 
Gažoviča. Od roku 1982 pôsobí v Trenčíne. Pôvodný výtvarný 
program orientovaný na maľbu, voľnú a úžitkovú grafiku po-
stupne rozšíril o kresbu a monumentálne exteriérové aj inte-
riérové diela do architektúry – v roku 2012 realizoval rozsiahlu 
priestorovú kompozíciu „Krížová cesta“ na pútnickom mieste 
Skalka nad Váhom, za ktorú získal cenu Fra Angelico. 

Od roku 1986 uskutočnil viac ako 50 samostatných výstav 
doma i v zahraničí (Trenčín, Piešťany, Bratislava, Dunajská 
Streda, Kežmarok, Martin, Poprad, Dolný Kubín, Nitra, Lip-
tovský Mikuláš, 
Praha, Uherské 
Hradiště, Ženeva, 
Mníchov, Viedeň, 
Budapešť, Paríž, 
Sao Paolo, Dráž-
ďany, Washington, 
New York...). 

V roku 2001 
absolvoval študij-
ný pobyt v Cité In-
ternationale des Arts v Paríži. Taktiež sa zúčastňuje na 
maliarskych a sochárskych sympóziách doma i v zahraničí. 
Svojou tvorbou je zastúpený vo viacerých slovenských galé-
riách (Trenčín, Dolný Kubín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, 
Spišská Nová Ves, Danubiana) a v početných súkromných 
zbierkach na Slovensku i v zahraničí. 
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Celá širokospektrálna tvorba Juraja Oravca prirodzene 
a voľne osciluje od figurálneho k abstraktnému výrazu, od vy-
jadrenia vlastnej umeleckej vízie k citlivej a osobitej reflexie 
okolitého sveta. Či už sa ponára do dávnejších časových vrstiev, 
pútavých literárnych či sakrálnych tém a odkazov alebo jeho 
maľby rezonujú aktuálnymi námetmi, zámerne sa vzďaľuje od 

prevahy optických dát, 
aby naplno uplatnil svoju 
obdivuhodnú imagináciu, 
expresivitu a zároveň vy-
jadril najvnútornejšie po-
city a predstavy.  

Autor favorizuje veľko-
formátové maľby. Sú na-
sýtené výbušnou energiou, 
svetlom, emóciami, žiari-
vými farbami, pulzujúcimi 
štruktúrami a znakmi. Ne-
smierne sugestívne a ma-
liarsky bravúrne v nich 
zobrazuje chvejivé vibrá-

cie vzdialených vesmírnych energií či nádherných podmor-
ských hlbočín. Objavujeme v nich nové časopriestory, ale aj tie 
viac či menej poznané rozmery našej duše.  

Podstatnú úlohu v jeho obrazoch zohráva farba. Senzuálna 
a magická, jemne vrstvená do rafinovaných štruktúr a textúr, 
znásobujúca neopakovateľnú atmosféru týchto nepokojných 
a tajuplných posolstiev. V posledných rokoch autor vytvára aj 
komornejšie figurálne diela pulzujúce dynamickými tvarmi, lí-
niami a plochami, razantným rukopisom nanášajúcim farby 
prostredníctvom čiar, škvŕn a odtlačkov. Vo svojej uvoľnenej 
expresivite otvárajú priestor pre divákovu fantáziu – nič nie je 
dopovedané, všetko je len naznačené a plné tajomstiev. Jeho 
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anjeli, čerti, diabli, zvieratá a vtáci, muzikanti, nepokojní 
pútnici plaviaci sa na vratkých bárkach, erotikou a zmy-
selnosťou preniknuté ľudské postavy nám bez príkras a zho-
vievavosti odkrývajú naše neresti, vášne i nenaplnené city 
a túžby. 

Akýmsi protipólom veľkorozmerných malieb sú komorné 
grafické listy. S jemnou iróniou, sarkazmom, ale aj úsmevom 
prinášajú pitoresknú mozaiku ľudských postáv, tvárí, 
predmetov, fragmentov nášho chaotického sveta. 

Juraj Oravec je virtuózny kresliar, ktorý vo svojich malých 
životných príbehoch, plných akcie, deja a súvislostí bravúrne 
odhaľuje ľudské charaktery, plochu grafiky zapĺňa pozoru-
hodnými predmetmi, detailmi a atribútmi, ktoré vypovedajú 
o našich vzostupoch a pádoch, o nevyspytateľných cestách ľud-
skej existencie. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 896/1/2016 
 
Herec Pavol Seriš sa v novembri trikrát predstaví na pódiu 

kina Hviezda v rodnom Trenčíne. Neoddychoval ani počas 
letných divadelných prázdnin (študijný pobyt v Paríži, účasť na 
dvoch medzinárodných festivaloch – v Estónsku získal Cenu 
publika a od amerických divadelníkov pozvanie na vystúpenia 
do New Yorku). V týchto dňoch je už opäť vo víre novej diva-
delnej sezóny. 

S pražskou režisérkou a scenáristkou Monikou Puli-
šovou ste naštudovali monodrámu Samko Tále podľa kul-
tovej „Knihy o cintoríne“ spisovateľky Daniely Kapitáňo-
vej. V Prahe bola 6. októbra aj jej premiéra. Ako dopadla?  

„Priznám sa, vnímal som premiéru ako krok do neznáma – 
buď sa vydarí, alebo zhorím a projektu dám zbohom. Skúšky 
boli veľmi náročné, prvýkrát som sa pokúšal o viac-menej či-
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noherný kus, prvýkrát som sa učil cudzí text. Samko je mentál-
ne zaostalý zberač starého papiera s neštandardným jazykom 
idiota, vety majú zvláštnu stavbu, opakujú sa alebo si od-
porujú... Kapitáňová vytvorila majstrovskú zmes zdanlivého 
humoru s temným svetom nenávistného udavača, ktorý si 
neuvedomuje dôsledky svojich skutkov. Premiéra dopadla nad 
očakávanie, reakcie divákov ma povzbudili. Teším sa na 
Samkove reprízy.“ 

V plnom prúde je vaša Klaun Túr 2016 – turné po 
šestnástich slovenských a českých mestách s hrou Chutilo 
vám, páni? Jedno z vystúpení bude aj v piatok 4. novembra 
v Trenčíne.  

„Už mám za sebou nie-
koľko predstavení, teším sa 
z diváckeho záujmu i ohla-
su. Niektoré moje vystú-
penia v rámci turné obo-
hacuje akustické duo Evolet 
z Brna, niekoľko jeho fol-
kovo-šansónových pesni-
čiek si vypočujú aj tren-
čianski diváci. Po hlavnom 
predstavení zvyčajne pridá-
vam skeče z iných mojich 
komédií.“ 

V novembri chystáte 
pre Trenčanov na javisku 
kina Hviezda aj ďalšie vystúpenia. Kedy vás ešte môžu 
vidieť? 

„S komédiou Pri kase sa v sobotu 19. novembra predstavím 
v rámci významného európskeho podujatia Noc divadiel. A na 
piatok 25. novembra chystám premiéru vystúpenia pod názvom 
Na ostro! Pôjde o komponovaný večer na rozhraní divadla a 

 

Pavol Seriš ako Samko Tále. 
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stand-up comedy. Budú tam hrané pasáže a skeče z rôznych 
hier, bude tam improvizácia i rozprávanie zážitkov zo života i 
štúdia. Bude to pestré a verím, že aj vtipné.“ 

www.sme.sk 30.10.2016 
pomocná evidencia 901/1/2016 
 
Vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho 

kraja otvorili vo štvrtok 3. novembra 53. Métu - výstavu fo-
tografií členov rovnomennej fotoskupiny.. 

Svoje fotografie na nich vystavujú autori Anna Marušin-
cová, Jiří Foldyna, 
Igor Hečko, Vladimír 
Hrnčiar, Július Ká-
koš, Štefan Majtán, 
Jaroslav Matejček, 
Jozef Poláček, Jan 
Tluka, Jiří Tomis, Ján 
Valenta, Jana Vere-
sová a hostia Jiří 

Skřipský a Eleonóra Žůrková. 
Skupina MÉTA pracuje pri Trenčianskom osvetovom 

stredisku v Trenčíne. Založená bola v roku 1962 pri Okresnom 
dome osvety v Trenčíne. Zakladajúcimi členmi skupiny boli 
Ing. Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt, František Spáčil, 
Anton Štubňa. Táto štvorčlenná skupina sa prvou výstavou 
120 fotografií verejnosti predstavila v marci 1963 v Okresnom 
múzeu v Trenčíne. 

Méta je jedným z mála fotografických zoskupení na 
Slovensku, ktoré systematicky tvoria prezentujú svoju tvorbu 
širokej verejnosti. Už niekoľko rokov smeruje Méta k väčšej 
otvorenosti, pestuje si vlastný fotografický dorast. Talentom 
ponúka priestor na ich prezentáciu v rámci výročných výstav.  
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Každoročná výstava fotografií členov skupiny Méta patrila 
a patrí k vyhľadávaným kultúrno-spoločenským podujatiam 
v Trenčíne. Ovplyvňuje záujem o fotografiu nielen u mladej 
generácie ale i širokej verejnosti. Tohtoročnú výstavu si môžu 
návštevníci pozrieť do 29. novembra 2016. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 920/1/2016 
 
Divadlo 21 Opatová sa od 4. do 6. novembra zúčastnilo na 

divadelnom Festivale Zuzany Kardelisovej v srbskom Kysáči, 
kde uviedlo hru „Opalu má každý rád“. Vstupenkou na tento 
festival sa im stalo tohtoročné víťazstvo na Festivale Aničky 
Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Za najlepšie 
stvárnenie ženskej postavy na festivale získala Cenu Zuzany 
Kardelisovej predstaviteľka hlavnej postavy Ivana Oravcová.  

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 928/1/2016 
 
Jedenásty ročník Festivalu dobrodružných filmov Hory-

Zonty (10. – 12. novembra) slávnostne ukončili v trenčian-
skom Kine Hviezda premietaním filmu Jachtárske Himaláje 
a diskusiou s autorom filmu, slovenským horolezcom a more-
plavcom Vladom Provazníkom. Film zachytáva autorovu 
plavbu okolo sveta na 14-metrovej plachetnici. 

Po zaujímavej diskusii a dych berúcom filme nasledovalo 
slávnostné vyhodnotenie súťažných filmov. Cenu poroty získal 
film Kalamarka od Martina Grajciara.  

„Na filme nás zaujal už len samotný námet, pretože ide o vý-
znamnú horolezeckú lokalitu. Na druhej strane je tento námet 
výzvou pre filmárov, pretože tam nie je žiadny výnimočný 
športový výkon a napriek tomu sa autorovi podarilo film 
spracovať tak, že bol zaujímavý aj pre horolezcov a zároveň 



402 
 

mal veľmi vysokú remeselnú kvalitu, ktorou vyčnieval spo-
medzi všetkých súťažných filmov,“ povedal jeden z členov 
poroty. Hlavnú cenu Grandprix jednohlasne získal film 
Divočinou Aljašky od Jiřího Horčičku. 

Festival  priniesol 36 dokumentárnych filmov z horského 
prostredia. Súčasťou 
festivalu bola aj sekcia 
s názvom Umenie 
a šport v živote teles-
ne postihnutých. Do 
tejto sekcie patria vý-
stavy fotografií, vý-
tvarná súťaž, tvorivé 
dielne a zážitkové 
workshopy. Hlavný 
workshop vznikol v spolupráci so Strednou umeleckou školou 
v Trenčíne. 

Medzi sprievodnými podujatiami bol 7. ročník Behu o pohár 
Festivalu HoryZonty, nosičské preteky vo vynášaní pivného 
suda po Farských schodoch v Trenčíne, ukážka psích záprahov 
s okružnou jazdou po Mierovom námestí v Trenčíne a množ-
stvo ďalších zaujímavých aktivít. Záverečnú bodku za festi-
valom dal film z réžie Pavla Barabáša s názvom Sloboda pod 
nákladom o posledných mohykánoch na európskom kontinen-
te, tatranských nosičoch, ktorí zásobujú vysokohorské chaty. 

www.tsk.sk 13.11.2016 
pomocná evidencia 943/1/2016 
 
Fotosúťaž „Trenčiansky región cez fotoobjektív“ z dielne 

krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región 
pozná svojich víťazov. Súťaž prebehla od júna do konca ok-
tóbra a mohli sa do nej zapojiť profesionálni aj amatérski foto-
grafi. Odbornú komisiu, ktorá posudzovala súťažné fotografie, 
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tvorili profesionálni fotografi z Trenčianskeho  kraja. Radovan 
Stoklasa, Pavol Obst a Milan Gross sa stretli v sídle KOCR 
Trenčín región a spoločne vybrali víťazné fotografie. 

Porota pri výbere zvažovala množstvo faktorov. Hodnotená 
bola nielen profesionálna technika, ale aj nápad a celkový do-
jem z fotografie. Fotografie boli rozdelené do troch súťažných 
kategórií. 

Prvú kategóriu predstavovali hrady, zámky a kultúrne pa-
miatky v Trenčianskom kraji. V druhej kategórií boli oceňova-
né fotografie prírody a v tretej boli hodnotené momentky z 
rôznych podujatí v kraji. 

„Vyberali sme z 886 fotografií od 178 súťažiacich foto-
grafov. Výber nebol jednoduchý, nakoľko predložených bolo 
množstvo kvalitných snímok. No po viac ako 2 hodinách 
intenzívneho prehliadania fotografií a vášnivej diskusii sme sa 

rozhodli pre ví-
ťazov. V jednej 
kategórii sme 
udelili aj čestné 
uznanie“, vyjad-
ril sa Radovan 
Stoklasa. 

V kategórii 
hradov, zámkov 
a kultúrnych pa-
miatok získali 

ocenenia Jozef Sádecký (1.miesto), Michal Martiš (2.miesto) 
a Miroslav Hambálek (3.miesto). 

V druhej kategórii – príroda obsadili najvyššie priečky 
Daniel Kopunec (1.miesto), Lukáš Kubčina (2.miesto) a 
Lukáš Hollý (3.miesto). 

Víťazná fotografia Jozefa Sádeckého. 
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V kategórii momentky z podujatí boli ocenení autori Ján 
Plachý (1. miesto), Vladimír Ronec (2. miesto), Peter Savko 
(3. miesto) a čestné uznanie bolo udelené Romanovi Holému. 

www.sme.sk 14.11.2016 
pomocná evidencia 944/1/2016 
 
Od 18. do 23. novembra sa v ArtKine Metro koná už 13. 

ročník Festivalu francúzskych filmov. Otvorila ho snímka 
„Marguerite“ so skvelou Catherine Frot, ktorá za svoj výkon 
získala hereckého Césara. Príbeh o nekonečnej osamelosti, ne-
zlomnej vášni k hudbe, o láske, ktorá všetko odpustí, ale aj o 
umení a úspechu uviedol festival v piatok 18. novembra. 

 Za ním nasledovala komédia „Hore za láskou“, tohtoročná 
novinka, ktorá 
rieši vzťah me-
dzi mužom a 
ženou. Fran-
cúzski tvorco-
via tu prinášajú 
variáciu netra-
dičných proto-
typov postáv 
kráska a trpas-
lík, ktorú vylep-
šujú do sviežej podoby. V rámci festivalu je však pripravených 
ďalších 11 snímok. Uvedie animovaný  film „Až na severný 
pól“. K podujatiu, ktoré pripravuje Mesto Trenčín v rámci 
spolupráce s partnerským mestom Cran-Gevrier a občianskym 
združením Lampart, patria aj sprievodné akcie.  

Výnimočná tvorba fotografky Myette Fauchère je prezen-
tovaná na Mierovom námestí. Veľkoformátové fotografie pod 
titulom „Chameleónske portréty“ ponúkajú zvláštny vizuálny 

 

Starosta Cran-Gevrier Jean Boutry si na otvorení festivalu zaspieval spolu s Merlotom (vľavo). 



405 
 

experiment – ľudí pózujúcich pred pozadím zhotoveným z rov-
nakej látky, z akej sú ušité ich odevy.  

S originálnymi melódiami a inšpiratívnymi textami prišiel 
do Trenčína francúzsky hudobník Merlot. Miestom koncertu 
netypického umelca známeho z reggae skupiny Baobab bude 
divadelná sála kina Hviezda v rámci európskej Noci divadiel.  

www.trencin.sk 18.11.2016 
pomocná evidencia 962/1/2016 
 
Koniec novembra v Trenčíne patril poézii a próze. Na pôde 

Verejnej knižnice Michala Rešetku vyhlásili výsledky celo-
slovenskej literár-
nej súťaže Jozefa 
Braneckého Studňa 
sa tajne s dažďom 
zhovára. Medzi o-
cenenými bola aj 
najstaršia členka 
Literárneho klubu 
Omega 85-ročná 
Ružena Viskupi-

čová-Kondelová, 
dve ocenenia si odniesla Magdaléna Martišková (15), ktorá 
ich v literárnych súťažiach získala doposiaľ viac ako 60. 

Celoslovenská súťaž tento rok oslávila svoj 24. ročník, 
podľa predsedu poroty, spisovateľa a básnika Jaroslava 
Rezníka jej úroveň každým rokom rastie. 

„Na začiatku mala súťaž len jednu kategóriu – poézia a próza 
pre mladých do 20 rokov. O súťaž sa začali zaujímať aj starší, 
preto sme zaviedli aj kategóriu pre ľudí nad touto vekovou 
hranicou. Súťaž ukazuje, ako veľa ľudí píše a my sme o tom ani 
nevedeli,“ priblížil predseda odbornej poroty. 

 
Magdaléna Martišková si odniesla dve ocenenia. 
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Autor desiatok literárnych diel na mladých autoroch oceňuje 
aj ich záujem o čítanie. „Bez toho, aby veľa čítali, nie je možné, 
aby dobre písali. Písaním si cibria pamäť a na ich dielach to 
bolo znať,“ dodal Jaroslav Rezník. 

Tajomníčka trenčianskej pobočky Spolku slovenských 
spisovateľov a členka poroty Margita Ivaničková hodnotí 
tento ročník ako originálny. 

„Mimoriadne silná bola kategória poézia autorov do 20 
rokov. Je to veľmi sľubný prísľub do budúcnosti, pretože na-
písať dobrú báseň nie je 
jednoduché. Mladí ľu-
dia musia mať načítané 
veľké množstvo kvalit-
nej literatúry, aby moh-
li ísť s kožou na trh,“ 
vysvetlila Margita Iva-
ničková, ktorú veľmi 
pozitívne prekvapila 
atmosféra súťažných 
prác. 

„Potešilo nás, že aj 
napriek ťažkým a váž-
nym námetom, ktoré 
súťažiaci spracovali, 
neprepadajú depresii a 
beznádeji. Tá neobchádza ani našu spoločnosť, autori zašli 
ďalej a našli nádej, čo nás teší,“ prezradila Margita Ivaničková.  

Jednou z najúspešnejších mladých autoriek je Magdaléna 
Martišková (15) z Topoľčian. Gymnazistka získala na 
literárnych súťažiach doteraz viac ako 60 ocenení, z Trenčína 
si odniesla ďalšie dve. 

„Prvé miesto som získala v kategórii poézia, druhým oce-
nením bola Cena poroty. Vo voľnom čase najradšej čítam ruskú 

 

 

Ružena Viskupičová-Kondelová, za ňou Jaroslav Rezník a Margita Ivaničková. 
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literatúru,“ povedala študentka. Svoju budúcnosť vidí jasne – 
byť aktívna v literatúre. 

Tretie miesto v kategórii próza do 20 rokov získala 16-ročná 
Alžbeta Bulíková. Študentku gymnázia fascinuje štúdium žur-
nalistiky, v budúcnosti chce vydať vlastné knihy. 

 „Rada by som vydala román, dokonca som si spísala, čo 
všetko by som rada vydala,“ usmiala sa prozaička, ktorá do sú-
ťaže poslala príspevok o slepej žene. 

„Je to o jednej našej známej, ktorá sa dokáže vysporiadať so 
životom a mať svoj svet, je to úžasná osoba,“ zvýraznila Alž-
beta, ktorá okrem písania rada číta cestopisy, históriu či 
Shakespeara.  

Najstaršou ocenenou bola 85-ročná Ružena Viskupičová-
Kondelová. Za knihu Gest – Hoste získala Cenu Európskych 
miest mieru. 

„Kniha je historickým prierezom mojej rodnej dedinky, a to 
od čias praveku do súčasnosti,“ priblížila svoje dielo stále 
aktívna spisovateľka žijúca v Trenčíne. 

www.sme.sk 10.12.2016 
pomocná evidencia 1030/1/2016 
 
V detstve jedným dychom hltal vedecko-fantastické knihy 

svetoznámych autorov Julesa Verna, Isaaca Asimova i bratov 
Strugackých. Dnes 31-ročný právnik Erik Kotlárik ide v ich 
stopách. 

V 14. ročníku najprestížnejšej slovenskej súťaže Cena Fan-
tázie zameranej na fantastické žánre fantasy, sci-fi a horor do-
minoval v konkurencii 155 autorov z celej republiky. Víťazný 
verdikt oznámila päťčlenná porota 12. novembra v Bratislave 
počas knižného veľtrhu Bibliotéka. 

Erik Kotlárik píše už od základnej školy. Šťastie skúšal v 
Cene Fantázie po tretíkrát. Po premiérovom neúspechu v roku 
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2007, ktorý ho od písania načas odradil, nasledovala jeho se-
demročná odmlka. V minulom ročníku obsadil v Cene Fantázia 
jedenáste miesto. 

V tomto roku už dominoval v obrovskej konkurencii 155 
fantastických poviedok. 

„V roku 2015 jeden z porotcov vo svojom videoblogu oso-
bitne vyzdvihol moju poviedku. To ma navnadilo, aby som to 
skúsil ešte raz. Túžba písať stále vo mne zostala. Teším sa zo 
skvelého úspechu,“ vyznal sa Erik Kotlárik. 

Možný úspech a celkové víťazstvo v 14. ročníku vyhľa-
dávanej súťaže si nechcel až do posledných chvíľ pripúšťať. 

„Nechcel som byť sklamaný. Túžil som mať dobré hod-
notenie od poroty. 
Čítať komentáre 
od porotcov je vý-
borná vec. Doká-
že to človeka po-
sunúť dopredu. 
Hoci niekedy tre-
ba ísť navzdory 
kritike, treba aj 
počúvať hlasy 

iných,“ povedal víťaz. Vo svojej víťaznej poviedke Mesto 
spomienok rozbrázdil netradičným spôsobom problematiku 
ľudskej pamäti. 

„Prekvapujúci úvod nepripraveného čitateľa prefacká a za-
nechá v hlave otázku: „Čo to do čerta bolo?“ Otázka je však 
pomerne rýchlo zodpovedaná originálnou odpoveďou. Myš-
lienkové mapy, návody na posilnenie pamäti a súťaže v za-
pamätaní si rôznych informácií tvoria len pozadie iného, zľahka 
trilerového príbehu,“ povedala na margo víťaznej poviedky 
organizátorka Ceny Fantázie Lucia Lackovičová. 
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Erik v poviedke pracoval s rôznymi časovými rovinami, 
kompozícia jeho poviedky bola neobvyklá a netradičná. „Dal 
som do toho veľa času. Zameral som sa na postavy a dialógy. 
Autori sa totiž často zameriavajú na vybudovanie sveta okolo, 
ale zabúdajú detailnejšie priblížiť fungovanie ľudského ele-
mentu,“ skonštatoval Erik Kotlárik. 

Erika nadchli mnemotechniky, ktoré sa používali ešte v čase 
starého Grécka i Ríma. 

Mnemotechniky sa môžu zameriavať na jednotlivé údaje, 
ako sú napríklad mená, čísla, názvy ulíc alebo sa zameriavajú 
na zapamätanie kníh, väčších dokumentov, telefónnych zoz-
namov a encyklopédií. „V minulosti boli knižky veľmi vzácne 
a málokto ich mohol vlastniť. Každý sa preto snažil zapamätať 
si čo najviac,“ pokračoval Erik. 

Prepájanie minulosti s budúcnosťou i prítomnosťou, minulé 
zážitky nenechali autora vlažným. Dokázal ich rozvinúť v naj-
lepšej fantastickej poviedke roka. 

„Dnes človek nie je nútený všetko si pamätať, mnohé za 
neho robí výpočtová technika. Pamäť je aj tak nutné neustále 
trénovať,“ podotkol autor, ktorý by rád vydal vlastnú zbierku 
poviedok. V zborníku Fantázia 2016 jeho poviedka Mesto spo-
mienok našla popredné miesto spolu s ďalšími devätnástimi 
fantastickými literárnymi počinmi. 

Prvé príbehy vymýšľal Erik už ako päťročný. 
„Zapisovala ich na stroji mamina kolegyňa, ktorá ma prišla 

„vartovať“. Veľmi ma to vtedy tešilo. Mal som pocit, že som 
pán spisovateľ. Veľký vplyv mala na základnej škole potom pa-
ni učiteľka Balková. Samozrejme, vtedy som ešte fantasy ne-
písal,“ zaspomínal si. 

Už ako školák získal niekoľko cien v literárnych súťažiach. 
Boli to však časy, keď úspešné školácke poviedky písal na 
tému: Prečo mám rád slovenčinu. Literárnych súťaží medzi 
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„dospelákmi“ sa začal zúčastňovať až v roku 2007 vstupom do 
Ceny Fantázie. 

Najlepšia fantastická poviedka roka 2016 vznikala v 
Erikovej hlave už od októbra 2015. „Odovzdal som ju v 
posledný deň uzávierky súťaže. Píšem väčšinou v noci, keď už 
spí dcéra aj manželka,“ dodal Erik Kotlárik. 

Plnokrvné sci-fi, fantasy, desivé horory, ale aj historické a 
rozprávkové texty či humorné dielka ovládajú slovenský svet 
fantázie. V Cene Fantázie 2016 zo 155 poviedok nominovala 
do záverečného finále porota nakoniec päť najlepších. „Tento 
ročník ovládlo fantasy. Vo finále nebol ani jeden hororový text. 
Prechody a kombinácie žánrov boli v tomto ročníku pomerne 
časté,“ uviedla organizátorka Lucia Lackovičová. 

Autori nechodili na vedecko-fantastickú inšpiráciu do Ame-
riky, ale na rozvinutie príbehu im postačili domáce reálie. 
„Čoraz viac autorov píše dobre. Čoraz viac autorov sa usiluje 
písať ešte lepšie. Konkurencia je veľká a je skvelé, že ľudia sa 
snažia publikovať,“ dodala Lucia Lackovičová. 

www.sme.sk 27.11.2016 
pomocná evidencia 985/1/2016 
 
Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy na Novo-

meského ulici v Trenčíne sa zúčastnili XXX. ročníka celo-
slovenskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 
a zožali úspech. Natália Froľová získala prvé miesto vo svojej 
kategórii v žánri poézia a Peter Kepeňa tretie miesto v žánri 
prózy. V zborníku víťazných prác z podujatia tak nájdeme aj 
literárne diela mladých Trenčanov. Do ďalšej tvorivosti im 
prajeme veľa nadšenia a inšpirácie.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
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Súťaž v speve regionálnych ľudových piesní „Trenčianske 
hodiny“ sa konala v stredu 30. novembra a vo štvrtok 1. de-
cembra. Odznelo na nej 114 piesní v podaní 57 spevákov z 19 
základných škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho re-
giónu.  

Porota hodnotila výber piesní, intonáciu a rytmus, ale 
i celkový umelecký dojem. V prvý deň súťaže si umiestnenie 
vyspievali v I. kategórii 1. Sofia Körmendyová (ZŠ Východ-
ná), 2. Maximilián Lukšo (Dolná Súča) a Ema Vavríková (ZŠ 
Dlhé Hony), 3. Karolína Keliarová (Futurum). V II. kategórii 
1. Jakub Zboray (ZŠ Dlhé Hony), 2. David Včelík (ZŠ Dlhé 
Hony) a Ema Papierniková (Horné Srnie), 3. Tatiana Stašá-
ková (ZŠ Veľkomoravská). V III. kategórii 1. Nina Kohou-
tová, Tomáš Lendvay (obaja ZŠ Dlhé Hony), 2. Petra 
Trúnková (Dolná Súča), 3. Kristína Ďuráčiová (ZŠ 
Veľkomoravská) a Kristína Múdra (Drietoma). 

Výsledková listina z druhého dňa súťaže: I. kategória - 
1. Ema Juricová a 
Karolína Gažiová 
(obe Horná Súča), 
3. Matej Šajdík 
(ZŠ Hodžova), Vik-
tor Murín (Svin-
ná). II. kategória - 
1. Petra Zichová 
(ZŠ Hodžova), On-
drej Mikušinec 
(Horná Súča), 2. Gabriela Sedláčková (Trenčianske Stankov-
ce), 3. Vanesa Balážová (Trenčín, Ľ. Stárka) a Tamara 
Murínová (Svinná). III. kategória - 1. Hana Scheerová (ZŠ 
Hodžova) a Jozef Chupáč (Horná Súča), 2. Sabina Fraňová 
(Trenčianske Stankovce), 3. Ema Lacková (Gymnázium Ľ. 
Štúra).  

 

K najlepším patrili aj (zľava) J. Chupáč, H. Scheerová, S. Fraňová a E. Lacková. 
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Súťaž organizovalo Mesto Trenčín v spolupráci so Základ-
nou umeleckou školou K. Pádivého.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
Kino Hviezda patrilo v nedeľu 20. novembra divadlu a 

hudbe. Ostravské Divadlo z paneláku s hrou Tlačítko, spevák 
Milo Kráľ so svojou skupinou a Barborou Švidraňovou i 
trenčianske Divadlo Normálka dostali do umeleckého varu 
priaznivcov humoru i dobrej hudby. 

Trenčania z Normálky sa stali od svojho vzniku v roku 2004 
domácim divadelným kultom. Majú množstvo stálych priaz-
nivcov, ku ktorým neustále pribúdajú nové „duše“ divadelnej 
múzy. Mnohí z nich si prišli pozrieť aj hru z psychiatrickej 
liečebne, v ktorej si milovníci humoru prišli opäť na svoje. 

Desaťčlenný umelecký súbor, jedenásť vlastných hier, jeden 
film, 140 predstavení a množstvo divadelných cien doma i v 
zahraničí. Taká je bilancia Normálky za dvanásť rokov 
divadelnej existencie. Medzi zakladajúcimi členmi boli Miro 
Ďuriš a Pavol Karell, ktorí účinkujú v divadle dodnes. 

„Divadlo sa oficiálne narodilo v roku 2004. Hráme vlastné 
hry, ktorých autorom je Miro Ďuriš. Po náročných kastingoch 
a previerkach sa vyselektovalo najlepšie herecké jadro, ktoré 
funguje dodnes,“ zasmial sa Pavol Karell. K obmene hercov 
takmer nedochádza. Obľúbení trenčianski herci sú v prak-
tickom živote učitelia, technici i nákupcovia. Pravidelne sa stre-
távajú každý týždeň. 

 „Začíname čítačkami, potom špekulujeme nad kulisami, 
kostýmami. Pred premiérou sú skúšky nahustené aj na každý 
deň, aby sme to doviedli do úspešného finále,“ pokračoval Miro 
Ďuriš. Herec a tvorca hier v jednej osobe „šije“ úlohy členom 
súboru doslova na mieru. Napíše novú hru a už vopred podľa 
typov „svojich“ hercov vie, komu pridelí danú rolu. 
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Hry Výlet, Skupinová terapia, Samo z lazov, Zvlnený 
studený front, Ochotníci, Studňa lásky či Zdenka z Maksu 
rozochvejú bránice divákov aj po mnohých reprízach.  

„Máme chuť robiť si srandu z javov, ktoré považujeme za 
„srandovné“ až hlúpe. Divadlo nás baví a chceme zabávať 
našich priaznivcov,“ zhodli sa tvorcovia. Divadelníci sa najviac 
zamilovali do hry Výlet, ktorý je aj divácky najpopulárnejší. 

„Divadelný autobus“ 
plný „šmejdami“ okla-
maných kúpychtivých 
ľudí mal premiéru už v 
roku 2007. Napriek 
tomu je titul doteraz 
veľmi žiadaný a jeho 
reprízy divákmi bohato 
obsadené. 

„Aj keď nás je spolu 
s technikom a zvuká-
rom vyše desať, doká-

žeme sa na skúškach bez problémov stretávať. Zariadili sme si 
prácu a voľný čas tak, aby sme sa každý týždeň na tie tri 
hodinky odtrhli a skúšali. Pred premiérami častejšie, pri 
reprízach nám stačia oprašovačky,“ usmial sa herec Pavol 
Karell. 

Ochotníci z Normálky majú už aj televízne seriálové 
skúsenosti. Paľo Karell si zahral v seriáloch Búrlivé víno, 
Chlapi neplačú i v Rodinných prípadoch. Na televíznej 
obrazovke sa predstavili aj Laco Sekerka či Monika 
Schwandtnerová. Viacerí majú natočené zvukové a kamerové 
skúšky a čakajú na nové ponuky vo svete televízie i 
slovenského filmu. Hviezdami Normálky sú aj herečky Lucia 
Benešová a Andrea Makišová. 

Divadlo Normálka a jeho hra Výlet. 
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„V divadle som od roku 2008. Do súboru ma pritiahla 
Andrea a môj strojček na zuboch. Vtedy som bola ešte mladá a 
potrebovali niekoho so strojčekom na zuboch. Herecké 
skúsenosti som nemala dovtedy žiadne, ale išlo to samo,“ 
zasmiala sa Lucia Benešová, ktorá na základnej škole učí 
zemepis a dejepis. Práve učiteľské remeslo jej pomohlo pri 
prvých krokoch na javisku odbúrať trému.  

„Stojím stále pred žiakmi. Nerobilo mi preto problém 
postaviť sa pred divákov. Ale tréma aj tak sem-tam príde,“ 
priznala Lucia. 

Andrea Makišová je v Normálke od roku 2006. „Prišla som 
sa pozrieť na skúšku a ďalšiu ochotnícku hru písal Miro Ďuriš 
už aj s mojou rolou. Nehrala som iba v Studni lásky. Potom som 
už účinkovala vo všetkých divadelných predstaveniach,“ 
povedala Andrea. Keď musela zvládnuť obrovské množstvo 
textu, chodila sa ich učiť spolu s hereckým kolegom Petrom 
Hlavničkom na trenčiansku Brezinu. „Mali sme tam spoločné 
dialógy, tak sme ich drilovali na čerstvom vzduchu,“ usmiala sa 
herečka. 

Normálka nemá šepkárku, napriek tomu diváci výpadky 
textu u hercov nedokážu postrehnúť.„Jasné, že niekedy niečo 
zabudneme. Ale dokážeme si pomôcť a navzájom si našepkať. 
Dokážeme okamžite aj zaimprovizovať,“ pokračovala Andrea 
Makišová. V praktickom živote vzdeláva učiteľov, 
pedagogická istota z nej vyžaruje aj na javisku. 

Do Divadla Normálka sa chcú dostať i noví herci. 
Prebojovať sa však do ustáleného súboru nie je jednoduché. Hry 
sú väčšinou písané pre zohratú desiatku hercov bez alternácie. 
Takou bude aj komediálna novinka, ktorú by chceli predstaviť 
už v apríli budúceho roka. 

„V období, keď nepripravujeme nič nové, tak si vystačíme. 
V krátkych príbehoch sme vyskúšali troch nových členov, v hre 
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Čínska stena sa objavili tiež dvaja novici,“ zhodli sa členovia 
súboru, ktorí premiéru hier pripravujú dva až tri mesiace. 

„Ponorku medzi sebou nemávame. Nie sme spolu zase až tak 
často. Po predstavení zájdeme na kávu, pred Vianocami 
nechýba spoločné vianočné posedenie,“ prezradili.  

„Normálkari“ majú za sebou okrem domáceho Trenčína aj 
predstavenia v Novom Meste nad Váhom, Bojniciach, 
Bodovke, Devíne, Nitrianskom Pravne, v Udiči či v Uherskom 
Hradišti. Ich chytľavé texty rezonujú na festivaloch i v sólo 
predstaveniach.  

„Sme vždy prekvapení, že niekto ešte príde. Je super, že 
máme Mira Ďuriša, ktorý hry píše. My ostatní sme na písanie 
neschopní, ale do textu mu radi zasahujeme,“ zasmiala sa 
herečka súboru Monika Schwandtnerová. 

Miro Ďuriš, Paľo Karell, Laco Sekerka, Monika Schwand-
tnerová, Andrea Makišová, Milino Minárik, Lucia Petreková, 

Lucia Benešová, 
Rudo Kochajda, 
Paľo Kvasnica, 
Peťo Hlavnička, 
Martina Ďurišo-
vá, ale aj zvukár 
Jaro Turek a o-
svetľovač Martin 
Potočný je partia 
ľudí, ktorá nielen 
Trenčanom na kaž-

dom predstavení rozdáva dobrú náladu. 
„Našou túžbou je hľadať niečo prirodzené a normálne 

v dnešnom svete úžasných výnimočností. Uprednostňujeme 
vlastnú tvorbu, ktorá je síce amatérska, ale na druhej strane 
možno odľahčená od zväzujúcich pravidiel skutočných umel-
cov,“ zhodujú sa svorne. 

 

Normálka zabáva divákov aj komédiou Skupinová terapia. 
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Radosť z divadla, zábava divákov i seba samých z pro-
tagonistov Normálky vyžaruje aj po rokoch existencie. Možno 
aj preto, čo vyriekol Rudo Kochajda. „Hráme tak, ako nám 
„huba“ narástla. A aj keď je scenár napísaný, radi si pritom aj 
zaimprovizujeme,“ usmial sa obľúbený herec z Normálky. 

www.sme.sk 07.12.2016 
pomocná evidencia 1021/1/2016 
 
Tváre maskujúce city aj myšlienky. Jeden nechce vidieť, čo 

sa okolo deje. Iný sa pokúša ukryť vypočítavosť, pretvárku, 
intrigánstvo. Ďalší si 
nasadí dokonca kar-
nevalovú masku. Z 
podaktorých zas vy-
žaruje tajomstvo. A 
možno aj múdrosť. 
Aj obrazy zastrešené 
názvom „Hlavy 
a hlavúni!“ vystavuje 
Eva Mišáková Abe-
lová na veľkej jubilejnej výstave v trenčianskej Galérii M. A. 
Bazovského, ktorá mala vernisáž v piatok 9. decembra. Nazvala 
ju „Eva uhryznutá jablkom“. 

„Nesnažím sa spájať tvorbu s tým, čo sa práve odohráva 
v spoločnosti,“ hovorí maliarka. „Hlavám sa v podstate venu-
jem po celý čas. Kedysi to boli pekné ženské tváre s prižmú-
reným okom, hoci prvoplánovo nešlo o krásnu ženu. Teraz ide 
skôr o ľudí, ktorí sa stretávajú, hoci aj v divadle. Zoskupenia 
hláv sú pre mňa výtvarne príťažlivé rovnako ako emócie, ktoré 
z nich sálajú,“ pokračuje. 

Svojimi obrazmi rozpráva príbehy. Pred rokmi skôr 
o krehkom pôvabe detstva či zraniteľnosti mladosti. V po-
slednom desaťročí viac o zraniteľnosti, hľadaní istoty, túžbe po 

Eva Mišáková Abelová víta na svojej vernisáži výtvarníka Rudolfa Moška. 
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harmónii, snoch, ale aj o vášňach, nestálosti emócií, o rozča-
rovaní, samote. Rozihranú hravosť časom vystriedala nostalgia 
a prenikanie do mystérií emocionality, duše i života. A výbušnú 
farebnosť maliarskej palety vytlačili tlmenejšie valéry. 

„Môže to byť spojené aj s temnejšími príbehmi, ktoré sa za 
posledných desať rokov v mojom živote odohrali. Ale okrem 
toho som sa rozhodla zredukovať farebnosť, ktorá ma spre-

vádzala viac ako dve desať-
ročia. Priťahovala ma totiž 
zrelšia poloha, ale aj okre-
saná farebnosť vysiela po-
dobné pocity,“ vysvetľuje 
trenčianska rodáčka, ktorá – 
s výnimkou štúdií na praž-
skej Akadémii výtvarných 
umení – v meste pod hra-
dom Matúša Čáka žije a tvo-
rí. 

Vyše stodesať vystave-
ných obrazov predstavuje jej 
tvorivú cestu najmä v po-
sledných desiatich rokoch, 
aj keď sa tu a tam objavia aj 

staršie diela. Zátišia, hlavy, nahé postavy, anjeli, krajina, krí-
že…  

„Necítim sa ani ako maliarka krajiny, ani ako maliarka 
figúry, ani ako maliarka zátiší. Obraz vzniká na základe 
maliarskeho vlnenia, úplne podvedome. Skôr je to asociácia 
plôch, niečo do toho dotvorím a zrazu vznikne zátišie. Priťahujú 
ma niektoré témy, detaily,“ opisuje Eva Mišáková Abelová.  

V poslednom období sa posunula od obrázkov malých roz-
merov k väčším plátnam. A preladila až k abstrakcii. „Väčšie 

 

Eva Mišáková Abelová: King and Queen 
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formáty sú podľa mňa vstupom do zakázanej uličky. A abstrak-
cia nikdy nebude mojou dominantou,“ pripomína. 

Z tmavočerveného pozadia vystupujú štyri nahé akty. Ná-
zvom „Niekto to rád horúce“ akoby odkazovala na nesmrteľnú 
komédiu.  

„Namaľovala som obraz plný vášne a ženskej nahoty. Názov 
v tomto prípade sadol presne. Ale mnoho názvov by vôbec 
nevzniklo, často sa vymýšľajú na výstavy pre divákov,“ vysvet-
ľuje s úsmevom. „Keď som premýšľala o tom, čím sú moje ob-
rázky typické, povedala som si: Toto by asi muž nenamaľoval. 
Vyznieva z nich neha, ženskosť a vzťah k detailu,“ dodáva. 

Metafory a imaginácia Evy Mišákovej Abelovej, ktoré 
spontánne pečatí do svojich obrazov, vedú diváka od prvotného 
očarenia k hlbšiemu zamysleniu. Na jej jubilejnej výstave sa 
o tom možno presvedčiť do 29. januára 2017. 

www.pravda.sk 09.12.2016 
pomocná evidencia 
 
Nielen voňavé varené víno, ale i bohatý celodenný program 

prilákal na Mierové námestie počas 
uplynulého strieborného víkendu 
(10.-11. decembra) množstvo ná-
vštevníkov. Ak ste to nestihli, pred 
nami je ešte Zlatý víkend. 

Sobotný program vyvrcholil 
koncertmi. Svoj krásny hlas najskôr 
predstavila mladá speváčka Zuza-
na Mikulcová. Úžasnú atmosféru domov priniesol Trenčan 
Jerguš Oravec. Nádych starých čias ponúkol nedeľný program 
vďaka koledníkom z folklórnych súborov. Pohodu na 
predvianočnom námestí vyčarovali skvelí muzikanti z Acusti-
ca deLuxe. 

 Na námestí vystúpil aj Jerguš Oravec. 
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Svojou bezprostrednosťou plné námestie ľudí nepochybne 
zaujala speváčka Sima Martausová.  

www.trencin.sk 12.12.2016 
pomocná evidencia 1034/1/2016 
 
 
Vianočné sviatky neobišli ani Galériu Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne. Vianoc v galérii sa zúčastnilo viac ako 
150 návštevníkov, ktorí si v priestoroch galérie spríjemnili 
tretiu adventnú nedeľu. 

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý sprievodný program 
plný tvorivých aktivít. Deťom pomáhal zorientovať sa 
v priestoroch galérie a nájsť jednotlivé expozície hravý 

sprievodca galériou. 
Pri expozíciách o M. 
A. Bazovskom, slo-
venskom sochárstve 
20. storočia a Eve Mi-
šákovej Abelovej na 
nich čakali zaujímavé 
stanovištia výtvarných 
aktivít. 

 Jednou z nich boli 
tvorivé dielničky Ateliéru majstra Galerka, v rámci ktorých sa 
deti s rodičmi mohli zabaviť pri výrobe originálnych vianoč-
ných pohľadníc. Ďalšou z možností, ako si naplno vychutnať 
vianočnú atmosféru, bolo zdobenie vianočných medovníčkov. 
Stála expozícia M. A. Bazovského deťom ponúkla Obrí via-
nočný stromček, ktorý si mohli vyfarbovať. Deti sa zabavili aj 
pri fotokútiku, v ktorom sa mohli vyfotiť s tematickým vianoč-
ným pozadím. V každej výstavnej sieni čakala na návštevníkov 
zaujímavá aktivita. 
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Prezentácia tvorby šikovných ľudí „Dizajnéri v galérii“ 
priniesla prehliadku keramiky, šperkov, drevených hračiek, 
brošní, diárov, pohľadníc, batohov a mnohých ďalších vecí. 
Svoju tvorbu v rámci podujatia predviedli aj študenti zo 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorou tiež prezentovali 
činnosť školy.  

Jednodňová výstava so zimnou tematikou priniesla tvorbu 
žiakov Základnej umeleckej školy Karola Pádivého. Vianoce 
v galérii ukončila baterková prehliadka.  

„Naše prvé Vianočné sprievodné podujatie dopadlo vý-
borne. Návštevníci si veľmi pochvaľovali atmosféru a aktivity, 
ktoré sme v galérii pripravili. Svedčí o tom aj počet ná-
vštevníkov, ktorý prekročil číslo 150. Dúfam, že sa z tejto akcie 
vytvorí tradičné predvianočné podujatie, ktoré budú ná-
vštevníci vyhľadávať. Verím, že sprievodné podujatia ako toto 
posilnia návštevnícku základňu galérie,“ povedala Barbora 
Varga Petríková, poverená riadením Galérie Miloša Ale-
xandra Bazovského. 

www.tsk.sk 20.12.2016 
pomocná evidencia 1057/1/2016 
 
Publikácia Od Karibiku po Andy je výsledkom štvorročnej 

práce trenčianskeho biológa a zoológa Jozefa Májskeho a 
environmentalistu, biológa a vysokoškolského pedagóga To-
máša Derku. Kniha na štyristo stranách skúma faunu a flóru 
Venezuely, odbornej aj laickej verejnosti na približne tisíc 
fotografiách ponúka pohľad do tajov exotického juhoame-
rického života. 

Publikácia nesie názov od Karibiku po Andy. Informácie 
o akých krajinách nájde v nej čitateľ? 

Tomáš Derka: „Kniha sa vyslovene venuje Venezuele, ale 
je použiteľná aj pre ľudí, ktorí cestujú do ostatných krajín  
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tropickej Ameriky. Čím ďalej od Venezuely, tým sa fauna a 
flóra mení.“ 

Čím si vás získala príroda Južnej Ameriky natoľko, aby 
ste jej venovali knihu? 

Jozef Májsky: „Južná Amerika je veľmi pestrá a pre Euró-
panov príjemnejšia ako Ázia. Pri tvorbe knihy nás inšpirovali 
knihy nestorov, medzi ktorých patril riaditeľ pražskej ZOO 

profesor Veselovský ale-
bo brnianski zoológovia 
a cestovatelia Miroslav 
Šebela a významný ma-
liar Jan Bungel. Tí vydali 
rôzne výpravné knihy, 
ale nie na takej odbornej 
úrovni. Ich knihy nás in-
špirovali, aby sme dopl-
nili naše poznatky tak, 
aby boli sprostredkované 
cestovateľom, prírodo-
vedcom a bežným ľu-
ďom, ktorí majú záujem 
o trópy Južnej Ameriky.“ 

Čo všetko čitateľ v nej nájde? 
Jozef Májsky: „Okrem základných, stručných geogra-

fických informácií o hlavných biómoch Venezuely v nej čitateľ 
nájde v kapitolách rozdelenú faunu a flóru danej oblasti. V 
knihe sú zahrnuté aj informácie o rastlinných druhoch 
zavlečených do krajiny a rôzne perličky s tým spojené.“ 

Tomáš Derka: „Do Venezuely sme necestovali iba my 
dvaja, cestuje tam s nami veľa ľudí. Vo Venezuele pôsobia aj 
slovenskí jaskyniari, geológovia a zoológovia. V knižke sú 
prezentované aj výsledky skúmania slovenských vedcov.“ 

Autori knihy Jozef Májsky a Tomáš Derka. 
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Je fauna a flóra Južnej Ameriky vplyvom človeka 
ohrozená? 

Tomáš Derka: „Určite je. Venezuela je však z juhoame-
rických krajín jedna z najzachovalejších, na jej juhu je dodnes 
pre nás nepredstaviteľná rozloha takmer neporušených 
dažďových lesov, aj keď problémy sú aj v takýchto – na pohľad 
odľahlých – oblastiach. Napríklad juh Venezuely je známy 
náleziskami zlata, diamantov a platiny. Keďže Venezuela je 
momentálne nesmierne skorumpovaná, na mnohých miestach 
sa kovy ťažia ilegálne a je do toho zapojená aj armáda. Tá to 
má potláčať, namiesto toho ale vyberá od ilegálnych zlatokopov 
výpalné. Príroda je rôznymi spôsobmi postihovaná, najhoršie v 
oblastiach najhustejšie osídlených. Napriek všetkému je 
Venezuela pre prírodovedca jedna z najúžasnejších krajín 
Južnej Ameriky.“ 

www.sme.sk 30.12.2016 
pomocná evidencia 1076/1/2016 
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Školstvo a vzdelávanie 

 
 
Investícia za takmer osem miliónov eur zabezpečí výskum 

skla, keramiky, silikátových materiálov so špeciálnym zame-
raním pre aplikácie v strojárskom, automobilovom, sklárskom 
a obrannom priemysle. 

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka roz-
šírila svoj vedecký park o 
Centrum pre testovanie 
kvality a diagnostiku ma-
teriálov. Nové výskumné 
centrum vybudovali vďaka 
projektu spolufinancova-
ného z európskych štruk-
turálnych fondov v celkovej hodnote viac ako 7,8 milióna eur. 

Podľa Norberta Jiroša z univerzity bude vývojové centrum 
s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečovať výskum skla, 
keramiky, silikátových materiálov, plastov, gumy, kovových 
materiálov a komponentov so špeciálnym zameraním pre apli-
kácie v strojárskom, automobilovom, sklárskom a obrannom 
priemysle a v oblastiach zameraných na zdravotnú starostlivosť 
a zvýšenie kvality života populácie Slovenskej republiky. 

„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,“ doplnil Norbert Jiroš. 

Podľa rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika 
vybavením laboratórií novou experimentálnou technikou vzni-
ká výskumno-vývojový celok a nová infraštruktúra zameraná 
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na základný a aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v 
širokej škále pokročilých typov materiálov tak vytvára pred-
poklady na širšie zapojenie univerzity do projektov s akade-
mickými aj priemyselnými partnermi u nás a v zahraničí.  

www.teraz.sk 04.01.2016 
pomocná evidencia 007/1/2016 
 
Trenčiansky kraj vyplatí zo svojej rezervy zamestnancom 

školských jedální, jazykovej školy a Krajského centra voľného 
času jednorazovú od-
menu vo výške 100 
eur. Informovala o 
tom Andrea Jurušo-
vá z oddelenia komu-
nikácie a medzinárod-
ných vzťahov Úradu 
Trenčianskeho kraja. 
Kraj poskytne na mi-
moriadne odmeny pre 

zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti kraja pre originálne kompetencie finančné prostriedky 
vo výške 29 731 eur. 

Z nich 14 494 eur je určených na školské jedálne, 2335 eur 
na jazykovú školu, 11 930 eur na školské internáty a 972 eur na 
Krajské centrum voľného času. 

Kraj prilepší aj zamestnancom v sociálnych zariadeniach. 
Zastupiteľstvo kraja na svojom zasadnutí v novembri minulého 
roka v rozpočte na roky 2016-2018 schválilo aj navýšenie vý-
davkov na poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zaria-
deniach o 370 tisíc eur. 

„Okrem zvýšenia tarifných platov zamestnancov o 4 % roz-
počet plánuje aj zvýšenie platov pre odborných zamestnancov 
v centrách sociálnych služieb o 15 eur na osobu za mesiac. 
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Mesačne si tak prilepšia predovšetkým sociálni pracovníci, 
vychovávatelia, pracovní terapeuti, opatrovatelia, fyzioterape-
uti, sestry poskytujúce odborné ošetrovateľské úkony, inštruk-
tori sociálnej rehabilitácie, psychológovia, sociálni a liečební 
pedagógovia a tiež asistenti liečebnej výživy,“ doplnila Andrea 
Jurušová. 

www.teraz.sk 07.01.2016 
pomocná evidencia 009/1/2016 
 
Stretnutie zástupcov štrajkového výboru Iniciatívy sloven-

ských učiteľov s ministrom školstva Jurajom Draxlerom 
štrajk neodvrátilo. V Trenčíne zostane v pondelok 25. januára 
zatvorená Stredná umelecká škola, Obchodná akadémia, Zá-
kladná škola na Bezručovej ulici, a Materská škola na Považ-
skej ulici.  

Do štrajku sa zapojili aj učitelia zo Strednej zdravotníckej 
školy a  Základnej školy na Hodžovej ulici. Tu ale vyučovanie 
v pondelok nezrušili, začiatkom týždňa budú informovať o 
svojich krokoch. Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra bude vyučova-
nie v obmedzenom režime. 

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa do akcie zapo-
jilo viac ako deväťdesiat percent učiteľov. 

„Učiť budeme v značne obmedzenom režime,“ hovorí ria-
diteľ Pavol Kováč. Z 27 tried bude prebiehať vyučovanie len 
v troch.  

„Učiť budú tí učitelia, ktorí sa do štrajku nezapojili. Môže sa 
to každý deň meniť, podľa aktuálnej situácie.“ Riaditeľ pred-
pokladá, že štrajk bude trvať dlhšie ako jeden deň. „Komuni-
kácia so žiakmi bude prebiehať cez internet, žiaci sa priebežne 
dozvedia, ktorí sa učia v ten ktorý deň,“ dodal Pavol Kováč. 
Škola bude tento zoznam priebežne aktualizovať. 

V pondelok sa učiť nebude ani na Obchodnej akadémii. „Zo 
41 učiteľov podporili štrajk takmer všetci, nepridali sa len traja 
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učitelia,“ informoval riaditeľ školy Ľubomír Jandík. Informá-
cie o začiatku vyučovania nájdu žiaci na internetových strán-
kach. 

Do štrajku sa zapojili aj zamestnanci Základnej školy na 
Bezručovej ulici. Vyučovanie tu v pondelok nebude, škola zo-
stane zatvorená.  

„Oznámili mi, že vstupujú do štrajku. Z hľadiska ich za-
pojenia nie je možné zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces,“ 
informoval riaditeľ školy Ivan Pavlík. Okrem tých, ktorí sú 
práceneschopní, sa do štrajku zapojili všetci učitelia. O dĺžke 
trvania štrajku rozhodnú podľa riaditeľa samotní zamestnanci. 
Rodičov a žiakov plánuje škola informovať prostredníctvom 
internetovej stránky a vývesky. 

Učitelia na Základnej škole Na dolinách sa dohodli na kom-
promise. Štrajk podporia 
jedným vyučujúcim. „Po-
lovica učiteľov bola za, 
polovica proti. Dohodli sa 
preto, že nemá zmysel, aby 
bola škola zatvorená. Vy-
učovanie bude prebiehať 
normálne,“ povedala riadi-
teľka Anna Plachká. Pod-

ľa informácií od učiteľov tí, čo boli za štrajk, ustúpili preto, aby 
sa v škole učilo odborne. 

V Trenčíne sa do akcie učiteľov zapojila aj jedna materská 
škola. Podporu štrajku vyjadrili všetky učiteľky z Materskej 
školy na Považskej ulici. Štrajkovať ale neplánujú neobme-
dzene, po dohode zostanú doma tri dni. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček hovorí, že riadenie 
a fungovanie mestských škôl a škôlok je na veľmi dobrej 
úrovni. 
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„Do právomocí riaditeľov som nikdy nezasahoval a nikdy to 
robiť nebudem. Nervozite učiteľov rozumiem. Príčinou tejto 
situácie sú nielen financie, ale predovšetkým už menej funkčný 
systém vzdelávania, na ktorý samosprávy nemajú dosah,“ 
povedal Richard Rybníček. Na ťahu je podľa neho teraz štát. 

S riaditeľmi dvanástich stredných škôl z Trenčianskeho 
kraja, ktorých učitelia sa zapojili do štrajku, sa vo štvrtok stretol 
trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

„Predseda v žiadnom prípade nespochybňuje ústavné právo 
učiteľov na štrajk. Zaujímalo ho, ako budú školy zabezpečovať 
vzdelávací proces vzhľadom na termín polročných vysvedčení, 
ako aj na predpokladanú dĺžku štrajku,“ informovala vedúca 
oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov kraja Jana 
Paulínyová. 

V prípade, že štrajk bude trvať viac dní, Trenčianska univer-
zita zorganizuje od budúcej stredy do piatku mimoriadnu Det-
skú univerzitu. Podľa rektora Jozefa Habánika ide o ústretový 
krok najmä pre rodičov, ktorí by nemali kam dať svoje ško-
lopovinné deti. 

„Na jednej strane rozumieme snahe učiteľov, ale na druhej 
strane nechceme, aby prípadným ostrým štrajkom boli najviac 
dotknuté školopovinné deti a ich rodičia,“ povedal Jozef Habá-
nik. Kapacita Detskej univerzity bude 40 až 60 detí, uprednost-
niť chcú žiakov prvého stupňa základných škôl.  

„Pripravujeme im prednášky z oblasti prírodných vied, uká-
žeme im laboratóriá, aby sme ich aj vzdelávali, no chceme, aby 
si trošku aj zašportovali,“ dodal Jozef Habánik. 

Štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov vníma túto 
aktivitu s rozpakmi. 

„Je nám ľúto, že kolegovia v Trenčíne si z nás spravili rek-
lamný ťah. Myslím si, že vysokoškolskí učitelia majú veľmi 
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podobné problémy ako my. Je minimálne čudné, že Tren-
čianska univerzita zaujala takýto postoj,“ povedala členka 
štrajkového výboru Anna Jančová. 

Požiadavky učiteľov: 
1. Primerané ohodnotenie pedagógov. Nástupný plat 

pedagogických a odborných zamestnancov aj naďalej zostáva 
na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity. Priemerný 
plat predstavuje zhruba polovicu priemernej mzdy pracovníkov 
s vysokoškolským vzdelaním. Preto žiadame, aby vláda legisla-
tívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie platov všetkých pe-
dagogických a odborných zamestnancov v regionálnom škol-
stve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017. 

2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami. V sú-
časnosti existujú na našich školách priepastné rozdiely vo vy-
bavenosti didaktickými prostriedkami. Preto žiadame, aby vlá-
da zvýšila rozpočty na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur 
s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl di-
daktickými prostriedkami 

3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov. 
Súčasný systém musí byť prehodnotený tak, aby sa mohol 
učiteľ adekvátnym spôsobom vzdelávať v oblastiach, ktoré 
skutočne využije pri výučbe a výchove žiakov. Preto žiadame, 
aby vláda prijala novelu zákona, ktorou by opätovne zaviedla 
možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila se-
demročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť 
získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí 
a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva vy-
tvoriť komisiu za účasti stavovských a organizácií v školstve, 
ktorá by prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a me-
novaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu 
a najlepšej praxe. 

www.sme.sk 24.01.2016 
pomocná evidencia 028/1/2016 
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Iniciatíva slovenských učiteľov v pondelok 1. februára 

zorganizovala v Trenčíne protestné zhromaždenie na podporu 
štrajkujúcich učite-
ľov. Akciu nazvali 
„Nádej pre škol-
stvo“. Stretli sa tu 
nielen učitelia, ale aj 
žiaci a rodičia, ktorí 
sú nespokojní so 
súčasným stavom 
v školstve. Podporili 
ich aj zdravotné ses-
try.  Na Štúrovom námestí ich bolo podľa odhadu organizátorov 
napriek dažďu približne päťsto. „Našim cieľom je upozorniť 
verejnosť na situáciu v školstve. Ide nám nie len o nás učiteľov, 
ale aj o to, ako budú vychovávané naše deti,“ povedala členka 
štrajkového výboru Iniciatívy slovenských učiteľov Anna 
Jančová. Akcia sa koná vo viacerých mestách súčasne, podľa 
nej tak chcú ukázať, že učitelia majú podporu na celom 
Slovensku. 

V štrajku zostávajú učitelia aj naďalej. „Od zajtra sa 
pridávajú ďalší, celkovo sa počet učiteľov mierne znížil. 
Niektorí zvolili taktiku, že sa v štrajku prestriedajú s kolegami, 
ktorí neštrajkovali. Dúfame, že počty zásadne neklesnú a 
vydržíme,“ dodala.  Organizátori rozdávali ľuďom nálepky na 
podporu štrajku, mali ich pripravených 500 kusov, rozdali ich 
takmer všetky. Podľa Zdenky Baxovej z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra ide do školstva veľmi málo peňazí.  

„Padajú nám na hlavy budovy, chýbajú praktické pomôcky. 
Tablety sú nanič, deti sú nimi presýtené, interaktívne tabule 
nemajú na stredných školách žiadny význam. To čo 
potrebujeme nemáme. Učím fyziku, nemáme základné veci na 
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praktické vyučovanie, teplomery, kadičky, alebo elektrické 
zariadenia. Na to nie sú už 20 rokov peniaze, všetko robíme na 
kolene,“ povedala Zdenka Baxová. 

Platy sú podľa nej až na treťom mieste. „Treba ale povedať, 
že máme 43 percent z priemerného platu vysokoškoláka na 
Slovensku. Porov-
návajú nás s robot-
níkmi, ktorí nemu-
seli vôbec študo-
vať. A študujeme 
ďalej, rôzne kredi-
ty, školenia,“ pove-
dala s tým, že dnes 
ide o budúcnosť 
detí a vnukov do-
spelých ľudí. Učiteľov prišlo podporiť aj viacero rodičov a žia-
kov.  

„Ide o to, aby sa školstvo zlepšilo. Aby sme nemuseli pri-
spievať vlastnými peniazmi na školstvo,“ povedala mama stre-
doškoláka Katarína Staníková z Trenčína. 

Eliška Krištofová navštevuje Základnú školu na Bezručo-
vej ulici. Tá bola počas minulého týždňa pre štrajk učiteľov 
zatvorená. „Prišla som podporiť našich učiteľov, aby sa ich si-
tuácia zlepšila. Niektorí učitelia si to zaslúžia,“ povedala.  

Učiteľov podporil aj trenčiansky primátor. „Prajem Vám, 
aby ste vydržali, aby ste to, čo chcete dosiahnuť, dobojovali do 
konca,“ vyhlásil Richard Rybníček. 

Protestujúci ľudia sa po príhovoroch organizátorov 
pochytali za ruky a vytvorili okolo námestia živú reťaz, niektorí 
z nich zapálili sviečky. 

www.sme.sk 01.02.2016 
pomocná evidencia 047/1/2016 
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V roku 2015 sa v stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pre-
investovalo takmer sedem miliónov eur. Podľa vedúcej od-
delenia komunikácie a medzinárodných vzťahov kraja Jany 
Paulínyovej bol minulý rok v investíciách do stredného škol-
stva prelomový. 

V roku 2015 vyčlenil kraj v kapitálových výdavkoch roz-
počtu na stredné školy 5,9 milióna eur.  

„Investície išli napríklad na rekonštrukciu elektrických 
rozvodov a zariadení v Strednej umeleckej škole Trenčín, re-
vitalizáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Tren-
číne, rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Spojenej škole 
Nováky, modernizáciu Strednej priemyselnej školy Nové 
Mesto nad Váhom, stavebné úpravy SPŠ Myjava a na investície 
do ďalších 36 škôl,“ priblížila Jana Paulínyová s tým, že viac 
ako 440 tisíc eur sa investovalo do stredného školstva z dotácie 
vlády SR, ministerstva školstva, resp. fondu mikroprojektov. 

Ako dodala, v investíciách kraja je spolu šesť multifunk-
čných ihrísk v gymnáziách v Trenčíne a Prievidzi, v SPŠ Považ-
ská Bystrica, v Spojenej škole Partizánske, v SPŠ Dubnica nad 
Váhom a v SOŠ obchodu a služieb Púchov. 

V roku 2015 zo svojho rozpočtu TSK na bežné opravy inves-
toval spolu viac ako 560 tisíc eur do 13 stredných škôl, naprík-
lad sa vybavili počítačové učebne a vymenili sa okná na Ob-
chodnej akadémii v Trenčíne. 

V roku 2016 má kraj v rozpočte schválené investície v cel-
kovej výške 2,5 milióna eur.  

www.teraz.sk 04.02.2016 
pomocná evidencia 055/1/2016 
 
V stredných odborných školách v Trenčianskom samo-

správnom  kraji (TSK) pribudli nové študijné a učebné odbory. 
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Pred zástupcov štátnej správy, úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, stavovských a profesijných organizácií a zástupcov 
významných zamestnávateľov v regióne v piatok 12. februára  
predstúpili po prvýkrát osobne riaditelia stredných odborných 
škôl, ktorí prišli obhájiť svoje návrhy na zaradenie študijného 
odboru do siete škôl. 

Viaceré školy čakajú zmeny v študijných odboroch. Pribú-
dajú také, ktoré sú potrebné z hľadiska trhu práce.  

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK  
vyhovela aj návrhu Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne 
zaradiť študijný odbor grafický dizajn do siete odborov školy. 
V SUŠ v Trenčíne vznikne Kultúrno-kreatívne centrum v Tren-
číne z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného 
programu. 

Krajská rada navrhla na vyradenie viacero neaktívnych 
odborov zo siete študijných a učebných odborov škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti TSK. Schválila aj experimentálne overo-
vanie nového študijného odboru digitálna maľba-koncept art 
pre SUŠ v Trenčíne. 

www.tsk.sk 15.02.2016 
pomocná evidencia 079/1/2016 
 
 
Stredná zdravotnícka škola sa stále tiesni v priestoroch na 

Braneckého ulici.  Od začiatku tohto školského roka už pritom 
mala byť v nových, väčších priestoroch na Veľkomoravskej 
ulici.  

Sťahovanie, ktoré malo byť ukončené k prvému septembru 
2015, sprevádzali podľa trenčianskeho župana Jaroslava 
Bašku problémy.  
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„Na začiatku boli zle zadefinované požiadavky na budovu 
pre Strednú zdravotnícku školu na Veľkomoravskej, druhá vec 
bolo verejné obstarávanie, ktoré sme zrušili a nanovo ho museli 
vyhlásiť,“ komentoval Jaroslav Baška. Za zdržanie viní župan 

bývalého riadi-
teľa Strednej od-
bornej školy 
podnikania, kto-
rá v priestoroch 
na Veľkomorav-
skej sídlila.  

„On niektoré 
veci na začiatku 
zamlčal, až po-
tom sa zistilo, že 

v dokumentácii ešte treba niektoré veci prerobiť,“ uzavrel Ja-
roslav Baška.  

Bývalý riaditeľ strednej školy podnikania Vladimír Mojto 
sa k téme odmietol vyjadriť. 

Budovu, v ktorej sa zdravotnícka škola nachádza, má samo-
správny kraj ako zriaďovateľ školy v prenájme od nitrianskeho 
biskupstva, ktoré tu plánuje od septembra otvoriť cirkevnú ma-
terskú školu.  

Župa sa podľa Bašku dohodla s cirkvou, že priestory začnú 
definitívne uvoľňovať po tohoročných maturitách niekedy v 
júni.  

„Presťahovať ju chceme do konca augusta, aby od 1. 
septembra mohla byť škola už v nových priestoroch,“ prisľúbil 
Jaroslav Baška.  

Budova, do ktorej sa má škola presťahovať, ale zatiaľ nie je 
pre potreby zdravotníkov pripravená. Chýbajú hlavne špe-
cializované laboratóriá, ktoré zdravotnícka škola potrebuje k 
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výučbe. Župa ich plánuje po ukončení verejného obstarávania 
dobudovať.  

Riaditeľka sa na sťahovanie a hlavne nové väčšie priestory 
teší, hovorí, že pre školu bude prínosom. „Naša škola ich nutne 
potrebuje. Sme v prenajatých priestoroch, sú krásne, ale učitelia 
tu napríklad nemajú kabinety,“ hovorí Eva Červeňanová. Po-
čas prestávok a hodín, ktoré neučia, sú všetci spolu v zborovni.  

„Je ich toľko, že za jedným písacím stolom sedia dvaja. Majú 
k sebe bližšie, ale dobrých ľudí sa veľa zmestí,“ hovorí s úsme-
vom.  

Škole chýbajú aj klasické triedy, s nedostatkom priestorov 
bojuje tak, že päť tried si musí „požičiavať“ na neďalekom 
Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Škola nemá ani vlastnú telocvičňu, 
žiaci na telocvik využívajú priestory Sokolovne.  

Rada školy podľa svojej tajomníčky Ľubice Horňáčkovej 
župu upozorňovala, že sťahovanie k 1. septembru 2015 nie je 
celkom reálne.  

„Bolo nám ale vysvetlené, že je to zmanažované tak, že je to 
možné,“ povedala Ľubica Horňáčková. Najväčším problémom 
je, že priestory v novej budove stále nie sú pripravené tak, aby 
sa škola mohla presťahovať.  

„Chýbajú najmä odborné laboratóriá. Sme odborná škola, 
nemôžeme učiť odborné predmety v klasických triedach,“ 
dodala Ľubica Horňáčková. 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne bola tento rok vyhod-
notená ako najlepšia zdravotnícka škola na Slovensku. Navšte-
vuje ju 520 žiakov. 

www.sme.sk 18.02.2016 
pomocná evidencia 088/1/2016 
 



436 
 

Jednou z nemenných priorít vedenia mesta Trenčín zostáva 
vzdelávanie. S tým sa stotožňujú i poslanci, ktorí pri schva-
ľovaní rozpočtu podporili viaceré investičné akcie smerujúce 
do škôl a škôlok. 

Rekonštrukčné práce na budovách materských a základných 
škôl odstránia v prvom rade havarijné situácie, ale v mnohých 
prípadoch i skvalitnia pobyt v nich. 

Materská škola (MŠ) Šafárikova bude mať nové okná 
a vymenené budú aj ešte pôvodné sociálne zariadenia. Potrebná 
je aj rekonštrukcia strechy. Problémy so zatekajúcou strechou, 

ktorá je už v havarij-
nom stave, mesto 
odstráni aj v MŠ 
Stromová a MŠ 28. 
októbra.  

V MŠ Šmidkeho 
mesto opraví terasy 
a balkóny a v MŠ J. 
Halašu zrekonštru-
uje sociálne zariade-

nia. V MŠ Opatovská je nutné pre zlý technický stav zrekon-
štruovať okná v jednom pavilóne. Okná mesto vymení aj v MŠ 
Na dolinách.  

Po tom, ako mesto od tohto školského roka zabezpečilo novú 
triedu v MŠ Stromová, ponúkne nové priestory v dvoch 
pristavených pavilónoch v areáli MŠ Legionárska. Projekt bol 
vypracovaný ešte v minulom roku, stavebné práce sa uskutoč-
nia v prvom polroku 2016. Rozšírenie materskej školy bude 
financované z nenávratného finančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu vo výške 180 tisíc eur a v rozpočte mesta je na tento 
účel vyčlenených takmer 174 tisíc eur. S ďalšími peniazmi 
mesto počíta aj na vybavenie dvoch nových tried, ktoré by mali 
byť otvorené od septembra 2016.  

 

Nový športový areál v ZŠ Dlhé Hony. 
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Nutné investície si vyžiada ZŠ Na dolinách, kde v telocvični 
vyhorelo elektrické vedenie. Preto je nevyhnutná jeho rekon-
štrukcia. Mesto na škole zabezpečí aj prípojku elektrickej ener-
gie, aby škola bola napojená na novú trafostanicu a nemusela 
byť závislá od Detského mestečka. Nová prípojka vody zase 
vyrieši havarijnú situáciu, pretože dochádza k úniku vody v 
potrubí pod budovami školy.  

ZŠ Potočná má sociálne zariadenia v nevyhovujúcom stave. 
Žiaci aj zamestnanci musia prechádzať cez školský dvor. Mesto 
im uľahčí situáciu a vybuduje nové sociálne zariadenia. 

V tomto roku je v pláne i hydroizolácia časti rovnej strechy 
na ZŠ Východná, vrátane jej zateplenia a v školskej jedálni ZŠ 
Veľkomoravská rekonštrukcia elektroinštalácie.  

Z minulého roka sa na tento rok presúva investičná akcia na 
ZŠ Kubranská. Tu bude zrekonštruovaná strecha spojovacej 
chodby. 

Poslanci podporili i vypracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu podkrovia ZŠ Dlhé Hony. V podkroví by mali 
byť v budúcnosti zriadené učebne, čím by sa rozšírila kapacita 
najúspešnejšej školy v kraji. V areáli tejto školy je už tesne pred 
dokončením aj zmodernizované športovisko, ktoré bude slúžiť 
nielen žiakom, ale i verejnosti.  

Info 01.03.2016 
pomocná evidencia 
 
Iniciatíva slovenských učiteľov odovzdala štrajkovú štafetu 

vysokoškolským kolegom. Tým bol ukončený štrajk základ-
ných a stredných škôl aj v našom regióne.  

Od 15. februára funguje bezproblémový chod všetkých zá-
kladných a stredných škôl. Okamžite po odovzdaní štrajkovej 
štafety vysokým školám vyhodnotila Iniciatíva slovenských 
učiteľov (ISU) bilanciu štrajku. 
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„Počas troch týždňov sa do štrajku zapojilo približne 15 tisíc 
učiteľov z 1000 škôl. Neodučených bolo viac ako 400 tisíc vyu-
čovacích hodín,“ uviedol Branislav Kočan zo štrajkového vý-
boru. Podľa jeho slov chce ISU tento dôležitý akt podpory 
požiadaviek využiť na efektívnejší spôsob ich presadzovania 
v ďalšej etape o lepšie školstvo. 

„Vďaka štrajku sa problematika školstva stala dôležitou 
spoločenskou a politickou témou. Napriek tomu, že odporcovia 

štrajku nám vy-
čítali neformál-
nosť, my považu-
jeme skutočnosť, 
že pedagogickí 
a odborní za-
mestnanci doň 
vstupovali len na 
základe svojho 
presvedčenia, za 
kľúčový moment 

vypovedajúci o akútnosti nahromadených problémov v škol-
stve,“ pokračoval Branislav Kočan. 

Popri štrajku bolo zorganizovaných množstvo sprievodných 
akcií. 

„Uskutočnilo sa sedemnásť demonštrácií a pochodov. Pod-
poru učiteľom vyjadrili aj účastníci akcií v Brne, Bruseli 
i v Londýne,“ ďalej informoval Branislav Kočan. Iniciatíva 
slovenských učiteľov zorganizovala živé reťaze v 17 mestách, 
bol medzi nimi aj Trenčín. Živých reťazí sa na celom Slovensku 
zúčastnilo 12-tisíc ľudí. 

„Zorganizovali sme aj 15 charitatívnych akcií. Učitelia varili 
a pomáhali bezdomovcom, odovzdali krv a upratovali verejné 
priestranstvá,“ povedal Branislav Kočan. S ohlasom sa stretli aj 

 

Protest učiteľov na Štúrovom námestí v Trenčíne. 
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stovky stretnutí a diskusií v školách, kaviarňach, knižniciach 
a v kníhkupectvách. 

www.sme.sk 26.02.2016 
pomocná evidencia 106/1/2016 
 
Možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania v budúcom 

školskom roku môže využiť viac ako 400 stredoškolákov z 19 
stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). 

V porovnaní so súčasným stavom by to bol až štvornásobný 
nárast. Informovala Veronika Rezáková z oddelenia komuni-
kácie a medzinárodných vzťahov Úradu samosprávneho kraja. 

„V septembri 2015 bol na území Slovenska oficiálne uve-
dený do života systém duálneho vzdelávania. Z celkového poč-
tu 422 zapojených žiakov na Slovensku sa v systéme duálneho 
vzdelávania v školskom roku 2015/2016 rozhodlo študovať 100 
žiakov zo šiestich stredných škôl na území kraja. TSK sa tak 
stal krajom s najsilnejším zastúpením žiakov v duálnom vzde-
lávaní spomedzi všetkých krajských samospráv,“ uviedla Ve-
ronika Rezáková. 

Počet certifikovaných zamestnávateľov, ktorí sa podľa nej v 
budúcom školskom roku plánujú do duálneho vzdelávania za-
pojiť, sa vyšplhal z pôvodného čísla 12 (počet zamestnávateľov 
zapojených v školskom roku 2015/2016) na 51 subjektov. 

„Najväčší záujem pritom zamestnávatelia prejavili o študijné 
odbory mechanik nastavovač, operátor prevádzky a ekonomiky 
dopravy a mechanik elektrotechnik. V dopyte firiem sa často 
skloňovali aj učebné odbory ako mechanik banských pre-
vádzok, autoopravár mechanik, železničiar či študijný odbor 
operátor gumárskej a plastikárskej výroby,“ doplnila Veronika 
Rezáková. 

Ako dodala, systém duálneho vzdelávania v praxi pre zú-
častnené strany prináša niekoľko výhod. Zapojené firmy získa-
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vajú možnosť vychovať si vlastnú budúcu pracovnú silu pri-
spôsobenú svojim potrebám. Školám spolupráca s etablovaný-
mi firmami zvyšuje renomé a posilňuje ich pozíciu na trhu škôl 
z pohľadu študenta i rodiča.  

Žiaci ťažia z dlhodobej perspektívy zamestnania sa vo svo-
jom regióne, resp. priamo vo firme, v ktorej duálne vzdelávanie 
absolvujú a tiež z finančnej motivácie v podobe štipendií. 

www.sme.sk 09.03.2016 
pomocná evidencia 138/1/2016 
 
V marci pribudli do každej triedy vo všetkých materských 

školách v Trenčíne dve malé nádoby na odpad - na papier a na 
plast. Ide o spoločnú aktivitu mesta a spoločnosti Marius Pe-
dersen. 

Hoci väčšina detí už o potrebe triedenia odpadu vie z domu, 
budú použitý papier a plast  separovať aj v materských školách. 
Takto to robia už nejaký čas v MŠ Stromová, no a v marci 
začali aj v ostatných pätnástich škôlkach.  

„Záleží nám na tom, aby sme podporili kladný vzťah detí 
k životnému prostre-
diu. Preto sme pri-
vítali iniciatívu po-
slancov z komisie ži-
votného prostredia 
a vyrokovali sme spo-
luprácu so spoločnos-
ťou Marius Pedersen, 
ktorá zdarma do 
všetkých tried našich 
materských škôl dodala malé farebné nádoby na papier a plast,“ 
povedal zástupca primátora mesta Trenčín Ján Forgáč. 

Túto aktivitu privítala aj riaditeľka MŠ Legionárska Mária 
Kamencová.  
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„Tieto nádoby sú pre nás výbornou výchovno-vzdelávacou 
pomôckou. Naša materská škola má vypracovaný edukačný 
projekt environmentálnej výchovy so zameraním na ochranu 
a tvorbu životného prostredia. Deti formou hier učíme správ-
nym návykom tak, aby si vytvorili zdravý postoj k životnému 
prostrediu. Veľký dôraz kladieme i na spoluprácu s rodinou,“ 
povedala. „Čím skôr začneme formovať správanie sa detí voči 
prírode, tým budú mať v budúcnosti väčšiu a najmú prirodzenú 
potrebu ju chrániť, starať sa o ňu a nie ničiť.“  

Aj podľa primátora Richarda Rybníčka je výuka detí 
k starostlivosti o svoje okolie mimoriadne dôležitá: 

 „Trenčania boli v ostatných rokoch vyhodnotení ako 
najlepšie separujúci obyvatelia. Je žiadúce, aby bol tento trend 
zachovaný aj do budúcna.“  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 151/1/2016 
 
Prezentácia domácich a zahraničných vysokých škôl pri-

lákala do Trenčína počas dvoch dní osemsto študentov. Veľký 
záujem majú o štúdium v cudzine. Výstava vysokých škôl 
s názvom „Kam na vysokú“ počas minulého týždňa zavítala na 
dva dni aj do Trenčína. 

Viac ako dvadsať univerzít a vysokých škôl prišlo dokázať, 
že štúdium na ich škole je zárukou spokojnosti a uplatnenia sa 
na pracovnom trhu. 

Prvý ročník výstavy zorganizovalo Národné kariérne 
centrum. Podľa konzultanta Miroslava Koleníka je jej cieľom 
ukázať študentom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, 
aké majú možnosti štúdia doma a aj v zahraničí a aké sú kritériá 
na ich prijatie. Výstavy sa zúčastnili slovenské a české školy, 
ktoré dopĺňali pracoviská zahraničných vysokých škôl so 
sídlom v Bratislave a v Prahe. Študenti mali možnosť 
diskutovať pri okrúhlych stoloch, otestovať svoju osobnosť, či 
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byť súčasťou seminárov Združenia pre kariérové poradenstvo 
a rozvoj kariéry. 

 „Študenti gymnázií a bilingválnych gymnázií chcú študo-
vať na českých, anglicky hovoriacich školách alebo ich záujem 
je o štúdium v zahraničí, mimo Slovenska a Česka,“ povedal 
Miroslav Koleník.  

Aj Stanislava Klčová z anglického súkromného gymnázia 
v Trenčíne uvažuje o štúdiu v zahraničí.  

„Prišla som sa inšpirovať, pretože o rok maturujem. Najrad-
šej by som štu-
dovala žurnalis-
tiku alebo me-
dicínu, najradšej 
v Dánsku,“ po-
vedala. 

Zvýšený záu-
jem o štúdium 
v zahraničí po-
tvrdzuje aj Milan 
Chovanec zo 

spoločnosti InterStudy, ktorá sa zaoberá zabezpečením štúdia 
v cudzine. 

„Počet ľudí, ktorí chcú študovať v zahraničí, rastie. Mladí 
ľudia sú rok čo rok lepšie jazykovo pripravení a svoj potenciál 
využívajú ako počas školy, tak aj v praxi,“ povedal.  

Britské, holandské a dánske školy patria medzi tie naj-
vyhľadávanejšie, pričom štúdium v Dánsku je úplne bezplatné. 
Na výstave štúdium v cudzom jazyku ponúkali napríklad 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a Vysoká 
škola manažmentu City University of Seattle v Trenčíne. Štu-
dentov zaujala aj pražská Anglo-americká vysoká škola. 

Konzultant trhu práce a ľudských zdrojov Viktor Mráz sa 
stretáva so študentmi, ktorí nevedia kam a ako ďalej.  
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„Ak nevedia, na akú školu ísť, či aké povolanie si zvoliť, 
môžu si anonymne vytvoriť profil, ktorý im odporučí niektoré 
z tisícpäťsto povolaní,“ povedal. Systém tiež vyhodnotí údaje 
a ponúkne na výber odbory na vysokých školách, ktoré môžu 
daného človeka baviť a má predpoklady ich zvládnuť. 

Okrem počítačového systému sa nerozhodnutí môžu obrátiť 
na ľudí, ktorí sa im budú snažiť pomôcť identifikovať ich talent 
a odporučiť ďalšie kroky k budúcej kariére. 

www.sme.sk 17.03.2016 
pomocná evidencia 152/1/2016 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zrekonštruovať 

dve stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pred-
loženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufi-
nancovanie projektu zníženia energetickej náročnosti Ob-
chodnej akadémie v Prievidzi a komplexné riešenie školského 
areálu v Trenčíne - Zámostí schválili na zasadnutí poslanci 
zastupiteľstva TSK v stredu 23. marca. 

Podľa vedúceho odboru regionálneho rozvoja trenčianskej 
župy Milana Semanca v prípade Obchodnej akadémie v Prie-
vidzi ide o celkovú sumu 677 952 eur, spolufinancovanie kra-
jom je vo výške 33 897 eur. 

Celkové predpokladané náklady na zníženie energetickej 
náročnosti a zlepšenie hygienických pomerov školského areálu 
v Trenčíne - Zámostí sú 2,198 milióna eur, kraj sa na projekte 
bude podieľať sumou 198 tisíc eur. Oba projekty budú spo-
lufinancované z eurofondov v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. 

 „Projekt v Prievidzi by mohol skončiť už v tomto roku, pri 
druhom projekte v Trenčíne to pravdepodobne prenesieme až 
do budúceho roku,“ doplnil Milan Semanco. 

www.sme.sk 21.03.2016 
pomocná evidencia 160/1/2016 
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Mladí multimediálni tvorcovia z celého Slovenska si v uto-
rok 22. marca večer v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový 
háj prevzali ocenenia v IV. ročníku celoslovenskej súťaže v 

audiovizuálnej a multi-
mediálnej tvorbe detí 
a mládeže Zlatá klapka 
2016. Súťaž vyhlasuje 
Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a špor-
tu SR, hlavným or-
ganizátorom je ZUŠ 
Jána Albrechta v Bra-
tislave.  

V tomto ročníku bolo do celkovo 18 kategórií prihlásených 
spolu 111 súťažných príspevkov z celého Slovenska. Zlatá 
klapka je voľným pokračovaním súťaže Slovenský detský 
Oskar. Poslaním súťaže je okrem iného prispievať k ochrane 
žiakov pred nežiaducim vplyvom masmédií a vytvárať 
podmienky na zvýšenie masmediálnej gramotnosti mládeže 
v súlade s programom EÚ a Ministerstva kultúry SR.  

Odborná porota, ktorá jednotlivé súťažné príspevky hodno-
tila, pracovala pod vedením producentky Petry Kolevskej, ďal-
šími členmi boli Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora 
Hudíková a Lucia Barmošová. 

Súťaž bola rozdelená do dvoch vekových skupín, 10- až 14-
ročných a 15- až 19-ročných. V konkurencii sa výrazne zvidi-
teľnili aj mladí Trenčania. V mladšej skupine v kategórii spra-
vodajský príspevok získal ocenenie v kategórii réžia Adam 
Šalát (Základná škola Trenčín), najlepší krátky hraný film po-
slala do súťaže ZŠ Trenčín. V kategórii animovaný film vyhrala 
snímka Zrod animácie kolektívu zo SUŠ Trenčín.  
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 „V tomto ročníku sa prihlásilo skoro 150 detí . Prvé lasto-
vičky už vybehli, už sú to študenti, ktorí sú na vysokých ško-
lách, alebo naši absolventi pracujú v médiách. Je veľkou vý-
zvou a veľkou výhodou tejto súťaže, že zviditeľníme talenty - 
na galavečere sa zúčastňujú riaditelia televízií, takže ten dorast 
vidia. A víťazi Zlatej klapky majú možnosť dvojtýždňovej 
stáže v televízii Joj,“ dodala riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta 
v Bratislave Lucia Celecová.  

www.teraz.sk 22.03.2016 
pomocná evidencia 164/1/2016 
 
V utorok 22. marca sa v Bratislave uskutočnil JA Veľtrh 

podnikateľských talentov 2016, v rámci ktorého sa predstavili 
aj študenti zo SOŠ obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne. 

V dvoch tímoch – „Črepiny minulosti“ a „Po stopách Čer-
tov“ zaznamenali študenti 3. ročníka študijného odboru služby 
v cestovnom ruchu úspech vo viacerých kategóriách. 

Žiaci zo skupiny „Črepiny minulosti“ prezentovali desti-
nácie Trenčianskeho kraja, ktoré sú opradené legendami o pre-
bývajúcich duchoch, strašidlách a tragických udalostiach. 
S projektom „Strašidelná cesta Považím“ získali prvé miesto 
v kategórii Najlepší regionálny produkt.  

V súťažných kategóriách veľtrhu Prezentačné vystúpenie 
súťažného tímu a Najlepší študentský tím sa umiestnili na dru-
hých priečkach. Úspech skupina „Črepiny minulosti“ uzavrela 
tretím miestom v kategórii Najlepší prezentačný tím. 

Druhý tím reprezentujúci SOŠ obchodu a služieb 
Jilemnického v Trenčíne s názvom „Po stopách čertov“ naplno 
bodoval v kategórii „Najzaujímavejšia prezentácia regiónu“. 
Študenti prezentáciou „čertovských“ lokalít regiónu, ako na-
príklad SKI Čertov, Čertova skala alebo Čertova pec oslovili 
natoľko, že získali i špeciálnu cenu v kategórii Prezentačné 
vystúpenie súťažného tímu. 
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„Podnikateľské zručnosti sú cennejšie ako inokedy a to v 
každom podniku, organizácii alebo administratíve. Sú kľúčo-
vým faktorom pri úspešnom prechode mladých ľudí zo sveta 
školy do sveta práce. Aj o tom sú programy JA Slovensko,“ 
uviedol generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka. 

JA veľtrh podnikateľských talentov poskytuje priestor štu-
dentom na prezentáciu celoročného úsilia. Pod vedením učiteľa 
a konzultanta z praxe študenti v programoch JA Aplikovaná 
ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu, zakladajú 

študentské firmy 
a získavajú tak 
praktické skúse-
nosti zo sveta biz-
nisu. 

Učia sa komu-
nikovať, apliko-
vať marketingové 
nástroje, riešiť 
problémy a praco-

vať s reálnymi výrobkami a službami. V rámci veľtrhu sa stre-
távajú so skutočnou konkurenciou a dostávajú tak príležitosť 
zúčastniť sa reálnej trhovej súťaže. 

www.sme.sk 24.03.2016 
pomocná evidencia 173/1/2016 
 
Ukázať sa, otestovať vedomosti a šikovnosť svojich štu-

dentov prišlo do trenčianskeho Gastrocentra vo štvrtok 17. mar-
ca  deväť stredných škôl.  

„Na Trenčianskom pivnom someliérovi máme tento rok 
rekordnú účasť. Okrem našej školy je tu ďalších osem škôl, jed-
na z nich je zo Zlína a desiata sa prišla na súťaž aspoň pozrieť,“ 
povedala Janka Švančarová zo Strednej odbornej školy Ji-

Prezentácia „čertovských“ lokalít. 
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lemnického v Trenčíne. „V odbore kuchár budú študenti pri-
pravovať jedlo s použitím piva do pokrmu a v druhej kategórii 
budú musieť spárovať jedlo s vhodným pivom z portfólia nášho 
partnera a sponzora celej súťaže.“  

Študenti sú podľa nej rok čo rok kreatívnejší. Súťaž po-
zostáva z vedomostného testu a samotnej prípravy drinku, res-
pektíve vedomostného testu a prípravy pokrmu v kategórii ku-
chár. 

Simona Kopuncová z Trenčína získala tretie miesto v kate-
górii čašník, porotu zaujala zaujímavým miešaným drinkom. 
Pred svojím vystúpením predstavila svoj nápoj. „Miešaný drink 
som si vymyslela sama. Môj drink pozostáva z flambovaného 
červeného grepu s medom, ktorý je preliaty rumom a bude 
dočapovaný tmavým pivom,“ povedala. 

Študentky vidia svoju budúcnosť jasne – chcú žiť a pracovať 
v zahraničí.  

Ľubomír Vančo, predseda komisie a súčasne predseda Aso-
ciácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, vidí v súťaži 
zmysel: „Ide o to, aby sa mladí ľudia nejakým spôsobom 
prezentovali pred verejnosťou a pripravovali na svoje budúce 
povolanie. Niektorí sú z hľadiska kreativity a vystupovania na-
ozaj suverénni.“ 

Súťaž Trenčiansky pivný someliér už po štvrtýkrát dala 
priestor stredoškolákom overiť si svoje schopnosti v kon-
kurencii domácich a zahraničných škôl. Súťažných úloh v kate-
górií kuchár sa podľa poroty najlepšie zhostila Andrea 
Lukáčová a v kategórii čašník zvíťazil Daniel Cisár. Obaja sú  
z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. 

www.sme.sk 31.03.2016 
pomocná evidencia 186/1/2016 
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Desať úspešných pedagógov slávnostne privítal 31. marca 
2016 v obradnej sieni Mestského úradu primátor mesta Ri-
chard Rybníček. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov poďakoval pedagógom za ich 
prácu a za všetko, čo robia.  

„Aj za to, že držíte takzvaný sociálny zmier medzi obyvateľ-
mi mesta a naj-
mä medzi ro-
dičmi. Aj vďa-
ka  komuni-
kácii s nimi 
a  spôsobom, 
akým vychová-
vate ich deti a 
snažíte sa vy-
chádzať im v 
ústrety, sa ľu-

ďom v tomto meste dobre žije. Vytvárate pozitívne zázemie pre 
ich fungovanie. Držím vám palce vo vašej ďalšej práci.“  

Zároveň ich požiadal, aby sa nevzdávali a hovorili ďalej 
otvorene svoje názory. Mesto môže ovplyvniť len podmienky, 
v ktorých pedagógovia 
pracujú, ako je stav 
budov, telocviční 
či zariadení. Prisľúbil, že 
sa do ich zlepšenia 
naďalej bude v Trenčíne 
investovať. „Čo nevieme 
ovplyvniť, je systém 
vzdelávania, to je vec 
štátu, na ktorú nemáme dosah,“ povedal s tým, že sa pri každej 
možnej príležitosti bude snažiť podporiť učiteľov v ich snahách 
a zasadzovať sa o zásadnú reformu vzdelávania.  

Ocenenie si z rúk primátora prevzala aj Mgr. Eva Novosadová. 
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Ocenenie si z jeho rúk prevzali: PaedDr. Janka Búryová, 
učiteľka v MŠ na Šafárikovej ulici, riaditeľ ZŠ na Dlhých Ho-
noch Mgr. Michal Galko, učiteľka hry na gitare v ZUŠ K. 
Pádivého DiS. art. Jana Kamarášová, učiteľka slovenského 
jazyka a hudobnej výchovy Mgr. Brigita Nemlahová zo ZŠ na 
Veľkomoravskej ulici, učiteľka matematiky a geografie v ZŠ 
na Bezručovej ulici Mgr. Eva Novosadová, učiteľka v MŠ na 
Ulici M. Turkovej Iveta Ondrišíková, učiteľka matematiky 
a chémie v ZŠ na Hodžovej ulici Mgr. Alena Pavlisová, 
učiteľka Materskej školy Na dolinách Miriam Straková, ria-
diteľka MŠ na Opatovskej ulici Mgr. Alena Sýkorová a ria-
diteľka MŠ Niva Alena Šeptáková. 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 192/1/2016 
 
Mesto Trenčín uspelo vo výzve Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky vo všetkých piatich 
rozvojových projektoch na obnovu, resp. vybavenie školských 
telocviční.  

Trenčianska samospráva sa uchádzala o financie pre 
telocvične tých základných škôl, ktoré nutne potrebujú 
rekonštrukciu a dovybavenie.  

„Podarilo sa nám získať slušnú čiastku financií na potrebné 
investície do telocviční. Som rád, že sa ich stav postupne zlep-
šuje a vo viacerých prípadoch dôjde i k energetickej úspore,“ 
povedal primátor Richard Rybníček. 

Pre ZŠ, Novomeského ministerstvo schválilo financie na re-
konštrukciu cvičebného priestoru, elektroinštalácie, osvetlenia 
a ústredného kúrenia telocvične vo výške 33 tisíc eur so spolu-
účasťou mesta 11 tisíc eur. 

ZŠ, Kubranská bude mať nové sociálne zariadenia. Štát dá 
na ne 13 tisíc eur, spoluúčasť mesta bude 4 tisíc eur. Telocvičňa 
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získa aj nové fit lopty, volejbalové lopty, volejbalovú kon-
štrukciu so sieťou, či švédske debny.  

Pre telocvičňu ZŠ, Veľkomoravská dá štát 2 600 eur na 
vybavenie, pričom spoluúčasť mesta bude v tomto prípade 260 
eur. Škola potrebuje najmä volejbalovú konštrukciu so sieťou, 
podložky na cvičenie, nové fit lopty a iné lopty i CD prehrávač 
s reproduktormi.   

Pre ZŠ, Východná sa mestu podarilo získať 45 tisíc eur na 
rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia telocvične 
za spoluúčasti mesta 15 tisíc eur.  

Telocvičňa ZŠ, Dlhé Hony by mala mať v blízkej dobe 
zrekonštruované kúrenie. Ministerstvo školstva podporí túto 
investíciu sumou 9 tisíc eur so spoluúčasťou mesta 3 tisíc eur. 

Mesto Trenčín je povinné všetky tieto investičné akcie 
uskutočniť do 31.augusta 2018 a vybavenie telocviční zakúpiť 
do 31. decembra 2016.  

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 194/1/2016 
 
Trenčianske Gastrocentrum po necelom mesiaci privítalo 

ďalšiu someliérsku sú-
ťaž. Tretí ročník súťa-
že Vitis Trophée Ju-
nior 2prilákal v dňoch 
4.-5. apríla rekord-
ných 27 súťažiacich. 

Súťaž pozostávajú-
ca z teoretických 
a praktických úloh do-
konale preverila vedo-
mosti i skúsenosti mladých someliérov. Zo súťaže s najlepšími 
pocitmi odchádzala Karin Kovácsová z Nových Zámkov. Tá 
zvíťazila i na prvom ročníku tejto juniorskej súťaže, v druhom 
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ročníku skončila druhá. Porote predsedala hlavná enologička 
firmy Hubert J.E. Ingrid Vajcziková: „Súťaž je pre mladých 
someliérov príležitosťou, ako správne ponúknuť a servírovať 
krásne vína, ktoré na Slovensku máme a byť tak akousi 
predĺženou rukou, ktorá spája výrobcu vína a zákazníka.“ 

www.vino.sk 06.04.2016 
pomocná evidencia 219/1/2016 
 
V stredu 6. apríla  súbežne súťažili v 22 slovenských a čes-

kých krajoch žiaci z 261 gymnázií. Krajské kolo Medzi-
národnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 
v Trenčianskom kraji organizovalo Krajské centrum voľného 
času v Trenčíne (KCVČ) v spolupráci s Trenčianskym samo-

správnym krajom 
(TSK).  

V jubilejnom 
25. ročníku sú-
ťaže, ktorá sa 
koná každoročne 
od roku 1992, 
súťažili žiaci cel-
kovo z 10 gym-
názií na území 
kraja. V Kongre-
sovej sále Úradu 

TSK ich privítal predseda krajskej komisie Medzinárodnej 
dejepisnej súťaže Jozef Šujak v spoločnosti riaditeľky KCVČ 
Renáty Bielikovej.  

Spoločne o 10.00 h otvorili obálky so súťažnými testovými 
otázkami, ktorých správne zodpovedanie rozhodlo o tom, ktorý 
zo súťažiacich tímov sa najlepšie orientuje v problematike 
diktatúry. Každý rok sa totiž súťažné otázky venujú určitému 
historickému obdobiu spoločných česko-slovenských dejín, 

Víťazné družstvo z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. 
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ktorým sa tentokrát stala diktatúra v časovom rozmedzí od 9. 
mája 1945 do 31. decembra 1948. 

Na vyplnenie testu mali študenti k dispozícii presne 60 
minút. Úroveň súťaže však z roka na rok rastie a spolu s ňou aj 
náročnosť súťažných otázok. Najlepší prehľad o temných 
časoch vlády jedného diktátora či vedúcej strany preukázali 
žiaci Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne; 
Kristína Masárová, Michal Gurín a Patrik Pavlík.  

www.tsk.sk 06.04.2016 
pomocná evidencia 220/1/2016 
 
Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, patriacej 

pod Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
bolo slávnostne otvorené nové vedecké špičkové pracovisko, 
ktoré tejto technickej fakulte otvára ďalšie možnosti spolupráce 
so zahraničnými priemyselnými a akademickými partnermi.  

Svoj vedecký park a infraštruktúru obohatí o Centrum pre 
testovanie kvality a diagnostiku materiálov – CEDITEK, v cel-
kovej hodnote 7 803 
840 eur. Univerzita 
získala prostriedky 
pre projekt aj vďaka 
podpore z Európske-
ho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci 
Operačného progra-
mu Výskum a vývoj. 
Fakulta priemysel-
ných technológií Trenčianskej univerzity patrí medzi najlepšie 
hodnotené technické fakulty na Slovensku. V kategórii „Veda 
a výskum“ je v hodnotiacom rebríčku ARRA na 2. mieste 
a rovnako tak aj v kategórii „Doktorandi“. 
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Nové centrum CEDITEK má ambíciu zabezpečovať rea-
lizáciu špičkových výskumných a vývojových aktivít pre mate-
riálový výskum s celoslovenskou pôsobnosťou, a to najmä 
v zameraní na výskum skla, keramiky a silikátových mate-
riálov, výskum nových typov progresívnych polymérov a kom-
pozitných materiálov a tiež na výskum kovových materiálov.  

Spojením výskumných aktivít vedcov, študentov, absol-
ventov a regionálnych firiem vznikne podľa rektora univerzity 
Jozefa Habánika nový priestor pre experimentálny vývoj 
širokej škály pokročilých typov materiálov. Praktické využitie 
nájdu najmä v strojárskom, automobilovom, sklárskom a ob-
rannom priemysle, no aj v oblastiach zameraných na zdravotnú 
starostlivosť a zvýšenie kvality života.  

CEDITEK pomôže tiež výskumu plastov a gumy pre apli-
kácie v automobilovom priemysle, zamerané na znižovanie zá-
ťaže životného prostredia.  

Nové centrum otvoril rektor univerzity v rámci konferencie 
„Transfer technológií do praxe“, ktorá sa zaoberá proble-
matikou patentovania výskumných výsledkov a vývojom pre 
konkrétne požiadavky priemyselných podnikov.  

Trenčianska univerzita sa chce ešte širšie a efektívnejšie za-
pájať do kolaboratívnych projektov so slovenskými aj zahranič-
nými partnermi. V súčasnosti je napríklad lídrom troch európ-
skych univerzít v projekte Excelentného centra pre funkčné 
a povrchovo funkcionalizované sklá, ktoré sa má kompletne 
vybudovať do roku 2020. 

www.tnuni.sk 11.04.2016 
pomocná evidencia 233/1/2016 
 
Pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK) s Okresným úradom Trenčín už po tretíkrát spoločne 
ocenili Vynikajúceho pedagóga Trenčianskeho kraja. 
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Slávnostného odovzdávania ocenenia v priestoroch Galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne sa okrem ocenených pedagógov 
a riaditeľov príslušných škôl zúčastnili aj viacerí hostia. Tren-
čiansky župan Jaroslav Baška a prednosta Okresného úradu 
Trenčín Štefan Bohúň odovzdali ocenenia 21 pedagógom. 

K pedagógom, ktorých ocenil  TSK, sa zaradila aj  Mgr. 
Mária Vilkovská (riaditeľka Strednej umeleckej školy Tren-
čín). 

Prednosta Okresného úradu Trenčín odovzdal ocenenie 11 
pedagógom zo škôl v pôsobnosti úradu. Medzi nimi boli  Mgr. 
Zuzana Horváthová (SŠI V. Predmerského, Trenčín) a Ing. 
Stanislav Malec (SOŠ letecko-technická Trenčín). 

www.sme.sk 14.04.2016 
pomocná evidencia 243/1/2016 
 
Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra (GĽŠ) sa pridalo k 

56 najlepším frankofónnym bilingválnym školám na svete. 
Prestížne ocenenie LabelFrancEducation, ktoré udeľuje 
Francúzska republika, 
prevzal v pondelok z 
rúk veľvyslanca Fran-
cúzskej republiky na 
Slovensku Didiera Lo-
pinota riaditeľ gymná-
zia Pavol Kováč. 

Atašé pre jazykovú 
spoluprácu francúzske-
ho veľvyslanectva v 
Slovenskej republike Emmanuelle Daillová pripomenula, že 
do výberu ocenených bilingválnych škôl sa dostanú len 
celosvetovo najlepšie školy s najkvalitnejšou výučbou a 
relevantnými výsledkami.  
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„Žiaci, ktorí študujú na tejto škole, dosahujú veľmi dobré 
výsledky nielen vo francúzskom jazyku, ale aj v odborných 
predmetoch, ktoré absolvujú vo francúzštine a tiež v anglickom 
a slovenskom jazyku,“ zdôraznila Emmanuelle Daillová. 

Pečať kvality LabelFrancEducation sa od roku 2012 udeľuje 
školám, ktoré ponúkajú kvalitné bilingválne vzdelávanie vo 
francúzštine. Francúzska republika túto pečať odovzdáva naj-
lepším bilingválnym školám po celom svete. Robí tak prostred-
níctvom odporúčaní medzirezortného poradného výboru zlože-
ného zo zástupcov francúzskeho ministerstva zahraničných 
vecí a ministerstva školstva. 

Podľa župana Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku je pe-
čať kvality LabelFrancEducation veľkým ocenením dlhoročnej 
práce pedagógov GĽŠ, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kra-
ja.  

„Ocenenie nás teší aj preto, že toto gymnázium je najmladšie 
spomedzi štyroch gymnázií na Slovensku, na ktorých sa vyu-
čuje slovensko-francúzsky. Pedagógovia z Trenčína museli tak-
povediac dobiehať tie ďalšie roky, pretože kým ostatné gym-
náziá fungujú asi 25 rokov, Gymnázia Ľ. Štúra funguje len 15 
rokov,“ skonštatoval Jaroslav Baška. 

Od svojho vzniku bilingválna slovensko-francúzska sekcia 
na GĽŠ vychovala 195 absolventov. Do roku 2010 sa vyučo-
valo v Trenčíne formou osemročného štúdia. Po tomto roku sa 
GĽŠ pridalo k bilingválnym gymnáziám v Košiciach, Banskej 
Bystrici a Bratislave a spustilo výučbu v jednotnej päťročnej 
forme.  

Okrem samotného osvojenia si francúzskeho jazyka sa 
študenti bilingválnej sekcie vo francúzskom jazyku učia aj 
matematiku, fyziku, chémiu a biológiu. 

www.sme.sk 20.04.2016 
pomocná evidencia 257/1/2016 
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Uplynulý týždeň žiaci Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne (SOŠ OaS) repre-
zentovali školu na 5. ročníku medzinárodnej súťaže Mladý 
barista.  

Súťaž každoročne organizuje Súkromná stredná škola 
EDUCO v Námestove v spo-
lupráci so Školou baristu Sta-
nislava Cibuľu. Za SOŠ OaS 
Trenčín sa súťaže zúčastnila 
tretiačka Michaela Pev-
ná   a druháčka Simona Ko-
puncová. 

Súťaže Mladý barista sa 
zúčastnilo 20 súťažiacich z ce-
lého Slovenska. Konkurenciou 
pre študentky SOŠ OaS Tren-
čín boli žiaci z Piešťan, Ban-
skej Bystrice, Púchova, Nových Zámkov, Bratislavy, Námesto-
va a dokonca i zo susedného Poľska. 

Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite 10 minút pri-
praviť dve espressá, dve kapučína a dva ľubovoľné nápoje. Na 
celú prípravu a postup dohliadala dvojčlenná technická ko-
misia. Hlavnou ingredienciou voľného nápoja muselo byť ne-
alko pivo sponzora súťaže. 

 „Podmienkou každého súťažiaceho bolo pripraviť sláv-
nostnú tabuľu, na ktorú pripravené nápoje naservírovali. Tieto 
nápoje potom putovali do degustačnej komisie, ktorá taktiež 
pozostávala z dvoch komisárov. Pre porotcov pripravili žiaci 
našej školy z odboru cukrár pravé francúzske makarónky, ktoré 
nám ladili farebne k našej slávnostnej tabuli,“ informovala 
učiteľka odborných predmetov Veronika Križková z SOŠ 
OaS Trenčín, ktorá žiačky na účasť v súťaži pripravovala. 
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Uspieť v medzinárodnej súťaži sa získaním 2. miesta 
podarilo žiačke Michaele Pevnej. Jej spolužiačka Simona 
Kopuncová si zo súťaže odniesla pochvalu od zakladateľa 
Školy baristu pána Stanislava Cibuľu.  

www.tsk.sk 20.04.2016 
pomocná evidencia 259/1/2016 
 
Nádvorie Trenčianskeho hradu i Delová bašta v piatok 22. 

apríla večer cestovali v čase. V priebehu tematického dobového 
večera zablúdili až o päť storočí späť do minulosti - do obdobia 
renesancie.  

Študenti 5. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a slu-
žieb (SOŠ OaS) na Jilemnického ulici v Trenčíne sa praktickú 

časť skúšky dospelosti 
v odbore hotelová akadé-
mia rozhodli zložiť ne-
tradičným spôsobom 
v dobových kostýmoch 
v historických priestoroch 
dominanty Trenčína. 

 „U nás je zvykom or-
ganizovať takto komplex-

ne praktickú maturitnú skúšku, počas ktorej žiaci preukážu 
rôzne manažérske zručnosti. V minulosti sme už zrealizovali 
skúšky na rôzne témy,“ priblížila riaditeľka školy Mária Han-
činská. „Takáto forma maturitnej skúšky je pre žiakov určite 
náročnejšia kvôli širokému záberu, no zároveň je pre nich aj 
pútavejšia. Musia vedieť pracovať v tíme a byť zároveň krea-
tívni.“  
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Zadanie praktickej maturitnej skúšky vychádzalo z profilu 
absolventa odboru hotelová akadémia. Ako tému si žiaci vybra-
li renesančnú dobovú 
hostinu. V priestoroch 
hradu sa maturita žia-
kov odohrala prvýkrát 
v histórii školy. S ná-
padom prišla študentka 
Soňa Tománková. 
Prevzala tak na seba 
funkciu hlavnej mana-
žérky podujatia. 

„Bola to pre nás veľká výzva, pretože takúto maturitu pred 
nami ešte nikto nemal. Celú akciu sme plánovali od decembra, 
konkrétna organizácia nám trvala približne tri mesiace,“ pri-
blížila detaily manažérka podujatia z radov študentov. Matu-
rujúca trieda mala funkcie jednotlivých žiakov organizačne roz-
delené na manažéra kuchárov, čašníkov, animačného tímu, 
propagácie a ekonomických otázok. Každý z manažérov mal 
pod sebou vlastný tím, ktorý sa podieľal na organizácii ma-
turitného večera na hrade. 

Súčasťou večera bol okrem samotnej dobovej hostiny aj 
bohatý kultúrny program v gescii maturujúcich piatakov. Pri 
legendárnej Studni lásky v novodobom podaní študentov triedy 
5. HB opäť ožil príbeh Omara a Fatimy, nechýbala prehliadka 
dobových kostýmov či hudobné vstupy. Priestory nádvoria 
hradu a Delovej bašty sa premenili tak, ako by sa na hrad opäť 
vrátila mocná rodina Zápoľských. 

www.tsk.sk 22.04.2016 
pomocná evidencia 269/1/2016 
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Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla sa v MŠ, Kubranská 20 
v Trenčíne uskutočnila náučno - poznávacia akcia „Objavo-
vanie tajomstiev prírody“.  

Zábavnou formou upo-
zornila deti na dôležitosť 
ochrany životného pro-
stredia a celého ekosys-
tému. Pedagógovia pri-
pravili rôzne vzdelávacie 
aktivity. Deti si spoločne 
s učiteľkami metódou zá-
žitkového učenia zvyšovali environmentálne povedomie. Obo-
znamovali sa so živou a neživou prírodou. Šikovnosť preuká-
zali pri sadení fazule a kvetov. Vláčik Separáčik im pomohol 
pri triedení odpadu.  
  Na záver poznávali liečivé rastliny a ochutnali bylinkové čaje.  

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 265/1/2016 
 
V tomto roku sa uskutočnil už štvrtý ročník súťaže o naj-

lepšiu dizertačnú prácu, ktorá prebehla na univerzitách, zdru-
žených v konzorciu Progres 3.  

V tomto konzorciu je združených jedenásť univerzít zo Slo-
venska, Moravskosliezskeho kraja, Sliezskeho a Opolského 
vojvodstva. Jeho cieľom už pri založení v roku 2011 bola užšia 
spolupráca univerzít pri cezhraničných aktivitách podporu-
júcich rozvoj daných území, vytvorenie vzájomných väzieb 
medzi univerzitami, najmä v oblasti vedeckého výskumu a ino-
vácií.  

Vzájomným prepojením vzniká efektívnejší spôsob imple-
mentácií výskumných projektov do praxe, ale tiež optimálne 
podmienky pre plánovanie výskumných a vzdelávacích projek-
tov financovaných z EU.   
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Partnerské univerzity opäť po roku vyhodnocovali najlepšie 
dizertačné práce, obhájené v roku 2015. Za Trenčiansku univer-

zitu sa zapojila Slavomíra 
Domčeková z Fakulty prie-
myselných technológií, kto-
rá získala 2. miesto v kate-
górii Suroviny, energetika a 
životné prostredie.  

V rámci finálového kola 
súťaže bolo hodnotených 31 
dizertačných prác, ktoré boli 
posudzované 22 profesormi 
v piatich kategóriách. Ok-
rem Surovín, energetiky a 
životného prostredia to boli 

ešte kategórie Ekonomika a financie, Zdravie a aplikácie 
v zdravotníctve, Konkurencieschopné strojárenstvo či Infor-
mačné technológie.  

Víťazné práce riešia teda nielen témy technického cha-
rakteru. Podľa rektora Jozefa Habánika je to skvelé ocenenie 
dlhodobého zámeru univerzity zvyšovať kvalitu výstupov pre 
študentov aj odbornú verejnosť, čo sa univerzite podarilo aj v 
rámci projektov, ktoré univerzita rieši v rámci rôznych domá-
cich a zahraničných grantových schém a projektov podpore-
ných fondami Európskej únie. 

www.skolskyservis.sk 24.04.2016 
pomocná evidencia 270/1/2016 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

(TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik privítal ruských pedagó-
gov z Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova 
v rámci spolupráce Erasmus+.  

 

Slavomíra Domčeková s rektorom Jozefom Habánikom. 
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V dnešnej dobe má TnUAD podpísané zmluvy a spolu-
pracuje s 56 univerzitami zo 14 krajín. Rozvíja vzťahy so 
zahraničnými univerzitami v partnerských krajinách  najmä v 
oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Jedným z najvýznamnej-
ších partnerov je práve Iževská štátna technická univerzita M. 
T. Kalašnikova v Rusku, ktorá má bohatú tradíciu už od roku 
1952.  

Partnerov privítali aj na Fakulte priemyselných technológií 
na konferencii „Transfer technológií do praxe“ a na Fakulte 
špeciálnej techniky im predstavili prístrojové vybavenie fakul-
ty.  

Jozef  Habánik po stretnutí uviedol, že vzájomná spolupráca 
a výmenné pobyty sú veľkým prínosom pre obe strany. Mo-
mentálne v Trenčíne  študujú v rámci programu Erasmus+ šty-
ria študenti z tejto univerzity. 

www.tnuni.sk 25.04.2016 
pomocná evidencia 278/1/2016 
 
Stredná odborná škola Pod Sokolicami spolu s Trenčian-

skym samosprávnym krajom zorganizovali v dňoch 20. – 21. 
apríla 11. ročník Trenčian-
skych robotických dní, 
ktoré sa konali na výsta-
visku Expo Center. Cie-
ľom podujatia bolo po-
pularizovať vedu a techni-
ku medzi mladými ľuďmi. 
Súčasťou podujatia boli 
súťaže Asociácie pre mlá-

dež, vedu a techniku RoboRAVE a Jablotronik, nechýbali 
súťaže pohyblivých robotov. 

Súčasťou Trenčianskych robotických dní bolo aj 
predstavenie prvej slovenskej družice skCUBE, ktorej model na 
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výstavisko priniesol Jakub Kapuš, predseda Slovenskej 
organizácie pre vesmírne aktivity. 

„Čerstvá správa je, že družica koncom tohto týždňa 
odchádza do Holandska, kde bude spolu s ďalšími podobnými 
družicami zintegrovaná do vypúšťacieho kontajnera a následne 
bude prevezená do USA, pri-
montovaná na raketu, a tam 
bude približne dva mesiace 
čakať na štart,“ opísal blízku 
budúcnosť Jakub Kapuš. 

Podľa neho by slovenská 
družica mala do vesmíru vy-
letieť na prelome mája a júna.  

„Náš tím (tvoria ho dve 
slovenské univerzity, naša 
organizácia a odborníci z ďal-
ších inštitúcií) družicu od zá-
kladu navrhol, osadil, napro-
gramoval, čiže všetky komponenty sú kompletne vymyslené 
a vyrobené na Slovensku,“ pochválil svoj tím. 

Podľa slov Jakuba Kapuša je družica typu CubeSat, teda 
veľmi malá družica v tvare kocky s hmotnosťou niečo nad 
jeden kilogram, do ktorej museli vtesnať mnoho prístrojov 
schopných odolať extrémnym podmienkam desiatky 
kilometrov nad povrchom Zeme. 

Družica bude mať za úlohu skúmať mnohé javy, záujem 
o údaje získané experimentmi má aj Česká akadémia vied. 
Cena prvej slovenskej družice je podľa Kapuša v porovnaní 
s pripravovanou českou družicou nižšia.  

„Podobný CubeSat vzniká aj v ČR, jeho cena je 30 miliónov 
českých korún. To znamená asi 1,1 milióna eur. My sme 
minimálne 3 až 4-krát lacnejší,“ zvýraznil Jakub Kapuš. 

 

 

Jakub Kapuš s modelom skCUBE. 
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Trenčín navštívila aj Michaela Musilová, astrobiologička, 
ktorá pracovala pre NASA a zúčastnila sa simulovanej misie na 

marťanskej výskumnej púšt-
nej stanici v americkom Uta-
hu. „Bola som súčasťou brit-
skej posádky, kde som re-
prezentovala Slovenskú or-
ganizáciu pre vesmírne akti-
vity. Simulovaná misia mala 
navodiť situáciu, akoby sme 
dnes poslali ľudí na Mars, 

ako by tam dokázali prežiť. V púšti vybudovali stanicu, akúsi 
ubytovňu, kde by títo astronauti či takzvaní „marsonauti“ mu-
seli žiť,“ vysvetlila. 

Cylinder s priemerom 8 metrov obývali šiesti, jeden robot 
a filmár, ktorý ich celý čas snímal. „Tu sme boli zatvorení tri 
týždne. Posádka tam ide s tým, že je tam limitované množstvo 
vody, elektriny, jedla. Museli sme prežiť úplne izolovaní od 
sveta, spoliehať sme sa museli sami na seba,“ priblížila 
zaujímavú skúsenosť Michaela Musilová. 

Slovenka bola dôstojníčka pridruženého skleníka, v ktorom 
realizovala svoj experiment.  

„Pri mojom experimente som zmiešala akoby marťanskú 
pôdu s extrémnymi organizmami a zistila som, že za určitých 
podmienok dokážu tieto mikróby zúrodniť pôdu. Takže 
v budúcnosti by sa to skutočne dalo používať na Marse na 
zúrodňovanie pôdy. V takom skleníku by za niekoľko rokov 
bola celkom úrodná pôda, ale zúrodniť celý Mars, to by trvalo 
aj milióny rokov,“ dodala na záver. 

www.sme.sk 29.04.2016 
pomocná evidencia 289/1/2016 
 

 

Michaela Musilová 
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Študentské Rádio TrenchTown je internetové rádio Tren-
čianskej univerzity, kto-
ré pôsobí na akademic-
kej pôde univerzity ako 
nezávislé médium už je-
den rok. A práve toto 
výročie sa rozhodli čle-
novia rádia osláviť 
spolu s ľuďmi 3. mája 
na Mierovom námestí 
v Trenčíne. V rámci bo-

hatého programu vystúpili kapely a speváci, ktorých si študenti 
pozývali aj v rámci vysielania počas roka ako Graeme Mark 
alebo Joe&Jane. Nechýbali ani zaujímavé rozhovory a súťaže, 
napr. fúkanie maxi balónov. Pozvanie prijal aj krstný otec rádia 
Braňo Bajza z Polemicu a krájala sa aj narodeninová torta.  

Rektor našej univerzity Jozef Habánik vo svojom príhovore 
vyjadril podporu študentom pri ďalších aktivitách rádia. Podľa 
jeho slov je dôležité, aby študenti rozvíjali svoje profesionálne 
zručnosti, čo je možné aj pri takýchto projektoch.   

www.tnuni.sk 03.05.2016 
pomocná evidencia 313/1/2016 
 
Zápisu do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trenčín sa v apríli zúčastnilo 608 detí, čo je presne rovna-
ký počet ako v minulom roku, informovala hovorkyňa mesta 
Trenčín Erika Ságová.   

Do bežných tried bolo na zápise 584 detí, z nich prijali 482. 
V prípade 88 detí podali rodičia návrh na odklad začiatku po-
vinnej školskej dochádzky, 14 detí, ktoré sa hlásili do ZŠ Dlhé 
Hony, neprijali z kapacitných dôvodov. Deti umiestnia v iných 
školách v meste, priblížila Erika Ságová.   
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Do prvej triedy pre mimoriadne nadané deti v ZŠ Kubranská 
(Aprogen) bolo na zápise 24 detí, počet prijatých bude podľa 
hovorkyne závisieť od vyjadrenia Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie.   

Kapacita materských škôl v meste je 480, na zápise bolo 514 
detí. Rozdiel tvoria najmä dvojročné deti, doplnila Erika Ságo-
vá s tým, že situácia sa môže do začiatku školského roku ešte 
zmeniť. 

www.sme.sk 08.05.2016 
pomocná evidencia 323/1/2016 
 
Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka spolu s Univerzitou obrany v Brne, Akadémiou 
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Miku-

láši a Úradom pre 
obrannú štandardizá-
ciu, kodifikáciu a 
štátne overovanie 
kvality zorganizovala 
Medzinárodnú ve-
deckú konferenciu o 
vojenských a špeciál-
nych technológiách 
ICMT – 2016 pod zá-

štitou náčelníka GŠ OSSR gen. por. Ing. Milana Maxima a 
čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. 
Milana Cagalu, CSc.  

Konferencia sa konala v rámci Medzinárodného veľtrhu 
obrannej techniky IDEB 2016 v Bratislave. Prednášali tu 
významní zahraniční a domáci odborníci. Konferencia, ktorá je 
určená pre pracoviská univerzít, výskumné ústavy, ale aj výrob-
cov a odbornú verejnosť, je zameraná na výskum, vývoj, vý-
robu, konštrukciu, inovácie, prevádzku, servis a údržbu, 
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skúšanie, delaborovanie a likvidáciu. Hlavnými témami bola 
tento rok výzbroj, technika a materiály, munícia, výbušniny a 
rakety, elektronické, kybernetické a robotické systémy.  

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vo svojom 
príhovore ocenil činnosť Fakulty špeciálnej techniky a podľa 
jeho slov sa stáva organizovanie  tejto konferencie tradičnou 
aktivitou fakulty, ktorá je prínosom nielen pre študentov, ale aj 
verejnosť.  

Študenti Trenčianskej univerzity boli povzbudení k nová-
torstvu a ďalšiemu výskumu a vývoju vojenských a špeciálnych 
technológií.  

www.tnuni.sk 11.05.2016 
pomocná evidencia 346/1/2016 
 
Krajské centrum voľného času v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom v stredu 18. mája opäť usporiadalo 
súťaž stredoškolských časopisov. Súťaž pozostávala z dvoch 

častí, ktoré preverili 
schopnosti mladých 
žurnalistov. Odborná 
komisia hodnotila ko-
lektívnu prácu na ča-
sopise samotnom, 
ako aj schopnosť na-
písať text podľa za-
dania.  

Gymnázium Janka 
Jesenského Bánovce nad Bebravou môže byť právom hrdé na 
svojich študentov. Ich víťazný SOS (Spoľahlivý odbúravač 
stresu) odborná porota označila za časopis s najzaujímavejším 
a najvtipnejším obsahom. Jeho redaktorky Romana Antalová 
a Katarína Hrušková neuznávajú bulvár, preto ho v 
študentskom plátku čitatelia hľadať nemusia.  
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„Je potrebné písať články so študentskou ľahkosťou a vložiť 
do nich humor. Ten ľudí priláka a prečítajú si to,“ povedali 
študentky. Úspech časopisu odôvodňujú rôznorodosťou tém a 
článkov, ktorým sa venujú. „Tým, že počas roka robíme veľa 
akcií – školské plesy, halloweenske párty, návštevy zahra-
ničných študentov, máme o čom písať.“ 

Fotograf a člen komisie Radovan Stoklasa hodnotil časo-
pisy aj z pohľadu kompozície: „Nesnažil som sa hodnotiť tech-
nickú kvalitu fotografií, skôr ma zaujímala ich obsahová strán-
ka, akú majú kompozíciu a najmä vtipnosť.“  

Podľa fotografa by mladí ľudia mali vo fotografiách zazna-
menať život spoza lavice, z triedy či výletu. 

Za víťazným kolektívom skončili na druhom mieste študenti 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne s časopisom Veget a tretie 
miesto si pre seba „utrhlo“ Športové gymnázium v Trenčíne a 
ich časopis Intrák.  

www.sme.sk 25.05.2016 
pomocná evidencia 382/1/2016 
 
V piatok 3. júna v Trenčíne slávnostne vyhodnotili  výsledky 

Fyzikálnej olympiády (FO) v školskom roku 2015/2016. Fyzi-
kálna olympiáda (FO) v Trenčianskom kraji píše už svoj 20. 
ročník.  

Pri tomto okrúhlom jubileu sa Trenčiansky samosprávny 
kraj (TSK) rozhodol oceniť pedagógov, ktorí sa podieľali na 
rozvoji FO v kraji. Krajská komisia FO v TSK je jedinou ko-
misiou na Slovensku, ktorá každoročne usporadúva záverečné 
vyhodnotenie spojené s odovzdávaním diplomov a ďakovných 
listov. Dvadsaťročná bilancia FO v TSK hovorí, že Trenčian-
sky kraj patrí k tým najúspešnejším.  
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„Z celkového počtu zapojených 197 škôl sa olympiád zú-
častnilo dovedna 532 riešiteľov. Z tohto počtu bolo 453 žiakov 
úspešných, čo predstavuje veľmi peknú bilanciu úspešnosti viac 
ako 85%,“ skonštatoval predseda Krajskej komisie FO v TSK 
Kamil Bystrický. 
„V kategórii E 
patríme medzi tri 
najlepšie kraje na 
Slovensku. Za to 
patrí veľká vďaka 
všetkým pedagó-
gom, ktorí žiakov 
na olympiádu pri-
pravujú.“  

Pripomenul tiež rok 2012, v ktorom sa trom žiakom z TSK 
podarili dopracovať na medzinárodné kolo fyzikálneho zápole-
nia.  

„Je to výnimočný zážitok. Spoznáte množstvo ľudí z celého 
sveta a zistíte, ako sa fyzika vyučuje na druhej polovici zeme-
gule. Taktiež získate mnoho do profesionálneho života,“ odpo-
rúčal prítomným žiakom – fyzikom tvrdo na sebe pracovať 
s cieľom zúčastniť sa medzinárodného kola FO jeho bývalý 
účastník Patrik Švančara z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne. 

www.tsk.sk 03.06.2016 
pomocná evidencia 422/1/2016 
 
Podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. roč-

níka základných škôl, získali deviataci z Trenčína v matemati-
ke i v slovenskom jazyku a literatúre viac bodov, ako bol prie-
mer Slovenska.  
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Testovania sa zúčastnilo 388 deviatakov z ôsmich trenčian-
skych ZŠ. V matematike dosiahli úspešnosť 58,5 %, čo je v po-
rovnaní s celoslovenským výsledkom o 5,7 % lepšie. Získali 
v priemere 11,71 bodu, čo je o 1,11 viac ako priemer v rámci 
SR. V teste zo slovenského jazyka a literatúry  dosiahli Trenča-
nia 68 % úspešnosť, čo je o 5,4 % lepšie ako je slovenský prie-
mer.  

V počte bodov presiahli priemer Slovenska o 1,4 bodu.  
Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 403/1/2016 
 
V polovici mája zamestnanci Trenčianskej univerzity zo 

strechy Gymnázia Ľudovíta Štúra demontovali nefunkčný as-
tronomický ďalekohľad. Ten na vlastné náklady zrekonštruujú 
a namontujú späť.  

Ďalekohľad s váhou približne sto kilogramov je teraz v 
rukách inžinierov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka (TnUAD), ktorá ho opraví. Podľa jej za-
mestnanca Jozefa Drgu ďalekohľad nemá žiadny vážny 
technický problém.  

„Zdá sa, že ďalekohľad dokážeme dostať do prevádzky-
schopného stavu. Mechanika je mierne poškodená a jeho elek-
troniku bude potrebné vylepšiť,“ vymenoval chyby. 

Hlavným vedeckým programom bude pozorovanie vzdiale-
ných exoplanét, poslúži ale aj na bežné pozorovanie.  

„Máme zakúpenú vysokocitlivú profesionálnu vedeckú ka-
meru, ktorou pravdepodobne budeme schopní pozorovať 
exoplanéty,“ priblížil plány Jozef Drga. Tieto planéty možno 
pozorovať viacerými metódami a trenčianski hvezdári sa o to 
pokúsia ich sledovaním v čase prechodu planéty popred svoju 
hviezdu – v tom čase totiž hviezde klesá jasnosť. 

Plány s hvezdárňou a menšími ďalekohľadmi sú pred letom 
veľké.  



470 
 

„Počas leta plánujeme s prenosnými ďalekohľadmi prísť na 
kúpaliská a umožniť ľuďom pozorovanie Slnka,“ priblížil Jozef 
Drga. Podľa neho bude leto astronomicky zaujímavé aj kvôli 
veľmi dobre pozorovateľnej planéte Saturn. „Okrem kúpalísk 

plánujeme aj ďalší 
program s názvom 
Pán Prstencov. Išlo 
by o premietanie 
filmov či doku-
mentov o Saturne, 
po ktorom by na-
sledovalo nočné 
pozorovanie oblo-
hy i samotného Sa-

turnu,“ informoval o plánoch Jozef Drga. 
Podľa rektora TnUAD Jozefa Habánika je astronomická 

pozorovateľňa projektom univerzity, Gymnázia Ľudovíta Štúra 
Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

„Naším cieľom je sfunkčniť tento ďalekohľad a sprístupniť 
ho širokej verejnosti. Máme záujem, aby astronomická 
pozorovateľňa naďalej popularizovala vedu u mladých ľudí,“ 
povedal rektor. 

Univerzita podpísala memorandum, v ktorom sa zaväzuje 
pozorovateľňu prevádzkovať, keďže hlavný ďalekohľad prešiel 
poslednou čiastočnou rekonštrukciou naposledy pred desiatimi 
rokmi.  

Hvezdáreň dnes potrebuje nielen starostlivosť, ale aj 
odborných pracovníkov, ktorí sa jej budú venovať. Tých by ma-
la zabezpečiť univerzita. V minulosti bola hvezdáreň umiest-
nená na streche Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne dostupná 
iba počas štvrtkov, nový prevádzkový poriadok to má zmeniť. 

„Chceme vyčleniť hodiny určené priamo pre študentov gym-
názia a študentov iných stredných škôl, popoludnia pre širšiu 
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verejnosť,“ povedal Jozef Habánik. Hvezdáreň a ďalekohľady 
majú poslúžiť okrem pozorovania aj na vedecké a výskumné 
projekty.  

Podanie pomocnej ruky od univerzity privítal aj riaditeľ 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.   

„Ďalekohľad sa pokazil pred 4 – 5 rokmi a škola nemala fi-
nancie na jeho opravu. Privítali sme iniciatívu univerzity, ktorá 
mala materiálne a personálne zabezpečenie na jeho opravu,“ 
vysvetlil Pavol Kováč. 

www.sme.sk 08.06.2016 
pomocná evidencia 439/1/2016 
 
Trenčianska univerzita má pre svojich absolventov novinku! 

Bola oficiálne zapísaná do indexu FEANI – Federácie eu-
rópskych národných inžinierskych zväzov, ktorá udeľuje cestou 
národných komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR 
ING. Stala sa tak jednou z piatich univerzít na Slovensku, 
ktorých absolventi môžu tento titul získať.  

Celoeurópsky uznávaný inžiniersky titul rieši problém vzá-
jomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje ne-
obmedzenú mobilitu in-
žinierov v Európe a vo 
svete. Absolventi sa po 
dvojročnej praxi vo svo-
jom odbore môžu uchá-
dzať o certifikát EUR 
ING, ktorý platí v celej 
EÚ. Ten je osvedčením, 
že absolvent technickej 
univerzity s titulom „inžinier“ má požadovanú odbornú prax 
a ovláda jeden z požadovaných svetových jazykov. Pre európ-
skych zamestnávateľov je garanciou profesijnej inžinierskej 
kvality a slovenským inžinierom môže výrazne pomôcť pri 

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. 



472 
 

hľadaní adekvátnej pozície vo svojom odbore v zahraničí, ale 
aj u zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku.  

Navyše titul EUR ING rešpektujú mnohé autorizačné inšti-
túcie ako doklad o vzdelaní a praxi a je prednostne akceptovaný 
vo všetkých členských krajinách FEANI. Európske firmy zve-
rejňujú počet svojich euroinžinierov ako doklad kvality manaž-
mentu firmy.  

Držiteľ tohto titulu môže využívať aj partnerskú pomoc eu-
roinžinierov z ostatných krajín. Slovensko má svoje zastúpenie 
vo FEANI prostredníctvom Zväzu slovenských vedecko-tech-
nických spoločností. Ten zabezpečuje, na základe uznania rov-
nocennej kvality výchovného procesu inžinierov na sloven-
ských technických univerzitách v porovnaní s európskymi uni-
verzitami, možnosť uchádzať sa o titul EUR ING.  

Podľa rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika je 
toto ďalší krok vpred v kvalitatívnom rozvoji univerzity, ktorá 
v posledných rokoch výrazne posilňuje svoju vedecko-tech-
nickú infraštruktúru a jej študenti získavajú významné ocenenia 
za svoje záverečné práce. 

www.tnuni.sk 10.06.2016 
pomocná evidencia 454/1/2016 
 
Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne (OÚ TN) zor-

ganizoval  v utorok 14. júna na Trenčianskom hrade XX. ročník 
slávnostného oceňovania „Talent Trenčianskeho kraja 2016“. 
Ocenenie si prevzali žiaci základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti OÚ TN a stredných škôl v územnej pôsobnosti 
kraja. 

Vedúca odboru školstva OÚ TN Iveta Kováčiková odo-
vzdala ocenenie 25 žiakom. Tí sa zúčastnili medzinárodných a 
celoslovenských súťaží, alebo sa im podarilo umiestniť na pr-
vých troch miestach v krajských predmetových olympiádach, 
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záujmovo-umeleckých a športových súťažiach žiakov. Ocene-
nie si prevzali i pedagógovia a tréneri ocenených žiakov.  

Z 25 žiakov si ocenenie prevzalo aj 14 študentov stredných 
škôl, ktoré sú v zria-
ďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
Z trenčianskych žia-
kov prevzali ocenenia 
Kristína Juricová a 
pedagogička Maria-
na Holbová zo ZŠ 
Hodžova a Kristína 
Čierna s PaedDr. 
Alexandrou Misárošovou zo Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne. 

www.tsk.sk 14.06.2016 
pomocná evidencia 470/1/2016 
 
Školská záhrada v Spojenej škole internátnej v Trenčíne 

získala certifikát Prírodná záhrada. Je jednou z piatich ukáž-
kových záhrad na Slovensku, v ktorej sa hospodári prírodným 
spôsobom bez použitia hnojív, pesticídov a rašeliny. 

Koncept prírodných záhrad pochádza z Dolného Rakúska, 
kde je takýchto záhrad viac ako 10 tisíc. Na Slovensku ho za-
strešuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít 
(CEA).     

 „V prírodnej záhrade sa hospodári prírodným spôsobom, to 
znamená bez použitia pesticídov, hnojív a rašeliny. Cieľom je 
vrátiť do záhrad biodiverzitu. Čím je záhrada prírodnejšia, tým 
menej sa o ňu treba starať,“ povedal riaditeľ CEA Richard 
Medal. V záhrade by tiež mali byť rôzne prístrešky a úkryty pre 
zvieratá. 
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„Búdky pre vtáky, hmyzí hotel, „ježovník“ či „hadník“. Mu-
sí tam byť nejaká mokraď, nejaké suché stanovisko, divý kút, 
nekosený kus lúky. Mali by tam byť aj zeleninové záhony, 
bobuľoviny, ovocné, ale aj iné listnaté stromy,“ priblížil Ri-
chard Medal. 

Na Slovensku je 11 certifikovaných prírodných záhrad. CEA 
chce tento rok s podporou Trenčianskej župy certifikovať 

niekoľko desiatok 
ďalších. O certifikát 
Prírodná záhrada sa 
môžu uchádzať nie-
len školy, ale aj sú-
kromné osoby či 
podnikatelia.  

V trenčianskej 
Spojenej škole in-
ternátnej sa v roku 
2004 zapojili do 
projektu Zelená 

škola. „Minulý rok sme dostali šancu prihlásiť sa aj do me-
dzinárodného projektu Prírodná záhrada. Požiadavky sme spl-
nili a máme certifikát,“ hovorí školská koordinátorka Zelenej 
školy Katarína Olišová. 

Prírodná záhrada podľa nej neslúži len na vyučovanie, ale aj 
na oddych. „U nás v škole sú postihnuté deti, túto záhradu 
využívame aj na rozvíjanie ich zmyslov, čuchu, sluchu, hmatu. 
Deti sa tu učia nielen pestovateľské práce, ale v prírode sa môžu 
učiť aj iné predmety, ako napr. matematiku, geografiu. Chceme, 
aby vyučovanie prešlo z lavíc do prírody, aby deti videli javy, 
ktoré nie sú pre deti bežné,“ priblížila Katarína Olišová s tým, 
že o záhradu sa starajú deti denne počas vyučovania, no aj 
v rámci mimoškolskej činnosti. 
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Podľa certifikátorky Prírodných záhrad Marianny Holu-
šovej Ružičkovej je titul Prírodná záhrada najmä pre dobrý 
pocit, nie sú z nej žiadne finančné benefity. 

 „Záhrady hodnotíme podľa viacerých kritérií – body sa 
udeľujú, ak sa v záhrade nachádzajú ovocné stromy, najlepšie 
sú staré miestne odrody, ak sa trávnik nestrieka herbicídmi, ak 
človek využíva záhradu na jedlo,“ povedala s tým, že najdôle-
žitejšie je nepoužívať chemické postreky. „S prírodou sa ne-
snažíme bojovať, ale spolupracovať.“ 

Podľa trenčianskeho župana Jaroslava Bašku je projekt 
prírodných záhrad zaujímavý pre veľmi veľa ľudí. Župa ho 
tento rok podporí sumou 35 tisíc eur, pričom ďalšie roky chce 
túto sumu zvyšovať. „Podporovať chceme najmä poradenstvo 
a samotnú certifikáciu záhrad,“ povedal Jaroslav Baška. 

www.sme.sk 15.06.2016 
pomocná evidencia 472/1/2016 
 
Vďaka spolupráci so City University v Trenčíne majú ame-

rickí študenti možnosť spoznať podnikateľské prostredie, 
prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti Slovenska i chod 
krajskej samosprávy. V utorok 21. júna navštívili študenti 
z Central Washington University Úrad Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK) v Trenčíne. Kolektív 26 študentov in-
formačných technológií a marketingu v sprievode dvoch pro-
fesorov Davida Douglasa a jeho kolegu  Laurie Stehle, 
upútala originálna prezentácia o Trenčianskej župe.  

„Študenti k nám chodia, aby sa dozvedeli o fungovaní verej-
nej správy, predstavíme im Trenčiansky samosprávny kraj, jeho 
kompetencie, spôsob, akým sa riadi samospráva, predsedu 
TSK, poslancov a samozrejme nevynecháme turizmus, ktorý je 
pre kraj veľmi dôležitým odvetvím,“ vysvetlila riaditeľka Kraj-
skej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Eva Frý-
valdská. 
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Amerických študentov napríklad zaujímalo, ktorý hrad 
v kraji je najstarší. Dozvedeli sa, že dominantu krajského mesta 
– Trenčiansky hrad postavili v 11. storočí. Svoje ďalšie otázky 
smerovali k turistickej vybavenosti regiónu a možnostiach 
cestovania po krajine vlakom. Študentov nadchol príbeh 
z Trenčianskeho hradu o láske Omara ku krásnej Fatime, nao-
pak zaskočil ich príbeh o krvavej Bátoričke z Čachtického 
hradu.    

Družobná spolupráca medzi univerzitami funguje už sedem 
rokov. Zahraniční študenti okrem hlavného mesta Slovenska 
navštívia v rámci trojtýždňového pobytu v Európe hlavné mes-
tá Poľska, Maďarska, Rakúska a Čiech.  

www.tsk.sk 21.06.2016 
pomocná evidencia 491/1/2016 
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Už po jedenástykrát Mesto Trenčín ocenilo najúspešnejšie 

 
detské osobnosti vo vedomostnej, umeleckej i športovej oblasti. 
Pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za rok 
2016 odovzdal navrhnutým žiakom primátor Richard Rybní-
ček v utorok 21. júna v sobášnej sieni MsÚ. 

 
Kategória predmetové olympiády  
Katarína Hudcovicová (ZŠ, L. Novomeského) – najlepší 

matematik mesta Trenčín. 
Michal Krulich (ZŠ, Dlhé Hony) – 1. miesto v krajskom 

kole technickej olympiády, 1. miesto v kraji dejepisnej olym-
piády, 1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády, 1. 
miesto v okresnom kole Pytagoriády.  

Martin Šumichrast (ZŠ, Veľkomoravská) - 2. miesto v 
krajskom kole biologickej olympiády, 2. miesto v okresnom 
kole technickej olympiády, 3. miesto v okresnom kole deje-
pisnej olympiády.  

Patrik Montemayor (ZŠ, Veľkomoravská) - 5. miesto v 
celoštátnom kole anglickej olympiády, kam postúpil z 1. miesta 
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krajského kola. Vo všetkých kolách dominoval v konverzačnej 
časti, takže môžeme povedať, že v anglickej konverzácii je 
najlepší na Slovensku. 

Karolína Bystrická (ZŠ, Dlhé Hony) - 5. miesto v celo-
slovenskom a 1. miesto v krajskom kole anglickej olympiády. 

Vladimíra Bičanovská (ZŠ, Hodžova) - 2. miesto na Maj-
strovstvách SR v krasokorčuľovaní a 7. miesto na medzinárod-
ných pretekoch v Maďarsku, 3. miesto v krajskom kole olym-
piády v slovenskom jazyku. 

Ida Strušková (ZŠ, Dlhé Hony) - 3. miesto v celoštátnom 
kole olympiády v ruskom jazyku. 

 
Kategória umelecké súťaže 
Ema Slezáková (ZŠ, Veľkomoravská) - 1. miesto 

v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín a postup 
do celoslovenského kola, ako členka tanečnej skupiny 
Campanillas sa stala vicemajsterkou Slovenska vo výrazových 
tancoch a plesových choreografiách. 

Tomáš Lendvay (ZŠ, Dlhé Hony) - 2. miesto v krajskom 
kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.  

Karolína Turčáková (ZŠ, Na dolinách) - 1. miesto v 
okresnom kole a 3. miesto v krajskom súťaže v prednese 
povesti Šaliansky Maťko. 

Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto v okresnom 
kole a 2. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec.  

Nina Kohoutová (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto v okresnom 
aj  krajskom kole súťaže Slávik Slovenska.  V piatok 24. júna 
reprezentovala naše mesto a kraj na celoslovenskom kole 
v Topoľčanoch. 
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Kategória ZUŠ 
Karolína Kopačková (ZUŠ K. Pádivého) - tento rok ab-

solvuje ZUŠ K. Pádi-
vého, v štúdiu herect-
va bude ďalej po-
kračovať na konzer-
vatóriu v Bratislave. 

Michaela Bej-
dová (ZUŠ K. Pá-
divého) - 1. miesto 
v školskej, 1. miesto 
v krajskej súťaži a 

bronzové pásmo v nadregionálnej klavírnej súťaži Mladé 
talenty. 

 
Kategória športové súťaže 
Petra Hanuliaková (ZŠ, Hodžova) - 3. miesto v hode guľou 

na halových Majstrovstvách SR,  1. miesto v hode oštepom na 
Majstrovstvách trenčianskeho kraja starších žiakov, 1. miesto 
v hode oštepom na Majstrovstvách SR v kategórii dorast, 7. 
miesto na medzištátnom stretnutí, kde jej súpermi boli atléti 
z Čiech, Maďarska, Slovinska a Slovenska.  

Tomáš Kunic (ZŠ, Hodžova) - víťaz v behu na 3 tisíc met-
rov cez prekážky. 

Norbert Skoupa (ZŠ, L. Novomeského) - venuje sa vrhu 
guľou, hodu kladivom a diskom. 1. miesto na krajských maj-
strovstvách v ľahkej atletike, postup na celoslovenskú olym-
piádu Kalokagathia.  

Florbalové družstvo žiakov 9. triedy (ZŠ, Hodžova) - 
víťazi postupových kôl aj záverečného turnaja o majstra 
Slovenska. 

 

Pamätný list potešil aj talentovanú speváčku Ninu Kohoutovú. 
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Hokejové družstvo žiakov 9. triedy (ZŠ, Hodžova) - získali 
tretí 

raz  po sebe titul majstrov Slovenska v kategórii starší žiaci. 
Futbalové družstvo žiakov 7. triedy (ZŠ, L. Novomes-

kého) - víťazstvami v okresnom i krajskom kole prebojovali do 
celoslovenského finále Dôvera školský pohár v Poprade, kde 
obsadili 2. miesto. Jeden z nich, Lucas Demitra, bol vyhlásený 
aj za najlepšieho hráča celoslovenského kola. 

Volejbalové družstvo žiakov 8. a 9. triedy (ZŠ, L. Novo-
meského) – 1. miesto v regionálnom kole a 2. miesto na kraj-
ských majstrovstvách.   

Patrik Chromiak, Rastislav Horňák, Adam Pandoš, Ró-
bert Ambrož (ZŠ, L. Novomeského) - gymnastický štvorboj 
(akrobacia, preskok, hrazda, šplh) – družstvo zvíťazilo v okres-
nom i regionálnom kole a 3. miesto získalo v krajskom kole.  

Patrik Papánek, Filip Baďura (ZŠ, Dlhé Hony) - majstri 
Trenčianskeho kraja v bedmintone, na majstrovstvách SR vy-
bojovali 3. miesto.  

Mimoriadne ocenenie  
Jakub Orgoň (ZŠ, Veľkomoravská) - najlepší šachista - 

majster Slovenska 
v rapid šachu 
2016 v kategórii 
chlapci do 8 rokov 
a víťaz Grand prix 
mládeže Sloven-
ského šachového 
zväzu 2015/2016 
v kategórii chlapci 
do 8 rokov.  

Adam Šalát, 
Daniel Pisch (ZŠ, Hodžova) – najlepší tvorcovia filmu – 1. 
miesto v kategórii najlepší režisér a najlepší hraný film súťaže 
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Zlatá klapka 2016, hlavná cena prvého ročníka multižánrovej 
súťaže pre deti a mládež Festival detí. 

Patrik Pavlíček (ZŠ, Kubranská) – najlepší v športovej 
gymnastike - prvenstvo vo všetkých štyroch 
kolách Slovenského pohára v športovej gymnastike mužov, 
titul Majstra Slovenska v kategórii mladších žiakov, absolútny 
Majster Slovenského pohára za rok 2015. Je zaradený do 
výberu  talentovanej mládeže na európske olympijské hry mlá-
deže EYOF. 

Najúspešnejšie školy 
V predmetových olympiádach, vedomostných a umelec-

kých súťažiach sa najúspešnejšou školou stala ZŠ, Dlhé Hony. 
Najúspešnejšou v športových súťažiach je ZŠ, Hodžova.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 488/1/2016 
 
V priestoroch ZŠ na Kubranskej ulici v Trenčíne  sa v utorok 

28. júna uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie súťaže v tvorbe 
školských časopisov. 

Do zlatého pásma sa dostali obsahovo i graficky najlepšie 
školské časopisy: Nonstop zo ZŠ Kubranská Trenčín, (Zá)ško-

láčik zo ZŠ Bezru-
čova Trenčín, Bocia-
ny zo ZŠ s MŠ Svin-
ná a Súča(sník) zo 
ZŠ s MŠ Michala 
Rešetku Horná Súča. 

Do strieborného 
pásma hodnotitelia 
zaradili časopis Do-
mino 4 zo ZŠ Veľ-

komoravská Trenčín, Za dverami zo ZŠ Potočná Trenčín, Úlet 
zo ZŠ Východná Trenčín, Úsmev zo Spojenej školy internátnej 
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Trenčín a Školák zo ZŠ s MŠ Soblahov. Do bronzového pásma 
patria časopisy Kocka zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
Trenčín, Mníchováčik zo ZŠ Mníchova Lehota a Chocholúšik 
zo ZŠ Chocholná-Velčice. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 501/1/2016 
 
Žiaci gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
si vo štvrtok 30. júna od učiteľov prevzali vysvedčenia za 
školský rok 2015/2016. 

TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 11 
gymnázií, 27 stredných odborných škôl a 2 spojené školy, ktoré 
spolu navštevuje približne 18 660 žiakov. Slávnostne si pre-
bralo vysvedčenie okolo 13 200 žiakov, ku ktorým sa pridalo aj 
takmer 5460 absolventov s maturitnými vysvedčeniami. 
V školskom roku 2015/2016 bolo v Trenčianskom kraji do sys-
tému duálneho vzdelávania zapojených 100 študentov, ktorí si 
taktiež prevzali svoje vysvedčenia. 

Žiaci sa späť do školských lavíc vrátia v pondelok 5. 
septembra 2016.  

www.tsk.sk 30.06.2016 
pomocná evidencia 504/1/2016 
 
Žiaci zo Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne sa 

tešia z víťazstva v 11. ročníku súťaže o najlepší eTwinning 
projekt na Slovensku pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity 
prof. Tatiany Čorejovej.  

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 24. júna v Žiline. 
Na projekte s názvom European Maze pracovalo 14 žiakov 
spolu s ich učiteľkou Ing. Evou Marekovou.  
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Cieľom projektu bolo ukázať žiakom spoluprácu dvoch od-
lišných kultúr a na základe tejto spolupráce vytvoriť inter-
aktívnu počítačovú hru European Maze (Európske bludisko), 
ktorá obsahuje 14 levelov – 14 európskych krajín.  

Počas cesty cez jednotlivé krajiny musí hráč zodpovedať tri 
otázky o krajinách, ktoré vytvorili spoločne španielski a slo-
venskí žiaci.  

Hra je aplikovateľná na akomkoľvek zariadení s operačným 
systémom Windows alebo Android.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 516/1/2016 
 
Mesto využilo prázdninový čas a investovalo do 

nevyhnutných prác na budovách a v areáloch základných 
a materských škôl.  

Od nového školského roka budú môcť deti v MŠ Šafárikova 
a MŠ J. Halašu používať zrekonštruované sociálne zariadenia. 
Tie by mali byť už čoskoro vynovené aj v MŠ Švermova. 

Základná umelecká 
škola K. Pádivého 
má nové pódium 
a MŠ Medňanského 
obnovené dopravné 
ihrisko. V telocvič-
ni ZŠ Na dolinách 
je pred dokončením 
obnova elektrické-
ho vedenia v teloc-
vični. Tu sa ešte 

plánujú práce aj na výmene vodoinštalácie. Mesto sa ešte 
v minulom roku zapojilo do výzvy Ministerstva školstva SR 
a uspelo s projektom rozšírenia MŠ  Legionárska. Výsledkom 
bola štátna dotácia vo výške 180 tisíc eur. Zvyšok peňazí na 

V materskej škole na Legionárskej ulici sa budujú dva nové pavilóny. 
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prístavbu dvoch pavilónov vyčlenilo Mesto zo svojho rozpočtu. 
Táto investičná akcia finišuje a dve nové triedy budú 
v septembri pripravené prijať 48 detí.  

Do konca tohto roka je mesto pripravené zrekonštruovať 
strechu na MŠ Stromová aj okná v MŠ Na dolinách. Ešte 
v septembri budú vymenené vstupné dvere do MŠ Švermova.  

V  ZŠ Potočná a MŠ  Opatovská mesto zrekonštruuje 
sociálne zariadenia a v ZŠ Kubranská strechu a spojovaciu 
chodbu. Mestské investície pôjdu aj na ZŠ  Východná, kde bude 
už začiatkom jesene zrekonštruovaná strecha nad telocvičňou 
a elektroinštalácia v telocvični.  

Info 06.09.2016 
pomocná evidencia 610/1/2016 
 
Viac ako sto detí strávilo koniec prázdnin dobrovoľne 

v školských laviciach. V poradí siedmy ročník detskej univer-
zity, ktorý zorganizovala Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka, ponúkol najmladším školákom možnosť zábavnou 
formou získať skúsenosti so systémom výučby na vysokej ško-
le. 

Trojdňová prázdninová detská univerzita sa aj tento rok te-
šila veľkej popularite. 
Kapacity naplnila už 
niekoľko týždňov pred 
svojím začiatkom, nie-
koľko desiatok prihlá-
šok preto museli dokon-
ca odmietnuť. Zaujala 
nielen Trenčanov, ale aj 
ľudí zo vzdialenejších 
miest. 

Mnohé deti sa na detskú univerzitu vracajú opakovane. „Boli 
sme tu aj minulý rok, bolo to fajn, tak sme to skúsili aj teraz. 
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Zaujali ma prednášky o nanotechnológiách, ale aj športové ak-
tivity,“ povedala Daniela. 

Jej kamarátka Tereza hovorí, že hoci je to škola, stále nemá 
školský pocit: „Je to skôr letná aktivita, prišla som sem s ka-
marátkou, boli sme tu spolu aj minulý rok. Teším sa na šport, 
ale aj na prednášky.“ 

Tomáš Obdržal prišiel so synom Tomášom už štvrtý rok po 
sebe: „Veľmi sa mu tu páči. Majú tu aktivity, nesedí doma pri 
tablete. Nájde si tu kamarátov a niečo nové sa dozvie. Beriem 
to ako denný vzdelávací tábor. Som rád, že sa takéto niečo robí, 
je to aj trochu škola, a nemusím ho sem nútiť.“ 

Syn Tomáš ho doplnil: „Je tu zaujímavý program, pred-
nášky, chodíme von, lepšie ako sedieť doma. Občas sú tu aj 
ťažšie veci, napríklad prednáška o vesmíre, ale je to super.“ 

Záštitu nad podujatím prevzal aj tento rok rektor univerzity 
Jozef Habánik, ktorý školákom v úvodnej prednáške pred-
stavil univerzitu a jej študijné odbory. 

„Trenčiansku detskú univerzitu organizujeme už od roku 
2003. O projekt je 
veľký záujem, kom-
binujeme vzdeláva-
nie s pohybovými 
a športovými aktivi-
tami, chodievajú 
k nám aj známi špor-
tovci – v minulosti 
sme privítali hokejis-
tov Mariána Hossu, 
Zdena Cháru, ale aj trénera futbalistov AS Trenčín Martina 
Ševelu,“ hovorí rektor Jozef Habánik. 

Teší ho, že deti majú záujem na tri dni sadnúť do vyso-
koškolských lavíc aj v čase prázdnin. 
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„Tento rok sa dozvedeli veci z oblasti prírodných vied, fyzi-
ky, nanotechnológií, zdravovedy a, samozrejme, budú aj špor-
tovať. Program je koncipovaný tak, aby si deti prešli viaceré 
priestory a pracoviská univerzity – fakultu zdravotníctva, 
špeciálnej techniky a zoznámili sa tak aj s novými laborató-
riami,“ dodal Jozef Habánik. 

Deti, ktoré úspešne absolvovali detskú univerzitu, dostali na 
záver diplom a titul bakalárik. 

www.sme.sk 29.08.2016 
pomocná evidencia 698/1/2016 
 
Od septembra nastúpi do mestských materských škôl 

v Trenčíne 514 novoprijatých detí. Mesto uspokojilo všetkých 
záujemcov, momentálne neeviduje žiadosti o prijatie. Spolu 
bude do mestských škôlok chodiť 1541 detí. 

„Celkový počet evidovaných žiadostí 602 je vyšší z dôvodu 
duplicitného podania žiadosti niektorých rodičov vo viacerých 
škôlkach, reálne ide o požiadavku umiestniť 514 detí“ infor-
movala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

www.sme.sk 02.09.2016 
pomocná evidencia 709/1/2016 
 
Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 

Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) schválila v piatok 2. 
septembra na pôde Úradu TSK v Trenčíne aktualizáciu Stra-
tégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 
2013–2020. Informoval o tom Patrik Štrbák z oddelenia ko-
munikácie a medzinárodných vzťahov TSK. 

„Základnými princípmi stratégie sú zvýšenie kvality a atrak-
tívnosti stredného školstva a prispôsobenie vzdelávania potre-
bám trhu práce. Krajská rada schválila tiež Všeobecne záväzné 
nariadenie TSK o určení počtu tried prvého ročníka v dennej 
forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti kraja pre 
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prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018,“ uviedol Patrik 
Štrbák. 

Členovia krajskej rady schválili aj plán práce na rok 2017 
a diskutovali o téme duálneho vzdelávania.  

www.teraz.sk 03.09.2016 
pomocná evidencia 711/1/2016 
 
ZUŠ Pádivého má kvitnúcu záhradu. Nachádza sa vo 

vynovenom átriu budovy s výhľadom na Park M. R. Štefánika. 
Átrium počas leta získalo cel-

kom nový vzhľad. Má nové pó-
dium, lavičky a profesionálne 
riešenú výsadbu, za ktorou stoja 
dve mladé trenčianske záhradné 
architektky Lucia Barteková a 
Ivana Kodajová. V záhrade je 
vysadených asi 1200 narcisov, 

hortenzie, muchovníky, trvalky a na údržbu nenáročná okras-
ná tráva.  

Pod projekt sa ako hlavný sponzor podpísalo mesto Trenčín, 
ktoré prispelo sumou 7 tisíc eur. Materiálnu pomoc poskytli aj 
súkromné firmy a prvých tisíc eur získal projekt víťazstvom 
v hlasovacej súťaži jednej z komerčných bánk. 

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 733/1/2016 
 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vydal 

vylepšené rebríčky základných a stredných škôl (ZŠ a SŠ).  
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) zaznamenalo významný úspech. Medzi dvad-
siatkou najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii stredné 
odborné školy (SOŠ) sa umiestnili až 4 školy, ktoré sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti TSK. Na výbornom 3. mieste skončila 



488 
 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne s celkovým 
hodnotením 8,7 z 10 bodov, pričom v porovnaní s prvou školou 
v rebríčku (Obchodná akadémia v Trnave) stratila len 0,3 bodu. 

V prvej desiatke mal TSK zastúpenie aj na 7. mieste, ktoré 
obsadila Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. Sedemnáste 
miesto v rebríčku patrí Obchodnej akadémii v Považskej 
Bystrici – Elokované pracovisko Ilava a dvadsiatku najlepších 
SOŠ uzatvára Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Vá-
hom. 

V rebríčku najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii 
gymnáziá sa najlepšie z Trenčianskej župy umiestnilo Gym-
názium Ľudovíta Štúra v Trenčíne na dvanástom mieste s cel-
kovým hodnotením 7,7 bodov. Len o 0,2 bodu menej má na 
šestnástej priečke Gymnázium v Dubnici nad Váhom. 

Pri hodnotení gymnázií a SOŠ sa do úvahy berú výsledky 
externej časti a písomnej formy internej časti maturít, mimo-
riadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov. Mimo-
riadne výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované 
objemom finančných prostriedkov pridelených školám na 
základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vy-
braných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárod-
ných projektoch a programoch.  

Nezamestnanosť absolventov SOŠ má pri hodnotení vyššiu 
váhu než v prípade gymnázií, pretože väčšina absolventov 
gymnázií pokračuje v štúdiu na vysokých školách.  

www.tsk.sk 14.09.2016 
pomocná evidencia 744/1/2016 
 
Stredná zdravotnícka škola začala nový školský rok 

v nových priestoroch na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. 
Štvorposchodová budova má 19 odborných miestností a labora-
tórií, novinkou je zubná ambulancia s dvoma miestnosťami so 
zubárskymi kreslami. Pribudli aj špecializované učebne pre 
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zdravotníckych asistentov a sanitárov. Polepšili si aj učitelia, 
ktorí v starej budove nemali žiadne kabinety, tu ich je až 
jedenásť. Sťahovanie do nových priestorov zvládli zamestnanci 
zdravotníckej školy počas letných prázdnin.  

Riaditeľka školy Eva Červeňanová neskrývala s novými 
priestormi v prvý 
školský deň spo-
kojnosť. 

„Je to krásna 
štvorposchodová 
budova, myslím 
si, že každý si 
v nej nájde svoj 
priestor. Môžeme 
sa opäť rozrastať 
a to dobré meno, 
ktoré naša škola 
má medzi strednými odbornými školami na Slovensku si udrží, 
a verím že pôjdeme ešte vyššie. Myslím, že nám môžu 
závidieť,“ povedala Eva Červeňanová.  

„Chýba ešte výdajňa stravy, tá mala by byť hotová do konca 
mesiaca. Stravovanie máme zatiaľ zabezpečené na športovom 
gymnáziu, ktoré nám bude stravu dovážať, ešte tento mesiac 
vydržíme,“ doplnila riaditeľka. 

Učitelia oceňovali najmä nové kabinety. „Predtým sme mali 
len zborovňu, kde bol celý pedagogický zbor, každý učiteľ mal 
k dispozícii polovicu stola. Teraz sme rozdelení podľa pred-
metových komisií, v jednom kabinete sú dvaja – traja peda-
gógovia,“ povedala Margita Rybanská. 

Nová budova sa páči aj študentom. „Nové priestory sú 
pekné, vynovené, lepšie ako na starej škole. Máme viac labá-
kov, bufet, nové šatne. V starej škole bolo už všetko ošarpané. 



490 
 

Horšia je dostupnosť, poloha starej školy bola lepšia,“ povedala 
druháčka Kristína Kurtišová. 

Väčšie priestory ocenil aj Ján Hrabák: „Na chodbách sme 
sa tlačili, tu je to veľké, pekne prerobené. Bude to paráda, len 
sa to musí všetko dorobiť.“  

Zriaďovateľom strednej zdravotníckej školy je Trenčiansky 
samosprávny kraj. Župan Jaroslav Baška ocenil, že škola je po 
69 rokoch vo vlastných priestoroch. Náklady na rekonštrukciu 
budovy boli viac ako 400 tisíc eur.  

„Majú to taký predčasný darček k sedemdesiatke. Možno 
treba dorobiť nejaké drobnosti, myslím, že v priebehu 
septembra sa to usadí,“ povedal Jaroslav Baška. O štúdium na 
zdravotníckej škole je podľa neho stále veľký záujem.  

„Počet žiakov zaručuje jej finančnú stabilitu, peniaze, ktoré 
dostane, môže dať na zlepšenie platov učiteľov alebo vybavenie 
školy,“ prisľúbil. 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne bola minulý školský 
rok vyhodnotená ako najlepšia zdravotnícka škola na Slo-
vensku. Od septembra školu navštevuje 495 žiakov v dennom 
štúdiu v piatich odboroch, v dvoch odboroch popri zamestnaní 
je 30 študentov. Spolu má škola 525 žiakov v 21 triedach. 

www.sme.sk 16.09.2016 
pomocná evidencia 747/1/2016      
 
Od budúceho školského roku klesne na stredných školách 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počet žiakov eko-
nomických odborov o jedno percento. Počet stredoškolákov 
v technických odboroch stúpne, počet gymnazistov sa nezmení. 
Vyplýva to z aktualizácie Strategického rozvoja stredného 
odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020, ktorú schválili 
na svojom zasadnutí poslanci zastupiteľstva TSK v pondelok 
26. septembra. 
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Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku aktualizáciou straté-
gie kraj reaguje na potrebu zvýšenia kvality a atraktívnosti 
stredného školstva a prispôsobenie vzdelávania potrebám trhu 
práce. Od budúceho školského roka tak budú 63 percent 
z predpokladaného počtu žiakov tvoriť študenti technických 
odborov, 20 percent gymnazisti a 17 percent žiaci ekonomic-
kých odborov. 

Na strategický dokument nadväzuje aj všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) TSK o určení počtu tried prvého ročníka 
v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti 
kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018. TSK 
vo VZN určuje 188 tried prvého ročníka v dennej forme štúdia, 

z toho 170,5 tried pre 
stredné školy v zria-
ďovateľskej pôsob-
nosti TSK a 17,5 pre 
stredné školy iných 
zriaďovateľov v ú-
zemnej pôsobnosti 
TSK. 

Stratégia určuje aj 
maximálne dve prvé 

triedy na gymnáziách v menších mestách kraja. Podľa niekto-
rých poslancov to môže mať pre gymnázia v malých mestách 
likvidačný charakter.  

„Dnes je financovanie školstva odvodené od normatívov na 
jedného žiaka. Pri dvoch triedach v jednom ročníku na gym-
náziu bude maximálne 240 žiakov. Pri takom počte ten nor-
matív nedáva možnosť, aby tá škola mohla ekonomicky fun-
govať a nie je možné zabezpečiť zodpovedajúci počet peda-
gógov. Za dva, za tri roky sa budú v malých mestách musieť 
gymnázia rušiť,“ zdôraznil poslanec a myjavský primátor 
Pavel Halabrín. 
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Určenie dvoch tried v každom ročníku je podľa predsedu 
TSK v prípade gymnázií v malých mestách skôr nádejou na ich 
záchranu. „Sú dve možnosti. Menej bolestivé je to, že necháme 
tie gymnázia v menších mestách žiť s dvomi triedami v prvých 
ročníkoch, alebo je tá druhá možnosť, že každé druhé gym-
názium skončí. Demografia nepovolí a my stále touto straté-
giou reagujeme na požiadavky trhu práce,“ pripomenul Jaroslav 
Baška. 

www.teraz.sk 27.09.2016 
pomocná evidencia 782/1/2016   
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

v Trenčíne významným spôsobom modernizovala vzdelávací 
proces. V projekte spolufinancovanom zo štrukturálnych fon-
dov EÚ z operačného programu Vzdelávanie s názvom „Tren-
čianska univerzita chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelá-
vanie“ vybavila svoje učebné priestory najmodernejšími didak-
tickými pomôckami a učitelia si postupne zvyšovali svoju 
kvalifikáciu odbornými školeniami.  

Celková hodnota projektu predstavovala 1,1 milióna eur, 
z toho 5 percent tvorili vlastné zdroje univerzity.  

Rektor univerzity Jozef Habánik uviedol: „Cieľom projektu 
je skvalitnenie vzdelávacieho procesu na TnUAD prostred-
níctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám praxe, 
a to hlavne vďaka inovácii súčasných študijných progra-
mov, tvorbou nových študijných programov priamo naviaza-
ných na potreby trhu práce, ich transformáciou do svetových 
jazykov a modernizáciou výučbových pomôcok, ktoré rozšírili 
prístrojovú a softvérovú základňu univerzity“.  

Celkovo bolo inovovaných 7 študijných programov v baka-
lárskom a inžinierskom stupni štúdia, 3 študijné programy boli 
transformované do anglického jazyka a novo akreditované boli 
2 študijné programy. Do projektu bolo zapojených viac ako 120 
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pedagogických a vedeckých zamestnancov univerzity, 30 od-
borníkov z praxe a konzultantov zo zahraničných partnerských 
vysokých škôl.  

Vďaka úspešnej realizácii projektu vzniklo viac ako 50 od-
borných a vedeckých publikácií, 70 príspevkov na zahranič-
ných vedeckých konferenciách, bolo zakúpených viac ako 80 
moderných didaktických pomôcok, 25 softvérových licencií 
a tri učebne boli vybavené najnovšími informačno-komunikač-
nými technológiami.  

Dosiahnuté výsledky postupne slúžia viac ako 2 tisícom štu-
dentov TnUAD v dennej a externej forme štúdia. 

www.tnuad.sk 30.09.2016 
pomocná evidencia 793/1/2016 
 
Začiatok pracovného týždňa začal na Materskej škole na 

Stromovej ulici v Trenčíne vytopením troch zo štyroch tried. 
Nedostatočne zabezpečená strecha pred dažďom v pondelok 3. 
októbra povolila a v interiéri zariadenia spôsobila potopu. Ško-
la nasadila do boja s vodou tečúcou zo stropov vedrá, vyu-
čovanie museli 
až do odvolania 
prerušiť.  Ria-
diteľka materskej 
školy tušila, že 
niečo nie je v 
poriadku v pon-
delok skoro rá-
no, vyrušil ju 
alarm. „O 5:15 
mi zvonil alarm, 
nevedela som, čo sa deje. Bolo to tým, že cez alarm pretiekla 
voda a tým sa spustil,“ vysvetlila nám prvotný signál Silvia 
Kozinková, ktorú o dve hodiny neskôr zalarmovala školská 
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upratovačka. „O situácií som sa dozvedela o pol siedmej, keď 
mi volala naša pani upratovačka, že sú prevalené a prepadnuté 
stropy v triedach, tečie a preteká strecha,“ povedala riaditeľka. 

Dážď spôsobil zatiaľ nevyčíslenú škodu v troch zo štyroch 
tried. „Máme zatopené tri triedy, jedna z nich je zatopená veľ-
mi, dve menej. Sú tu zatopené aj priestory na chodbe, ostatné 
priestory takisto, tečie mi aj v riaditeľni,“ opísala dopoludňajší 
stav Silvia Kozinková. Zlá situácia sa týkala iba jedného z pa-
vilónov materskej školy, pavilón A, v ktorom sa nachádza štvr-
tá z tried, dažďom poškodený nebol. 

Zamestnanci školy na vzniknutú situáciu zareagovali obtele-
fonovaním rodičov s prosbou, aby deťom vymysleli náhradný 
program. „Niektorí rodičia, ktorí prichádzali, sa otáčali rovno 
pri dverách, lebo im pani učiteľky vysvetlili, aký je stav,“ do-
dala riaditeľka zariadenia, ktorá sa rodičom detí za vzniknuté 

problémy ospravedlnila. 
Podľa Rastislava Masaryka, 

riaditeľa Školských zariadení mesta 
Trenčín, v škole prebiehala rekon-
štrukcia strechy už od predminulého 
týždňa. 

„Stavenisko bolo 20. septembra 
odovzdané s tým, že rekonštrukcia 
sa začala. Teraz sme sa dostali do 
štádia, keď na streche nejaké práce 
urobené boli, ale keďže prišli dažde, 

zrejme malo byť stavenisko, čo sa týka poveternostných 
podmienok, trošku viac zabezpečené. Zatekanie spôsobila 
ťarcha dažďovej vody, ktorá spadla na strechu. Keďže jej časť 
bola odkrytá, tak to navlhlo, prevalili sa niektoré časti strechy 
a do tried neustále preteká,“ povedal počas raňajšieho dažďa 
Rastislav Masaryk. 
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Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín, ktoré rekon-
štrukciu strechy financuje, ku chybe došlo na strane zhotovi-
teľa. 

„O tejto situácii sme sa dozvedeli dnes ráno. Okamžite sa na 
mieste stretli zástupcovia mesta z investičného útvaru, pracov-
ník poisťovne i stavbyvedúci vysúťaženej spoločnosti, ktorá 
začala rekonštruovať strechu škôlky. Zo strany zhotoviteľa 
došlo k nedostatočnému zabezpečeniu strechy pred dažďom. 
Budeme požadovať náhradu škody za zničené steny, koberce a 
popadané podhľady, ktoré Mesto Trenčín škôlke minulý rok ro-
bilo,“ informovala hovorkyňa trenčianskej radnice Erika Sá-
gová.  

Konateľ spoločnosti, ktorá má rekonštrukciu strechy na 
starosti, sa k udalosti odmietol vyjadriť. 

Rodičom približne 60 detí ponúka mesto Trenčín ako zria-
ďovateľ možnosť dočasne navštevovať materské školy na 
Kubranskej a Medňanského, podľa Eriky Ságovej však viacerí 
rodičia oznámili, že sa im o deti má kto postarať, preto návrh 
Mesta pravdepodobne nevyužijú. 

www.sme.sk 03.10.2016 
pomocná evidencia 809/1/2016 
 
Členka Iniciatívy trenčianskych učiteľov Marcela Petrí-

ková hovorí, že pri štrajku ide učiteľom o dôstojnosť povolania. 
Ak bude vláda naďalej ignorovať požiadavky učiteľov, podľa 
nej sa bude opakovať scenár z minulého školského roka – úplný 
a neobmedzený štrajk. 

Marcela Petríková učila na Základnej škole v Melčiciach--
Lieskovom, na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne aj v Bratisla-
ve. Momentálne učí na Základnej škole v Drietome.  

Je tento štrajk v podstate pokračovaním minuloročných 
akcií? 
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„Áno, súčasný tzv. stupňovaný štrajk je pokračovaním mi-
nuloročných, nazvime to jemných akcií ako Zraz dlhých nosov, 
Babysitting day, Učiteľská kvapka krvi, ktorými sme chceli 
pripomenúť kompetentným, že zabudli na sľuby z roku 2012. 
Tieto jemné akcie mali, žiaľ, pokračovanie v ostrom štrajku zo 
začiatku tohto roka. Úmyselne hovorím žiaľ, pretože nikto z 
nás nechcel ostrú formu štrajku, stále tvrdíme, že je to posledná 
možnosť. Treba si však položiť otázku, čo sa s naším školstvom 
deje, keď sú ľudia v ňom takí nespokojní, že mnohí z nich sú 
ochotní prísť o časť ich nízkeho príjmu a vytrvalo bojovať 
ďalej?“ 

Čím sa tento štrajk líši v porovnaní s tým posledným? 
„Ide o postupné, čiastočné a krátkodobé prerušenie práce, 

ktoré sa v určitých intervaloch predlžuje. Štrajk sa začal v uto-
rok 13. septembra, keď sa štrajkovalo prvú vyučovaciu hodinu, 
štrajk následne pokračoval v stredu 21. septembra, vtedy sme 
štrajkovali o hodinu viac. Pokračovali sme aj minulý štvrtok 29. 
septembra, štrajkovali sme prvé tri vyučovacie hodiny, tento 
týždeň v piatok to budú 4 vyučovacie hodiny. Ak bude vláda 
naďalej ignorovať naše požiadavky, je pravdepodobné, že sa 
nevyhneme ďalšiemu pokračovaniu, a teda úplnému a neobme-
dzenému štrajku. Dúfam, že tento scenár nepríde.“ 

Čo od štrajku očakávate? 
„Splnenie našich požiadaviek. Ja osobne očakávam viac, 

dúfam, že si kompetentní, ale i celá verejná mienka uvedomia, 
aké dôležité je pozerať sa do budúcnosti. I keď náš štrajk 
sprevádzajú čísla, grafy, tabuľky, skrýva sa v nich omnoho viac 
– ide o dôstojnosť učiteľského povolania, jeho atraktivitu, 
motiváciu, úroveň vzdelania našich detí, ich radosť z každo-
denného trávenia času v škole.  Očakávam tiež zbúranie mýtov, 
ktoré šíria neprajníci, vôbec netušiac, čo naša práca obsahuje. 
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Často od ľudí počúvam, že si odučíme pár hodín a ideme do-
mov, ale nevidia, že 
sa doma poctivo a 
zodpovedne pripra-
vujeme na ďalšie ho-
diny, opravuje mnohé 
písomky, diktáty, slo-
hové, kontrolné prá-
ce, projekty. Často je 
to spolu viac ako 8 
hodín denne čistého 

pracovného času.“  
Koľko škôl a pedagógov je aktuálne zapojených? 
„Počty sa stále menia, aktuálne je to v Trenčianskom kraji 

13 škôl.“  
Aké sú požiadavky učiteľov? 
„Zabezpečiť zvýšenie platov pedagogických a odborných 

zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur v roku 2016 a 
o 90 eur od 1. januára 2017. Navýšiť rozpočet ministerstva o 
400 miliónov eur s cieľom vyrovnať rozdiely vo vybavenosti 
škôl. Zmeniť systém kreditového vzdelávania, opätovne 
zaviesť možnosť získavať kredity overením kompetencií, aby 
sa zrušila obmedzená sedemročná platnosť získaných 
kreditov.“ 

www.sme.sk 06.10.2016 
pomocná evidencia 822/1/2016 
 
Aj napriek chladnému októbrovému počasiu sa v týchto 

dňoch môžu študenti niektorých stredných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
tešiť novým multifunkčným ihriskám.  
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V stredu 5. októbra bolo na programe slávnostné otvorenie 
prvého multifunkčného ihriska tohto typu, konkrétne na Gym-
náziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) v Trenčíne. Riaditeľ školy Pavol 
Kováč vníma nové ihrisko ako veľký prínos pre školu.  

Investície v takejto podobe do stredných škôl vyzdvihol aj 
trenčiansky župan Jaroslav Baška: ,,Ide spolu o 9 multifunk-
čných ihrísk. Dnes sme otvorili prvé ihrisko na GĽŠ v Trenčíne, 
ktoré má rozmery 40 x 20 metrov.“  

Celková cena za vybudovanie ihriska dosiahla takmer 105 
tisíc eur. Župan tiež informoval o ďalších investíciách, ktoré sa 
plánujú na škole v najbližšom období – okrem ihriska sa tento 
rok zrekonštruovali a stavebne upravili prírodovedné labora-
tóriá, 2. etapa vybudovania laboratórií je v pláne budúci rok. 
Tento rok sa ešte dokončí oplotenie areálu GĽŠ v Trenčíne. 

www.tsk.sk 05.10.2016 
pomocná evidencia 824/1/2016 
 
Dvojica kontroverzných aktivistov Rudolf Vaský a Martin 

Daňo  požiadala vedenie Trenčianskej univerzity, aby v pon-
delok 17. októbra mohla so študentmi Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka  diskutovať o „genocíde slovenského ná-
roda po roku 1989“. 

Prednáška, na ktorej sa hovorí aj o vysporiadaní sa s poli-
tikmi roxorovými tyčami alebo „vystrelením mozgu“ pištoľou 
na Trenčianskej univerzite nebude. Univerzita podnikla proti 
aktivistom právne kroky, v reakcii sa ohradila voči zneužitiu jej 
mena. 

„Autor, známy svojimi xenofóbnymi prejavmi a organizo-
vaním protestov, zneužil meno univerzity. Túto, alternatívnym 
médiom prezentovanú informáciu, vnímame ako nehorázne 
klamstvo, hrubú manipuláciu zneužívajúcu meno a postavenie 
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univerzity a z tohto titulu sme podnikli príslušné právne kro-
ky,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Trenčianskej univerzity Lucia 
Pušicová. 

Spomínaným aktivistom podľa nej univerzita nikdy nedala 
súhlas ani žiadne vyjadrenie. 

„Žiadnu prednášku na Katedre politológie, ani na žiadnej 
z jej fakúlt mať nebudú. Trenčianska univerzita nebude rea-
govať na žiaden list ani prípadnú žiadosť od tejto skupiny ľudí,“ 
dodala Lucia Pušicová. 

Za prednáškou stoja ľudia spájaní s extrémistickými skupi-
nami a konšpiračnými teóriami. Jedným z organizátorov je 
Marián Mišún, ktorý pred štyrmi  rokmi pôsobil v Trnave ako 
mestský policajt. Na tomto poste skončil po tom, ako v Bra-
tislave podpálil vlajku Európskej únie a obvinili ho z prečinu 
výtržníctva. Dnes asistuje poslancovi národnej rady za Kot-
lebovu Ľudovú stranu naše Slovensko Martinovi Beluskému. 

Podobnú prednášku chceli uskutočniť aj koncom augusta 
v Župnom dome v Púchove a boli odmietnutí. Akcia sa však 
uskutočnila začiatkom septembra v Trnave. Primátor mesta 
Peter Bročka poskytol pre ňu mestské priestory. 

www.sme.sk 11.10.2016 
pomocná evidencia 839/1/2016 
 
Dôkazom významných investícií Trenčianskeho samo-

správneho kraja do stredných škôl sú tri nedávno otvorené mul-
tifunkčné ihriská, každé cca v sume 115 tisíc eur s DPH a plá-
nované je otvorenie ďalších šiestich ihrísk.  

Jednou z takýchto investičných akcií je aj nedávno ukončená 
rekonštrukcia telocvične na Strednej odbornej škole (SOŠ) 
Jilemnického v Trenčíne. K rekonštrukcii telocvične na Stred-
nej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne TSK pristúpil 
z dôvodu nevyhovujúceho stavu povrchových úprav a ha-
varijného stavu, ktorý ohrozoval bezpečnosť študentov. 
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Po rekonštrukcii v telocvični pribudla nová športová 
podlaha a nový plnoplošný obklad z brezovej preglejky s lako-
vanou povrchovou podlahou. Telocvičňa má novú maľovku, 
osvetlenie aj nový náter oceľových prvkov. 

O príjemné športovanie študentov SOŠ sa v zime postará 11 
článkových radiátorov s novým obkladom a v lete ich pri 

športovaní príjem-
ne schladí nová 
klimatizácia, ktorá 
sa nainštalovala 
v priestoroch te-
locvične. Úpravy 
sa dočkala aj po-
silňovňa, ktorá je 
po rekonštrukcii 
väčšia. Športovú 

podlahu v telocvični na záver rekonštrukcie oživili nové čiary 
na bedminton, streetball, volejbal, basketbal, hádzanú a floor-
ball. 

Práce na rekonštrukcii telocvične boli ukončené v septembri 
a tak od októbra môžu študenti športovať v zrekonštruovanej 
telocvični, ktorej rekonštrukcia kraj stála 248 tisíc eur s DPH. 

www.tsk.sk 12.10.2016 
pomocná evidencia 849/1/2016 
 
Počas uplynulého týždňa sa 12 slovenských škôl zapojilo do 

Týždňa sezónnej, regionálnej a biokuchyne. Zmyslom biotýžd-
ňa bolo priniesť do školských jedální jedlá uvarené z biopotra-
vín a predstaviť regionálnu kuchyňu inak. Obedy s nálepkou 
bio si vyskúšalo aj 300 stravníkov v Základnej škole Východná 
v Trenčíne, väčšine z nich sa zmena páčila. 

Minulotýždňovému jedálničku na škole dominovala bio-
zelenina, ovocie a cestoviny. Jela Flaškárová, ktorá je vedúcou 
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školskej jedálne, zmenu privítala. „To, čo jeme, ovplyvňuje náš 
život, a keďže na školách vychovávame deti, potrebujeme ich 
vychovať nielen vzdelané, ale aj zdravé. Ide nám o to, aby sme 
u nich vypestovali správne stravovacie návyky, pretože 
nesprávne stravovanie môže viesť k nárastu zdravotných 
problémov,“ vysvetlila Jela Flaškárová.  

Počas týždňa mali tri stovky stravníkov možnosť vyskúšať 
polievku hokaido z biotekvice, granadiersky pochod s údenou 
slaninou s využitím špaldovej cestoviny či cícerovú polievku s 
biozeleninou. „Sú to jedlá, ktoré varíme bežne, ale teraz sme 
použili biopotraviny,“ priblížila vedúca školskej jedálne. 

Pre stravníkov vytvorila Jela Flaškárová uzatvorenú nádobu 
na hlasovanie, farebnými lístkami označili, či im obed chutil, 
alebo nechutil.  

„Ak deťom chutilo, zahlasovali oranžovým lístkom, pokiaľ 
nie, do urničky vhodili lístok čierny,“ vysvetlila. Hlasovanie 
ukázalo, že biotýždeň zožal úspech, keď približne 80 percent 
detí hlasovalo kladne. 

Biopotraviny a ich konzumácia nie je cudzia ani žiačkam 
siedmej triedy, špeciálny 
týždeň by si rady zopa-
kovali.  „Obedy z biopot-
ravín bol podľa mňa 
dobrý nápad, mali by ho 
opakovať častejšie. Doma 
sa zdravo stravujeme, no 
zhreším aj s čipsami a 
čokoládou,“ priznala sa Kiara. Jej spolužiačke Adele z obedov 
chutili najviac ryžové cestoviny a tekvicová polievka.  

Podľa riaditeľky školy Tatiany Hríbovej bolo cieľom 
týždňa zistiť, ako budú biopotraviny deťom chutiť a či postreh-
nú nejaký rozdiel. „Chuťovo sú niečím zaujímavé, pochutila 
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som si napríklad na polievke hokaido,“ priznala Tatiana Hríbo-
vá, ktorá však dodala, že pre školy by nebolo finančne únosné 
z biopotravín variť. „Varenie by bolo oveľa drahšie. Ako spes-
trenie je to dobré, nemyslím si však, že by to fungovalo celý 
školský rok,“ dodala. 

www.sme.sk 19.10.2016 
pomocná evidencia 865/1/2016 
 
Modernizácia laboratórií na Športovom gymnáziu v Tren-

číne si vyžiadala rekonštrukciu elektroinštalácie, vodoinštalá-
cie, okien, parapetov aj podlahy a pre laboratórium znamená 
okrem malých stavebných úprav aj novú maľovku. 

Žiaci aj učitelia sa môžu tešiť na prvotné interiérové 
vybavenie či nový softvér, ktoré budú financované z rozpočtu 
TSK. TSK tiež do nových laboratórií zakúpi malý stolový jed-
noplášťový odsávač s konštrukciou z oceľových plechov na 
zachytenie mechanických mikročastíc. Práce na modernizácii 
laboratória by mali trvať do konca novembra. 

Študenti Športového gymnázia v Trenčíne sa môžu tešiť aj 
na novú interaktívnu tabuľu, projektor na krátku vzdialenosť, 
nový školský nábytok a notebooky do prírodovedného labora-
tória, ktoré prispejú k skvalitneniu ich vzdelávacieho procesu. 
Stavebné práce predstavujú sumu takmer 16 tisíc eur. Nové 
vybavenie laboratória ukrojí z rozpočtu TSK sumu presahujúcu 
13 tisíc eur.   

www.tsk.sk 26.10.2016 
pomocná evidencia 889/1/2016 
 
Viac ako 70 základných škôl dostane tento rok od Tren-

čianskeho samosprávneho kraja (TSK) notebooky a programo-
vateľné stavebnice. Zámerom kraja je aj týmto spôsobom 
podporiť polytechnické vyučovanie na základných školách 
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a podnietiť záujem školákov o štúdium na stredných odborných 
školách.  

Zámer podpory polytechnizácie vyučovania na základných 
a stredných školách v Trenčianskom kraji vychádza z projektu 
Hrdina remesla a zo Stratégie rozvoja stredného odborného 
školstva v TSK na roky 2013–2020.  

TSK na začiatku projektu oslovil základné školy a zisťoval 
ich záujem o učebné pomôcky. Celkovo sa do projektu zatiaľ 
prihlásilo 72 základných škôl, pričom päť z nich už pomôcky 
dostalo.  

www.teraz.sk 28.10.2016 
pomocná evidencia 897/1/2016 
 
Posledný októbrový týždeň využil prezident Slovenskej 

republiky Andrej Kiska na osobnú návštevu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja (TSK). Počas dvojdňovej návštevy (25. 
a 26. októbra) 
zavítal do Tren-
čína, Trenčian-
skych Teplíc, 
Prievidze a Boj-
níc. 

Andrej Kiska 
poctil svojou ná-
vštevou aj Gym-
názium Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne 
(GLŠTN). Na stretnutí prezidentského tímu s vedením školy sa 
prezident zaujímal o kvalitatívne ukazovatele, ktoré robia školu 
atraktívnou. Z diskusie vyplynulo, že sú to predovšetkým 
kvalitní pedagógovia a priestorová vybavenosť s výraznou 
podporou zriaďovateľa. Ďalej sa diskutovalo o návrhu 
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, potrebe 
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aktualizácie školskej legislatívy, ako aj duálnom systéme 
vzdelávania. Po pracovnom stretnutí nasledovala beseda prezi-
denta so študentmi školy. V úvode debaty im porozprával 
o svojich študijných začiatkoch, pobyte v Amerike či iných 
zaujímavých životných zážitkoch.  

„Je úžasné prísť medzi mladých ľudí. Tých dôvodov, prečo 
sa rád stretávam s mladými ľuďmi, je viacero. Jedným z nich 
je, že táto mladá generácia bude v budúcnosti riadiť našu 
spoločnosť,“ uviedol na začiatku besedy Andrej Kiska. 

Študenti na záver stretnutia s prezidentom SR mali možnosť 
položiť mu akúkoľvek otázku. Viacerí z nich boli aktívni a túto 
možnosť využili. Študenti si pýtali rady ohľadom výberu 
vysokej školy, ale zaujímali ich aj názory na rôzne spoločenské 
témy.  

www.tsk.sk 28.10.2016 
pomocná evidencia 898/1/2016 
 
Európska únia podporí projekt Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne zameraný na excelentný výskum v 
oblasti skiel sumou 15 miliónov eur. Projekt uspel v rámci 
iniciatívy Teaming programu EÚ pre podporu výskumu a 
inovácií Horizont 2020. 

V celkovom hodnotení zo 167 uchádzačov sa medzi 13 naj-
lepších dostali aj projekty Slovenskej akadémie vied a Národ-
ného lesníckeho centra vo Zvolene. 

Vedecký tím z Trenčianskej univerzity v Trenčíne sa s pro-
jektom vybudovania Výskumného centra pre funkčné a povr-
chovo upravované sklá s názvom FunGlass dostal do prvej de-
siatky. 

„V rámci tohto projektu máme ambíciu vybudovať kvalitnú 
prístrojovú infraštruktúru, vytvoriť 44 nových vedeckovýskum-
ných pracovných miest pre domácich postdoktorandov, ale aj 
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doktorandov zo zahraničia,“ uviedol rektor univerzity Jozef 
Habánik. 

Výber projektov sa uskutočnil v dvoch fázach. Hodnotili ich 
nezávislí experti a najlepšie z nich postúpili do druhej fázy, v 
ktorej sa mohli uchádzať o príspevok až do výšky 15 miliónov 
eur na prevádzku centier excelentnosti na 5-7 rokov. Ten z 
dôvodu obmedzeného rozpočtu výzvy získal iba projekt Tren-
čianskej univerzity v Tren-
číne. 

Minister školstva Peter 
Plavčan však prisľúbil fi-
nančne podporiť všetky tri 
úspešné tímy z operačného 
programu Výskum a inová-
cie. 

„Komisára pre vedu a 
výskum Carlosa Moedasa 
som požiadal o možnosť do-
datočnej podpory sloven-
ských projektov formou navýšenia financovania výzvy. V 
prípade, že to nebude možné, ministerstvo školstva je pripra-
vené financovať tieto projekty hlavne z operačného programu 
Výskum a Inovácie. Na tento účel bolo vyčlenených 50 milió-
nov eur,“ povedal Peter Plavčan. 

www.teraz.sk 26.11.2016 
pomocná evidencia 982/1/2016 
 
 
V areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne pokračoval 

v piatok 25. novembra druhý deň 18. ročníka výstavy Stre-
doškolák 2016 – Hrdina remesla. Výstava sa stala výkladnou 
skriňou stredného odborného školstva Trenčianskeho kraja, 
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vytvorila priestor na prezentáciu školám z iných krajov, aj spo-
lupracujúcim firmám a Slovensko-nemeckej obchodnej a prie-
myselnej komore (SNOPK).       

Organizátori výstavy ponúkli žiakom základných škôl ak-
tuálne a cenné infor-
mácie o možnostiach 
štúdia na stredných 
školách. Na návštevní-
kov výstavy čakalo 
viacero sprievodných 
podujatí. Návštevníci si 
mohli napríklad vy-
skúšať zdobenie me-
dovníčkov, skladanie 
obrúskov či zapletanie vrkoča a mohli si otestovať aj svoje 
znalosti z geografie v slepej mape Slovenska.  

Kulisu výstavy dotvárali veľkoplošné LED obrazovky, ktoré 
návštevníkom sprostredkovávali aktuálne dianie na výstave, 
sprievodné akcie a prezentovali promovideá stredných odbor-
ných škôl. 

Ocenenia sa rozdávali v piatich kategóriách a k najlepším 
patrili aj Trenčania. Cenu publika si odniesla Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Trenčíne. Top exponátom bol oce-
nený exponát s názvom BLIND 18 študentky Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne Natálie Drevenákovej.  

 www.tsk.sk 26.11.2016 
pomocná evidencia 984/1/2016 
 
Na Športovom gymnáziu v Trenčíne v pondelok 5. decembra 

2016 slávnostne otvorili nové laboratórium a sixballové ihris-
ko. Hodnota investície predstavuje sumu takmer 29 tisíc eur.  
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„Pre výučbu je to veľmi zaujímavé a pekné laboratórium, 
v ktorom sa budú učiť prírodovedné predmety,“ pochválil nové 
laboratórium riaditeľ Športového gymnázia v Trenčíne Jozef 

Pšenka, ktorého doplnil 
predseda TSK Jaroslav 
Baška: „Som veľmi 
rád, že aj športovému 
gymnáziu sme mohli 
vyhovieť pri vybudova-
ní laboratória, pretože 
priestory predtým boli 
nevyhovujúce. Zároveň 
som rád, že sme na 

internáte mohli vymeniť dva nové výťahy. Najväčšou 
investíciou, ktorá pôjde v budúcnosti do Športového gymnázia, 
je výstavba novej telocvične.“ 

Športové možnosti gymnázia sa rozšírili otvorením nového 
sixballového ihriska. Na internáte v blízkosti gymnázia je 
ubytovaných takmer 700 študentov. Riaditeľ  Jozef Pšenka sa 
aj z tohto dôvodu rozhodol spopularizovať šport ako taký 
„výstavbou“ ihriska priamo v priestoroch internátu. Pomocnú 
ruku pri projekte poskytol okrem TSK aj futbalový klub AS 
Trenčín. 

Ihrisko má rozmery 5x5 metrov. Má 4 steny, na každej stene 
je elektronická bránka, pred každou bránou je hráč. Hráči hrajú 
každý sám za seba. Hrá sa pokľačiačky a cieľom sixballu je dať 
gól loptou, ktorú hráč odráža otvorenou dlaňou. 

„Myslím si, že sixball je zaujímavý v tom, že naň 
nepotrebujete veľké priestory. Je to zaujímavý šport na 
pohybové ústrojenstvo, dokonca má aj liečivé účinky a je 
určený aj pre hendikepované osoby. Pevne verím, že ihrisko 
nebudú využívať len žiaci z internátu, ale aj žiaci z Trenčína 

Sixballové ihrisko. 
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a okolia,“ okomentoval nového ihrisko trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. 

www.tsk.sk 06.12.2016 
pomocná evidencia 1018/1/2016 
 
Športové gymnázium v Trenčíne sa v roku 2017 dočká novej 

telocvične. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vo svojom 
rozpočte na budúci rok vyčlenil na stavbu telocvične s príslu-
šenstvom viac ako dva milióny eur. 

Ako informovala Beáta Tichá z oddelenia investícií, ži-
votného prostredia a územného plánovania Úradu TSK, te-
locvičňa s rozmermi 24 x 44 metrov bude primárne slúžiť pre 
kolektívne športy - volejbal, hádzanú, basketbal, florbal a mini-
futbal. 

„Okrem telocvične pribudne študentom Športového 
gymnázia v Trenčíne aj bežecký tunel s dĺžkou 70 metrov 
s tromi bežeckými dráhami a pieskovým doskočiskom. Pro-
jektová dokumentácia počíta aj s vybudovaním sociálno-pre-
vádzkovej budovy s kabinetom trénera, miestnosťou pre roz-
hodcu, samostatnými šatňami pre chlapcov a pre dievčatá, 
malou posilňovňou, skladom na lopty, náraďovňou a kotol-
ňou,“ uviedla Beáta Tichá. 

Predpokladané náklady na výstavbu telocvične sa pohybujú 
na úrovni 1,5 milióna eur, na výstavbu sociálno-prevádzkovej 
budovy je určených asi 400 tisíc eur a na výstavbu bežeckého 
tunela s pieskovým doskočiskom zhruba 200 tisíc eur. 

www.teraz.sk 08.12.2016 
pomocná evidencia 1024/1/2016 
 
Na pôde Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Tren-

číne sa v utorok 6. decembra odohral tretí ročník bilingválnej 
súťaže Majster rétor. Súťaž rozdelená na slovenskú a anglickú 
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časť otestovala kvality stredoškolákov z celého kraja. Po vzá-
jomnom meraní síl dominovali súťažiaci z Trenčína, Dubnice 
nad Váhom a Púchova. 

Škola organizuje súťaž v spolupráci s krajským centrom 
voľného času už niekoľko rokov, za posledné tri roky sa súťaž 
presunula z okresnej úrovne na krajskú. Podľa pedagogičky 
Miroslavy Mastelovej z hosťujúcej školy núdzu o súťažiacich 
nemajú. 

„Tento rok tu máme 80 súťažiacich, pre ktorých sú pripra-
vené dve disciplíny. Prvou je pripravený prejav na tému Som 
Slovák, som Európan a druhou je nepripravený prejav,“ vy-
svetlila Miroslava Mastelová. Podstatou pripraveného prejavu 
je niekoľkominútová prezentácia myšlienok na určenú tému, pri 
ktorej komisia hodnotí viaceré aspekty.  

„V pravom rade je to ústnosť – teda do akej miery je prejav 
pripravený. Ako žiak 
využíva jazykové, mi-
mojazykové prostried-
ky, mimiku, gestikulá-
ciu, proxemiku a ďal-
šie veci,“ vyjadril sa 
člen komisie a peda-
góg Marián Mišík 
z Gymnázia v Dubnici 
nad Váhom. Podľa 
stredoškolského učiteľa je dôležité aj to, aby študent v súťaži 
Majster rétor vedel zaujať nielen hodnotiacu komisiu, ale aj 
ľudí v publiku.  

„Súčasná doba je dosť hektická, každý chce rýchlo získať 
informácie. U žiakov je badať trend ekonomizácie vyjadro-
vania, rýchlosti, pohotovosti, čo sa, pochopiteľne, prejavuje v 
nižšej úrovni štylizácie. Vidíme to hlavne na slohových prá-
cach, úroveň čitateľskej gramotnosti v spoločnosti poklesla,“ 
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povedal Marián Mišík na margo problémov s vyjadrovaním sa 
u mladej generácie. 

Súťaž, ktorej prvý ročník sa konal už pred 18 rokmi, vznikla 
podľa Miroslavy Mastelovej práve kvôli problematickému vy-
jadrovaniu sa mladých. „Deti mali s tým problém, rovnako sa 
aj postaviť pred publikum. O pár rokov neskôr sme súťaž skú-
sili bilingválne,“ priblížila Miroslava Mastelová. 

Študenti svoje prejavy predniesli okrem poroty aj ostatným 
súťažiacim. Eva Trokanová (18), ktorá skončila vo svojej sú-

ťažnej kategórií na 
prvom mieste, za-
žívala podľa vlast-
ných slov veľký 
stres.  

„Ten pociťu-
jem stále, mám 
zodpovednosť za 
to, čo hovorím a 
ako vystupujem,“ 
povedala gymna-
zistka, ktorá sa na 

súťaž pripravovala asi dva týždne. Ďalší gymnazista Samuel 
Štefánek sa v prejave venoval podstate toho, čo preňho 
znamená byť súčasne Slovákom a Európanom. „Riešil som 
otázku, či Európska únia nie je iba ďalším ‘diktátorom‘, ako 
bolo Rakúsko-Uhorsko alebo ZSSR. Príprava vyzerala tak, že 
som asi mesiac o tom premýšľal, sledoval som médiá a 
vyjadrenia poslancov na túto tému a za týždeň som si myšlienky 
spísal na papier a tu ich predniesol,“ vysvetlil Samuel Štefánek, 
ktorý sa v 2. kategórií SJ umiestnil na druhom meste. 

Výsledky súťaže: 
Slovenský jazyk 1. kategória (študenti 1. a 2. ročníka SŠ): 1. 

miesto: Jana Vozárová (Gymnázium Púchov). 
 

Úspešní účastníci súťaže Eva Trokanová a Samuel Štefánek. 
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Slovenský jazyk 2. kategória (študenti 3., 4. a 5. ročníka SŠ): 
1. miesto: Eva Trokanová (Gymnázium Dubnica nad Váhom). 

Anglický jazyk 1. kategória: 1. miesto: Isabelle Vincente 
(Súkromné gymnázium Trenčín). 

Anglický jazyk 2. kategória: 1. miesto: Rebecca Žigo 
(Gymnázium Dubnica nad Váhom). Tretie miesto získal domá-
ci študent SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne Patrik Poho-
relec. 

www.sme.sk 13.12.2016 
pomocná evidencia 1040/1/2016 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

Na Váhu stavajú ďalšiu vodnú elektráreň. Bude len šesťsto 
metrov od existujúcej vodnej elektrárne, neďaleko nového cest-
ného mosta. Práce sa začali v polovici decembra 2015, investor 

ju chce úplne dokon-
čiť v roku 2017. 
Ochranári sa obávajú 
nepriaznivého vplyvu 
na vodné živočíchy. 

V mieste, kde ma-
lú vodnú elektráreň 
stavajú, je podľa ak-
tivistu Antona Betá-
ka z organizácie „Za 

živé rieky“ veľké zimovisko a neresisko rýb.  
„Stavba priečnej hate je pre rieku asi to najhoršie, čo môže 

byť. Rybám zabráni migrovať proti prúdu, čo je ich prirodzená 
vlastnosť na to, aby išli na svoje neresiská a rozmnožovali sa,“ 
upozorňuje Anton Beták. 

Slovensko sa navyše podľa neho zaviazalo, že do roku 2015 
odstráni na riekach migračné bariéry. Na mieste, kde elektráreň 
vzniká, je zimovisko rýb, z ktorých je viac druhov chránených. 

„Na jar je tu významné neresisko, ryby tu nachádzajú úkryt 
pod balvanmi, voda je okysličená, majú ideálne podmienky.“ 
Tie podľa Betáka elektráreň úplne zničí, pretože sa zmenia 
hydrologické podmienky, vznikne rovná hladina. Zlepšiť situ-
áciu podľa neho nepomôže ani špeciálny rybovod, ktorý inves-
tor plánuje vybudovať. „Aj ten najlepší rybovod na svete pre-
pustí maximálne tak desať – pätnásť percent rybej populácie,“ 
konštatuje Anton Beták. 



513 
 

Pred haťou v Trenčianskych Biskupiciach sa rozdeľuje Váh 
do starého koryta a na derivačný kanál. Na ňom už roky fungujú 
tri vodné elektrárne, ich celkový výkon je 75 megawattov. 

„My teraz ideme postaviť na starom koryte malú vodnú 
elektráreň s výkonom 975 kilowattov, to znamená, že máme už 
75-krát viac postavené. Z nášho pohľadu je ďalšia malá vodná 
elektráreň úplne zbytočná,“ dodal Anton Beták. 

So zámerom postaviť na Váhu ďalšiu vodnú elektráreň pri-
šiel investor ešte v roku 2012. Proces povoľovania trval nie-
koľko rokov, teraz má už všetky potrebné dokumenty. 

„Proces sa predĺžil, najmä územné konanie trvalo dlho. Sta-
vebník totiž potreboval získať výnimku zo zákona z mini-

sterstva životného 
prostredia. Tú napo-
kon dostal v roku 
2013, toto rozhodnu-
tie neskôr nadobudlo 
právoplatnosť. Ná-
sledne bolo vydané 
územné rozhodnutie, 
potom bežalo sta-
vebné konanie na 

odbore starostlivosti o životné prostredie. Po doložení všetkých 
náležitostí a dokladov vydal úrad stavebné povolenie,“ infor-
movala Jana Hurajová z odboru starostlivosti o životné pro-
stredie Okresného úradu v Trenčíne. 

Investor plánuje stavbu dokončiť už o rok. 
„Pripojenie energetického zariadenia do distribučnej sústavy 

s vykonaním funkčných skúšok zariadenia na výrobu elektriny 
bude v priebehu roku 2016, ukončenie celej výstavby vodného 
diela v roku 2017,“ informoval o postupe zástupca investora 
Anton Kramárik. 
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Umiestnenie vodnej elektrárne je podľa neho v súlade 
s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných 
tokov do roku 2030. Na obavy ochrancov v minulosti argu-
mentoval, že už existujúca hať je prekážkou pre migráciu rýb. 

„Postavením elektrárne situáciu za prijatia určitých pod-
mienok nezhoršíme. Nová hať bude stabilizovať tú existujúcu. 
Aj z našej elektrárne bude voda vytekať, bude sa tu okysli-
čovať. Tieto pohľady sme si dali vypracovať znalcom, nie ama-
térom,“ skonštatoval v roku 2012 Anton Kramárik. 

www.sme.sk 26.01.23016 
pomocná evidencia 032/1/2016 
 
V trenčianskom a novomestskom regióne dokončili veľký 

projekt odkanalizovania. Pribudli desiatky kilometrov novej 
kanalizácie, vodovodu a tiež zrekonštruované čistiarne odpa-
dových vôd. 

Zlepšenie životného prostredia a skvalitnenie života pre viac 
ako 100 tisíc ľudí má 
priniesť odkanalizo-
vanie a rekonštrukcie 
čistiarní odpadových 
vôd. Hotový projekt 
v piatok 26. februára 
slávnostne odovzdali 
do užívania v Trenčí-
ne. Staré čistiarne 
vybudovali v šesťde-

siatych rokoch minulého storočia, ich technológie nespĺňali 
požadované parametre. S prácami začali v roku 2013.  

„Zrekonštruovali sme štyri čistiarne, najväčšie sú ľavo-
brežná v Trenčíne pre 57 tisíc obyvateľov a Nové Mesto nad 
Váhom pre 30 tisíc obyvateľov,“ hovorí projektová manažérka 
Monika Čižnárová. 
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Okrem toho opravili čistiarne v Trenčianskej Teplej, Tren-
čianskych Stankovciach a vybudovali úplne novú čistiareň 
v Ivanovciach. 

Pribudlo tiež 58 kilometrov kanalizácie v Omšení, Zama-
rovciach, Trenčianskych Stankovciach, Veľkých Bierovciach, 
Opatovciach, Adamovských Kochanovciach, Chocholnej-
Velčiciach, Melčiciach–Lieskovom a Ivanovciach. Nových je 
aj 26 kilometrov vodovodu v Očkove, Pobedime a Podolí. 

Podľa projektovej manažérky Moniky Čižnárovej do piatich 
rokov musia napojiť na kanalizáciu minimálne 85 percent oby-
vateľov. Neobáva sa, že by tento počet nedokázali naplniť, 
pretože pripojenie na kanalizáciu podľa nej prinesie ľuďom aj 
úsporu peňazí.  

„Kubík odpadovej vody zo žumpy vyjde okolo päť eur, ku-
bík cez kanalizáciu jedno euro,“ dodala Monika Čižnárová. 

Kanalizácia chýbala aj v niektorých mestských častiach 
Trenčína. 

„Je to dôležitá investícia, Opatová a Záblatie sú už odka-
nalizované, čo znamená, že Trenčín je celý vyriešený,“ infor-
moval primátor Richard Rybníček. 

Celkové náklady dosiahli približne 56 miliónov eur. Pri-
bližne 44 miliónov eur išlo do projektu z Kohézneho fondu a zo 
zdrojov štátneho rozpočtu, asi 10 miliónov investovali Tren-
čianske vodárne a kanalizácie zo svojich zdrojov a z úveru. V 
Trenčíne z tejto sumy preinvestovali približne štvrtinu. 

Podľa Eleny Pätoprstej zo združenia Ekofórum by už v 21. 
storočí nemali byť obce bez kanalizácie.  

„Mala by to byť úplná samozrejmosť a toto riešené ako pri-
orita, pretože tam ide o čistotu spodných vôd, tam ide o zdravie 
verejnosti,“ povedala s tým, že je škoda, že stále zostáva množ-
stvo menších obcí, ktoré unikajú pozornosti štátu a úradníkom, 
ktorí rozhodujú o eurofondoch. 
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„Aj tí ľudia platia dane, majú právo na zdravý život. Rozu-
miem, že to nie je rentabilné, ale zdravie je dôležitejšie ako 
peniaze,“ dodala Elena Pätoprstá. 

www.sme.sk 27.02.2016 
pomocná evidencia 108/1/2016 
 
Celoplošné strojové a ručné čistenie miestnych komunikácií 

sa začalo 14. marca. Ukončené by malo byť do konca apríla 
2016. Podmienkou je priaznivé počasie. 

Kvalitu čistenia, ktoré vykonáva zmluvný partner spoloč-
nosť Marius Pedersen, sa mesto snaží pravidelne kontrolovať. 
Chodníky a ulice sa čistia 24 hodín denne, teda aj v noci. Mestu 
pri čistení svojich chodníkov pomáhajú aj verejno-prospešní a 
aktivační pracovníci. 

Niektoré časti ciest nie je možné kvalitne vyčistiť bez pre-
parkovania automobilov. V problematických lokalitách mesto 
umiestňuje značky zákazu státia s uvedeným termínom čistenia, 
prípadne sú vodiči upozornení na čistenie oznamom za stie-
račmi.  

Mesto žiada občanov o spoluprácu a rešpektovanie dočasne 
umiestnených zákazových značiek. Len tak môže byť zabez-
pečené lepšie a rýchlejšie vyčistenie mestských ulíc. Čistenie sa 
začalo v mestskej časti Stred, pokračovalo na Juhu, v apríli pre-
jde mestskými časťami Sever a Západ.  

V závere marca Mesto Trenčín zakúpilo za viac ako stotisíc 
eur svoje vlastné čistiace vozidlo. Od 4. apríla už plní svoju 
funkciu v uliciach Trenčína. Čistí a zametá krajnice mestských 
ciest a chodníkov. V teréne bude po celý rok s výnimkou 
nepriaznivých poveternostných podmienok.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 146/1/2016 
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Čerešňový sad je pre mnohých jeden zo symbolov Trenčína. 
Občianski aktivisti a 
mesto chcú jeho nádheru 
opäť obnoviť. Mnoho 
Trenčanov hovorí o „Če-
rešňáku“ s istou nostal-
giou, s týmto miestom 
ich spája veľa spomie-
nok. Rodinné výlety, 
prechádzky s priateľmi, 

ale aj romantické stretnutia, kedysi tu mesto vybudovalo altán-
ky a ohniská. 

Rástli tu len čerešne a višne, avšak časom tu začali rásť aj 
iné stromy. Momentálne tu ostalo len pár osamotených stromov 
z pôvodného sadu. 

Členovia iniciatívy „Za obnovu Čerešňového sadu“, ktorí sa 
oň spolu s mestom starajú, sa minulý rok zamerali na vyčistenie 
sadu od odpadkov a vyklčovanie hradného kopca, čím sa otvoril 
výhľad na Trenčiansky hrad, spilovanie náletových drevín, 
inventarizáciu zostávajúcich čerešní a ich zhodnotenie, ale aj 
vysadenie nových 
čerešní. 

„Všetky aktivity 
sú úplne dobrovoľ-
nícke, niektoré od-
borné činnosti, ako 
je ošetrenie stro-
mov alebo určenie 
odrôd, nie je možné 
robiť celkom zadar-
mo. Na to poslúžili príspevky od sponzorov, ktoré sprostred-
kovalo mesto Trenčín,“ povedal Richard Medal z Centra 
environmentálnych aktivít. Mnoho akcií, ktoré sa v minulom 
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roku v Čerešňovom sade osvedčili, chcú občianski aktivisti 
zopakovať. Na konci mája plánujú zorganizovať Deň detí, 
počas svätojánskej noci koncom júna zase prespanie v sade. Na 
jar už bežia brigády pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť 
v obnove sadu.  

„Pokračujeme v upratovaní sadu, v klčovaní náletových 
drevín a popri práci diskutujeme čo ďalej, akú finálnu tvár by 
mal sad mať,“ hovorí Richard Medal.   Na pláne je zber konárov 
po hrubej preriezke, polievanie zasadených čerešní, porada o 
postupe ďalších prác a aktivít v sade. 

Do obnovy „Čerešňáku“ sa môže zapojiť každý – či už ak-
tívnou pomocou pri brigádach, alebo aj tak, že začne na toto 
krásne miesto chodiť.  

„Treba ho znovuobjaviť a vrátiť mu povesť obľúbeného vý-
letného miesta, ako to bolo v časoch našich rodičov a pra-
rodičov,“ dodal Richard Medal.  

S  „Čerešňákom“ majú dobrovoľníci ešte veľa plánov.  
„Okrem ďalšej výsadby mladých čerešní pracujeme na 

osvetových aktivitách, organizovaní akcií najmä pre deti a pre 
rodiny s deťmi. A chceme v sade inštalovať lavičky, opraviť 
ohniská, ak sa finančne pridá mesto, radi by sme v centre sadu 
umiestnili malú rozhľadňu alebo aspoň altánok, ktorý tam tiež 
kedysi bol,“ povedal Richard Medal s tým, že samostatnou 
témou zostáva lepšie sprístupnenie sadu - jednak od bývalého 
letného kina a jednak cez takzvaný Vitekov chodník. 

„Tieto chodníky treba spevniť, opatriť zábradlím, vybu-
dovať odtokové žľaby, vyštrkovať. Plánujeme tiež osadenie 
informačných tabúľ. A premýšľame o tom, ako využiť po-
tenciál archeologických nálezov v sade - Čerešňový sad je totiž 
významná archeologická lokalita,“ dodal Richard Medal. 

Význam Čerešňového sadu v budúcnosti podľa neho ešte 
stúpne - chystá sa totiž sprístupnenie Trenčianskeho hradu od 
Breziny, mala by tu vzniknúť aj druhá pokladňa so vstupom do 
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hradu cez Mlynskú vežu a tiež aj projekt spevnenia prístupovej 
cesty východným okrajom sadu. 

Na pravidelné udržiavanie Čerešňového sadu zabezpečilo 
kosačku mesto Trenčín.  

„Na úrovni vedenia mesta sa podarilo vyrokovať s trenčian-
skymi podnikateľmi päť tisíc eur, ktoré poukázali na účet 
Centra environmentálnych aktivít. Veľmi nám záleží na tom, 
aby sa návštevníci Čerešňového sadu v ňom cítili príjemne, 
preto budeme tomuto priestoru i naďalej radi pomáhať a po-
skytovať prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy 
lesov potrebný servis,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Sá-
gová.  

Mestu podľa nej na tomto priestranstve záleží.  
„Toto je príklad veľmi dobrej spolupráce mesta, aktivistov 

a občanov, kedy navzájom komunikujeme a pracujeme v pro-
spech dobrej veci. V prvej fáze obnovy Čerešňového sadu sme 
spoločnými silami vyčistili celý priestor a odstránením 
náletových drevín a starých prehnitých čerešní ho aj presvetlili. 
Po dohode s aktivistami boli určené plochy na vysadenie 
mladých čerešní. Z obnovy Čerešňového sadu sa tešíme,“ 
dodala hovorkyňa.  

www.sme.sk 01.04.2016 
pomocná evidencia 205/1/2016 
 
Každoročný ťah žiab zo zimných stanovísk k vode sa blíži. 

Najmä počas slnečných dní s teplotami nad 10°C musia byť 
vodiči na niektorých úsekoch ostražití a znížiť rýchlosť. 

S príchodom jari sa začína každoročné sťahovanie žiab zo 
zimovísk k vode. Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty tak opäť postavili popri rizikových 
cestách zábrany, aby ich pod kolesami áut skončilo čo 
najmenej. 
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Zábrany budú osadené tak ako po minulé roky na úsekoch 
cesty medzi Zamarovcami a kostolom na Skalke, medzi obcami 
Krivosúd-Bodovka a Beckov a na ceste v Trenčianskych 
Tepliciach pri vodnej nádrži Baračka. Úhyn žiab sa ochranári 
snažia znížiť ich odchytom zábranami. Následne ich prenesú vo 
vedrách na druhú 
stranu ciest. 

 „V minulom ro-
ku sme preniesli 
spolu 17 273 žiab. 
Ich úmrtnosť sa nám 
po viacročných skú-
senostiach postupne 
podarilo znížiť na 
jednotlivých úse-
koch na úroveň pri-
bližne 5 percent,“ 
povedal anorganik Matúš Ďurček zo Správy Chránenej 
krajinnej oblasti Biele Karpaty. Podľa neho však stále dochádza 
k značným škodám vzhľadom na spoločenskú hodnotu jedinca. 

„U ropuchy bradavičnatej činí spoločenská hodnota 165,97 
eura a tu stále dochádza k značným škodám. Ich zabráneniu by 
pomohlo systémové riešenie, ako vybudovanie stálych zábran, 
cestných podchodov pre žaby a podobne,“ vysvetlil. Takéto 
riešenie je vraj pomerne drahé, no v okolitých štátoch bežne vy-
užívané. 

Každým rokom sa desiatky dobrovoľníkov zapájajú do 
odchytu a prenesenia žiab. Podľa Matúša Ďurčeka sa pravi-
delne angažujú dobrovoľní strážcovia prírody, členovia občian-
skeho združenia Pre Prírodu, ale záujem o výpomoc majú aj 
učitelia so žiakmi, rodiny s deťmi, či okoloidúci. 
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Úseky, na ktorých prebieha prenos žiab, sú označené 
dočasným dopravným značením, ktoré upozorňuje vodičov na 
prácu pri ceste vo večerných hodinách, kedy sa vykoná-

va  prenášanie. 
Maximálna povo-

lená rýchlosť na týchto 
úsekoch je 50 kilomet-
rov za hodinu. 

 „Z druhov sa vy-
skytuje najmä ropucha 
bradavičnatá, ktorá 
tvorí viac ako 95 per-
cent prenesených je-

dincov, zvyšok tvoria skokany štíhle, skokany hnedé a každý 
rok sa objaví aj niekoľko jedincov ropúch zelených a rosničky 
zelenej,“ vymenoval Matúš Ďurček. 

Migrácia žiab zvyčajne trvá dva až tri týždne. Prihlásiť sa na 
prenosy žiab na úseku pri Zamarovciach je možné u osôb 
z občianskeho združenia Pre Prírodu, na úsekoch pri Baračke 
a štrkoviskách na Bodovke je kontaktným miestom Správa 
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.  

www.sme.sk 02.04.2016 
pomocná evidencia 208/1/2016 
 
Mesto Trenčín začalo s čistením verejných priestranstiev po 

zime v polovici marca. Na upratovanie využíva aj 70 
aktivačných pracovníkov. 

„Pomáhajú s čistením kruhových objazdov, chodníkov. Sme 
radi, ak nás občania upozorňujú na niektoré znečistené prie-
stranstvá, reagujeme na to hneď. Blíži sa jarné upratovanie, 
vždy je na to vynikajúca reakcia, Trenčania sú veľmi ochotní, 
pomáhajú, zapájajú sa,“ uviedla hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. 
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Čistenie sa začalo v mestskej časti Stred, nasledovať budú 
postupne mestské časti Juh, Sever a Západ. 

„Niektoré časti ciest nie je možné vyčistiť kvalitne bez 
preparkovania automobilov. 

V problematických lokalitách umiestnime značky zákazu 
státia s uvedeným ter-
mínom čistenia, prí-
padne vodičov upo-
zornia na čistenie 
oznamom za stierač-
mi. Žiadame občanov 
o spoluprácu a reš-
pektovanie dočasne 
umiestnených záka-
zových značiek. Len 
tak môže byť zabez-

pečené lepšie a rýchlejšie vyčistenie mestských ulíc,“ doplnila 
hovorkyňa. 

Mesto plánuje kúpu nového stroja na čistenie ciest 
a chodníkov, v teréne bude nonstop, pokiaľ to počasie dovolí. 
Ak sa už aj niektorá časť uprace, poriadok tam nie vždy aj 
vydrží dlhšie ako pár dní. 

„Máme tu, žiaľ, aj také lokality, ktoré čistíme pravidelne, ale 
po dvoch dňoch sú v rovnakom, ak nie v horšom stave ako pred 
vyčistením, napríklad Átrium v centre mesta, tu po víkende 
vždy nazbierajú aj niekoľko vriec,“ dodala Erika Ságová. 

Na trenčianskych sídliskách sa ľudia sťažujú na neporiadok. 
Odpadky sa počas zimy kopili v kríkoch aj na trávnikoch. 
Niektorí už situáciu zobrali do vlastných rúk. 

„Neporiadku je veľa, papierov, igelitov, vreciek. Čistíme si 
to už sami,“ hovorí Viera Filimpocherová z trenčianskeho síd-
liska Juh.  
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Podľa Oľgy Hrubčinovej neporiadok v meste hovorí veľa 
o ľuďoch, ktorí tu žijú. „Každý by sa mal starať o poriadok 
a čistotu. Prečo by mal niekto po vás chodiť upratovať? Keby 
si každý spravil po sebe poriadok, dalo by sa to. Sú tu koše, ak 
niečo mám, hodím to tam,“ povedala. 

Jozef Kohút hovorí, že veľa neporiadku prinesie aj vietor od 
preplnených kontajnerov. 

„Je to trošku aj náš problém, ľahostajnosť, že vo svojom byte 
chceme mať čisto, za dverami nás to už nezaujíma,“ dodal.  

Tvrdšie slová zvolil Trenčan Ján Brázda: „Je to nehorázny 
bordel, za tie peniaze, ktoré občania platia mestu. Pomohlo by, 
ak by aj častejšie vynášali smeti. Bezdomovci to rozhádžu, 
pretože niečo hľadajú, a potom to nechajú tak.“ 

Neporiadok v mestách vníma ako problematické aj Nadácia 
Pontis. Tá sa ochrane životného prostredia venuje aktívne cez 
svoje programy zodpovedného podnikania a projektu Naše 
mesto. 

„Organizujeme rôzne podujatia, kde sa snažíme tomuto 
predchádzať. Jeden z projektov je Naše mesto, kde sa môžu raz 
ročne prihlásiť dobrovoľníci a v rámci svojich aktivít vyčistiť 
svoje mesto a prispieť k zlepšeniu okolia,“ povedala PR mana-
žérka Nadácie Pontis Simona Gembická. Do projektu stále 
hľadajú neziskovky, školy, škôlky. 

„Ak ľudia vidia vo svojom okolí nejaký problém, stačí, aby 
sa ozvali a prihlásili sa. My na tú aktivitu vyčleníme peniaze 
a tiež vieme zabezpečiť dobrovoľníkov,“ dodala Simona Gem-
bická. 

www.sme.sk 03.04.2016 
pomocná evidencia 212/1/2016 
 
Vstup na Brezinu z átria v centre mesta upratuje mesto 

prostredníctvom aktivačných pracovníkov pravidelne každý 
týždeň.  
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Málokto však tomu verí, lebo stačí jeden víkend a znova sa 
priestor od bývalého letného kina smerom na Brezinu podobá 
viac na skládku odpadu ako na oddychovú zónu. Trenčínu 
pritom Brezinu ako unikátne zelené srdce závidia mnohé mestá. 

Je to príklad vrcholnej neúcty k verejným miestam. Situácia 
sa však neustále opaku-
je. Znečistenie prináša 
so sebou aj hrozbu ne-
bezpečenstva – z črepín 
rozbitých fliaš, či od-
hodených striekačiek. 
Výraznejšie nepomá-
hajú ani častejšie hliad-
ky mestskej, či štátnej 
polície. Po tom ako vy-

riešia problém s vandalizmom, alkoholom alebo i drogami 
a vykážu mladých ľudí z poškodeného miesta, prídu ďalší.  

„Mrzí ma, že si život v meste znepríjemňujeme sami sebe,“ 
hovorí s rozhorčením Richard Rybníček. „Mám pocit, že si 
prestávame vážiť veci a naročky si ubližujeme. Som si vedomý, 
že je to vizitka iba niekoľkých jednotlivcov, ktorí za pár chvíľ 
a opakovane dokážu znevážiť to, čo sa snažíme udržiavať a čo 
má slúžiť všetkým.“  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 190/1/2016 
 
Iba dva týždne po tom, čo sa v tejto časti mesta konalo 

organizované Jarné upratovanie a ľudia sa mohli nepotrebných 
vecí zbaviť odložením do veľkých kontajnerov, objavila sa na 
Ulici S. Chalupku skládka odpadu priamo na chodníku.  
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Papiere, konzervy, handry, fľaše a iný komunálny odpad 
v igelitových vreciach, kartón 
a zvyšky izolačného materiálu 
podľa zistenia Mestskej polície 
nikomu nepatrili. Ani majiteľom 
neďalekých garáží, ani obyva-
teľom blízkych domov. Keďže sa 
páchateľa nepodarilo zistiť, bola 
spísaná žiadosť na Mestský úrad 
o odstránenie skládky vytvorenej neznámymi osobami.  

Náklady na jej odstránenie pôjdu zo spoločnej mestskej 
kasy. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 249/1/2016 
 
Niekoľko vriec odpadu z lesoparku Brezina potvrdzuje, že 

lenivosť ľudí odniesť sebou vyprodukované smeti z prírody sa 
ani po roku nevy-
tratila. 

Deň Zeme nie je 
mladým ľahostaj-
ný. V piatok 22. ap-
ríla to potvrdili žia-
ci Základnej školy 
Dlhé Hony 1, ktorí 
v rámci projektu 
Mladí reportéri vy-

čistili lesopark Brezina od čiernych skládok odpadu. Po ich nie-
koľkohodinovej práci vzali vrecia s odpadom na Mierové ná-
mestie, kde odpad podľa jeho druhu separovali. 

Tento rok bolo do projektu zapojených 25 detí vo veku od 
10 do 15 rokov, ktorí pomohli dobrej veci. Jej pozitívom je 



526 
 

okrem vzdelávacej a osvetovej funkcie aj zveľaďovanie život-
ného prostredia, ktoré neodmysliteľne patrí k oslave Dňa Zeme. 

Na učiteľovi a koordinátori projektu Ľubošovi Gondárovi 
je vidieť jeho zanietenosť pre projekt a záujem podieľať sa s 
deťmi na prospešných akciách.  

„Toto tu je súčasťou medzinárodného projektu Mladí re-
portéri. Na Slovensku je doň zapojených viacero základných s 
stredných škôl. Vybrali sme si čistenie lesoparku Brezina, pre-
tože sme to robili aj minulý rok, vyzbierali sme 13 vriec, tento 
rok skúšame, koľko vriec vyzbierame na tých istých miestach,“ 
povedal Ľuboš Gondár. 

V čase zberu odpadu bola situácia s objemom smetí oproti 
minulému roku lepšia o jedno až dve vrecia, na čo nadväzuje 
koordinátor projektu Ľuboš Gondár. 

 „Všimli sme si, že odpady sú vždy bližšie k obydliam, čím 
bližšie k mestu, tým viac odpadu tu je. Ľudia sú jednoducho 
leniví si svoj odpad odtiaľto odniesť,“ opísal aktuálnu situáciu. 

Podľa neho je nevyhnutné robiť podobnú akciu zameranú na 
čistenie viackrát do roka, aby deti zažili ako to v praxi vyzerá. 

Lesopark Brezina zažíva najkritickejšie okamihy vždy po 
víkende, potvrdzuje to 
hovorkyňa mesta Eri-
ka Ságová. „Tento 
vstup z centra mesta na 
Brezinu je v Trenčíne, 
čo sa týka čistoty, na-
ozaj veľkým prob-
lémom, pretože ako-
koľvek sa mesto snaží 
aj prostredníctvom 
pracovníkov verejnoprospešných prác udržiavať ho v čistote, 
príde víkend, po ktorom sa tam vyzbiera až do 15 vriec 
odpadu,“ povedala. 
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Takéto znečistenie podľa slov Eriky Ságovej nie je jedno-
razovou záležitosťou, opakuje sa každý týždeň. Pracovníci 
zberajú odpad všetkého druhu, podľa hovorkyne mesta aj 
nebezpečného.  

„Nájdu sa striekačky, asi použité ihly, plasty, papiere, ple-
chovky, fľaše,“ vymenovala Erika Ságová. 

Enviroaktivistka Elena Pätoprstá za problém hodnotí ne-
doriešenú recykláciu plastových fliaš, prístup detí jej je sym-
patický. 

 „Osobne musím povedať, že sa mi to veľmi páči, pretože 
mladí pochopili, o čo tu ide, že naozaj treba možno svojich 
vlastných rodičov naučiť, čo to znamená separovaný odpad, čo 
to znamená triedenie odpadov a poukázali na to, že dodnes ne-
máme vyriešenú recykláciu plastových fliaš, tak ako je to v 
zahraničí,“ povedala Elena Pätoprstá. 

Podľa nej práve tieto fľašky a plasty znečisťujú životné pro-
stredie, a zbytočne, keďže separáciou PET fliaš by sa vec dala 
riešiť. 

Počas vysýpania odpadu z vriec na podložku na Mierovom 
námestí oslovovali 
Mladí reportéri 
okoloidúcich s rôz-
nymi otázkami. 
Cykloturista Zde-
něk Melichárek zo 
Zlína Slovákom zá-
vidí prírodu, sta-
rostlivosť o ňu však 
Slovákom vyčíta. 

„Myslím, že máte ešte dosť veľké rezervy v starostlivosti  o 
tú krásnu prírodu. Môžete mať pozlátené zákony, ale, bohužiaľ, 
pokiaľ v hlave nič nie je... Išli sme okolo Váhu  a keby tadiaľ 

 

Stopy vandalizmu na Brezine. 
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prišiel kamión, myslím, že smetím by ste ho zaručene zaplnili,“ 
opísal svoje pocity.  

Názorovo podobne bol na tom aj Trenčan Ivan Sloboda. 
„V byte máme štyri minikontajnery. Do separácie by sa mal 

podľa mňa zapojiť každý, nie je možné, aby obyčajný papier 
ľudia zahadzovali spolu s plastmi niekam medzi šupky od 
pomarančov,“ povedal rozhorčene.  

Podľa jeho názoru by malo mesto osadiť viac kontajnerov na 
špecifický druh odpadu a ľudí vzdelávať.  

„Ja napríklad dodnes neviem, ako separovať obaly z mlie-
ka,“ priznal Ivan Sloboda.  

www.sme.sk 23.04.2016 
pomocná evidencia 
 

 
Od 2. mája je plánované kosenie verejnej zelene vo všetkých 

mestských častiach. 
Kým v minulých rokoch zabezpečovala kosenie v Trenčíne 

spoločnosť Marius Pedersen, vlani Mestské hospodárstvo 
a správa lesov, tento-
krát sa Mesto rozhodlo 
vysúťažiť túto službu 
na štyri roky pre jed-
notlivé mestské časti 
samostatne. Očakáva 
tak rýchlejšie poko-
senie verejnej zelene 
v rovnakom čase vo 
všetkých mestských 

častiach. Navyše, za primerané ceny. 
Počas najbližších štyroch rokov budú mestskú časť Západ 

kosiť Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o., Dubnica nad 
Váhom za celkovú sumu 45 100 eur. O kosenie v mestskej časti 
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Sever sa postará landart, s.r.o., Trenčín za sumu 206 999 eur za 
obdobie štyroch rokov. V mestskej časti Stred zabezpečí 
kosenie AB Facility, s.r.o. Bratislava, pričom mesto za štyri 
roky zaplatí 255 400 eur. 

Kosiť mestskú časť Juh, vrátane starostlivosti o ruderálny 
porast bude počas najbližších štyroch rokov za 489 999 eur 
HALMEX, s.r.o., Trenčín.  

Každá mestská časť bude ročne pokosená minimálne 
štyrikrát podľa požiadaviek mesta.  

Historické centrum Trenčína a vybrané areály škôl a škôlok 
bude kosiť i naďalej Mestské hospodárstvo a správa lesov. 
Školy, ktoré majú kosačku, si svoj areál pokosia samé. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 297/1/2016 
 
 
Počas Jarného upratovania 2016 sa vyzbieralo viac ako 387 

ton odpadu. V doterajšej histórii organizovaného sezónneho 
upratovania v meste Trenčín na jar ide o najväčšie množstvo. 

Upratovanie sa konalo v období od 2. apríla do 21. mája 
počas sobôt. Z 84 stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov bolo 
vyvezených 138 kontajnerov s objemným odpadom a 135 
kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom.  

Zozbierané množstvo odpadov v tonách: oleje a tuky 0,128, 
obaly obsahujúce nebezpečné látky 6,275, vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 2,66, vyradené elek-
trické a elektronické zariadenia 8,053, opotrebované pneu-
matiky 1,09, biologicky rozložiteľný odpad 140,67, objemný 
odpad 228,505, ostatné nebezpečné odpady 0,06. Spolu 
387,441 tony. 

Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kom-
postárni biologicky rozložiteľných odpadov. Objemný odpad 
bol zneškodnený uložením na skládke odpadov Spoločnosť 
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Stredné Považie, a.s., „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Ne-
bezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch 
nebezpečných odpadov v Trenčíne, na Zlatovskej ulici a ná-
sledne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie. Celkové ná-
klady na jarné upratovanie 2016 vyšli Mesto Trenčín na 
28 360,96 eura. 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 413/1/2016 
 
Nové nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta schválilo 
zastupiteľstvo v stredu 8. júna. Platí od 1. júla 2016.  

Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) bolo nutné 
pripraviť tak, aby bolo v súlade s novým zákonom o odpadoch, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. januára tohto roka.  

Podľa Zuzany Čachovej z útvaru stavebného a životného 
prostredia k veľkým zmenám v bežnom systéme nakladania 
s odpadom na území mesta nedošlo. Zmena nastala napríklad 
pri nakladaní s pneu-
matikami, pri biood-
padoch z pozemkov 
právnických osôb 
a fyzických osôb 
podnikateľov, ktorý 
už mesto nie je po-
vinné odoberať bez-
platne  a pri drobnom 
stavebnom odpade, 
za ktorý sa od 1. januára 2016 vyberá poplatok. 

Od 1. januára 2016 staré pneumatiky nesmú zberné dvory 
prevziať. Dôvodom je zavedenie rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov podľa nového zákona o odpadoch. Kam teda s nimi? 
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Konečný používateľ je podľa tohto zákona povinný odovzdať 
ich distribútorovi pneumatík a ten je povinný ich odobrať.  

Pneuservisy, autoservisy a predajné miesta sú povinné 
odobrať pneumatiky bez ohľadu na predané množstvo, značku 
či dátum uvedenia pneumatík na trh bezodplatne. Ak však 
množstvo odovzdávaných pneumatík presahuje skladové 
možnosti distribútora pneumatík má v zmysle zákona ten 
možnosť si s konečným používateľom pneumatík dohodnúť 
náhradný čas a spôsob prevzatia. 

„Zmeny nastali napríklad v článku 6 o umiestňovaní 
zberných nádob. Upravený je aj spôsob vykladania vriec na 
verejné priestranstvo v centrálnej mestskej zóne. Od apríla do 
decembra sa označené vrecia môžu vykladať dvakrát denne, a 
to od 6.00 do 7.00 a od 13.00 do 14.00 hodiny. V zimnom 
období od januára do konca marca sa zber v centrálnej mestskej 
zóne bude vykonávať len raz denne. Vtedy bude možné vrecia 
vykladať v čase od 8.00 do 9.00 hodiny,“ hovorí Zuzana 
Čachová. Ďalej pripomína, že žlté vrecia s plastmi z rodinných 
domov treba v deň zberu vykladať najneskôr do 6.30 h.  

VZN tiež rieši zmenu v triedenom zbere, ktorý od 1. júla 
2016 preberá po finančnej stránke organizácia zodpovednosti 
výrobcov ENVI-PAK, ale v systéme zberu sa zatiaľ nič nemení. 

„Nariadenie slúži na to, aby každý, kto žije na území mesta 
sa dočítal, ako môže s jednotlivými druhmi odpadu na našom 
území nakladať. Podrobne opisuje systém zberu alebo 
odovzdania jednotlivých komodít odpadu, a napríklad aj to, ako 
fungujú zberné dvory,“ uzatvára Zuzana Čachová.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 437/1/2016 
 
V pondelok 20. júna sa začalo druhé celoplošné kosenie 

mesta. Mesto tento rok zmenilo systém údržby o verejnú 
zeleň. Na kosenie štyroch mestských častí vyhlásilo verejné 
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obstarávania samostatne, výsledkom je, že štyri mestské časti 
kosia štyri rôzne spoločnosti.  

Prvé kosenie prebehlo v máji, trvalo približne tri 
týždne. „Každá mestská časť bude ročne pokosená minimálne 
štyrikrát podľa požia-
daviek mesta, historic-
ké jadro Trenčína a 
vybrané areály mater-
ských škôl a škôlok 
bude aj naďalej kosiť 
Mestské hospodárstvo 
a správa lesov čas-
tejšie,“ informovala 
hovorkyňa mesta Eri-
ka Ságová. Sťažností na vysokú trávu je aj napriek novému 
systému kosenia mesta stále dosť. Ľudia by privítali, keby sa 
mesto kosilo častejšie.  

„Tento rok tráva veľmi rýchlo vyrástla, azda aj do metrovej 
výšky, mesto ale nejako rýchlo nezasiahlo, veľa ľudí sa 
sťažovalo. Teraz sa už kosí, čo je len dobré, aj keď moderné 
mesto by malo kosiť viackrát do roka, aby si nerobilo hanbu 
metrovou burinou a vyrastenou trávou,“ povedal Dušan zo Zá-
mostia. Častejšie kosenie chýba aj Ľubomíre, ktorá býva na 
Kasárenskej ulici.  

„O kosení sa hovorí len v súvislosti s centrom mesta, trápi 
ale aj ľudí, ktorí sa pohybujú aj v jeho okrajových častiach. 
Naša ulica v poslednom období miestami pôsobí ako divoká 
skládka,“ hovorí s tým, že teraz je to aj trochu výhoda. 

„Aspoň tie trávnaté porasty vedľa cesty zakrývajú všetko, čo 
tieto zákutia mesta skrývajú,“ dodala. Spokojnosť s kosením, 
naopak, vyjadrila Elena zo Sihote. 

 „U nás kosili už druhýkrát. Chlapi kosili dokonca aj v nede-
ľu, pokosenú trávu ešte odfúkavali z chodníkov. V minulosti 
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bolo kosenie veľmi kritizované, za tie roky sa to určite zlep-
šilo,“ dodala.  

Niekoľko sťažností zaznamenali aj na mestskom úrade. 
Potvrdzuje to aj hovorkyňa mesta.  

„Áno, ľudia sa často na kosenie pýtajú, v mnohých prípa-
doch ale ide o plochy, ktoré nepatria do majetku mesta. Tam 
sme upozornili majiteľov pozemkov, aby tento priestor upra-
vili,“ povedala Erika Ságová.  

Podľa nej sa ale tiež vyskytli aj prípady, keď firmy, ktoré 
majú kosenie na starosti, vynechali nejaké drobné územia, ktoré 
mali pokosiť, ktoré sú mestské. „To ale takmer okamžite na-
pravili, očakávame, že to druhé celoplošné kosenie, ktoré sa 
začalo minulý pondelok, už bude v poriadku, bez nejakých 
väčších sťažností,“ dodala Erika Ságová.  

Druhé celoplošné kosenie bude trvať rovnako približne tri 
týždne. „Uvidíme, ako rýchlo bude tráva rásť, aké bude poča-
sie,“ dodala hovorkyňa. 

V predchádzajúcich rokoch zabezpečovala kosenie v Tren-
číne spoločnosť Marius Pedersen ako zmluvný partner mesta. 
Minulý rok to bolo Mestské hospodárstvo a správa lesov ako 
mestská rozpočtová organizácia. 

V tomto roku mesto vysúťažilo kosenie na štyri roky pre 
jednotlivé mestské časti samostatne. Cieľom je rýchlejšie 
pokosenie verejnej zelene v rovnakom čase a vo všetkých 
mestských častiach naraz. 

www.sme.sk 23.06.2016 
pomocná evidencia 494/1/2016 
 
Druhé celoplošné kosenie sa končí. V tomto roku ho pre 

každú mestskú časť zabezpečujú vysúťažené firmy. Medzi 
upravenými plochami sú však aj také, kde tráva a burina siahajú 
do pozoruhodných rozmerov. 
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„Nový systém kosenia v meste je nielen lacnejší, ale aj 
pružnejší. Dolaďujeme už len detaily, keď boli vynechané 

niektoré mestské 
plochy. K tomu by 
už nemalo dochá-
dzať,“ hovorí Ľuboš 
Balušík, poverený 
vedením Mestského 
hospodárstva a sprá-
vy lesov, m.r.o., kto-
ré kosí historické 
centrum Trenčína 

a areály škôlok a vybraných škôl. Dojem kazia plochy s vyso-
kou burinou, ktoré patria iným subjektom a sú roztrúsené po 
celom meste. Niektorí vlastníci týchto plôch sa ale kosením 
vôbec nezaoberajú, dokonca ani po výzvach Mesta Trenčín, 
ktoré pokosiť cudzie 
pozemky nesmie. Mô-
že ani pokutovať 
vlastníkov.  

Príkladom je os-
trovček na križovatke 
ulíc Železničná a M. 
R. Štefánika vo vlast-
níctve štátu, obrovská 
plocha hanby oproti 
cintorínu v Biskupiciach vo vlastníctve podielnikov pozemko-
vého spoločenstva Biskupice a štátu, alebo aj cestná zeleň na 
Brnianskej ulici vo vlastníctve štátu.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 507/1/2016 
 

 

. 

Ostrovček na križovatke na Štefánikovej ulici zarastený burinou. 

Časť Brnianskej ulice s pásom vysokej buriny. 
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Zelená hliadka Trenčín sú dobrovoľníci so snahou o Trenčín 
bez odpadkov. 

Organizácia vznikla už dávnejšie aj v iných mestách. Pove-
dali sme si, že je na čase, aby niečo podobné bolo aj v Trenčíne, 
vravia zakladatelia Zelenej hliadky Matej a Patrik Zámeční-
kovci. 

„Oslovili sme mesto, či by nás mohlo v tejto aktivite podpo-
riť a súhlasilo. Za-
bezpečuje vrecia 
na odpad a odvoz 
nazbieraného od-
padu. Taktiež aj ru-
kavice a v prípade 
potreby pri väčšej 
akcii aktivačných 
pracovníkov. 

Našou náplňou 
nie je len čistenie prírody a okolia, ale máme v pláne postaviť 
v Trenčíne psiu dráhu, či zrekonštruovať ohniská na Brezine, 
ktoré sú v dezolátnom stave. S týmito vecami nám pomáhajú 
poslanci z mestského zastupiteľstva. 

Za šesť mesiacov od nášho vzniku sme nazbierali 93 vriec 
odpadu, množstvo sklenených fliaš a dokonca televízor a 
aj umývadlo. 

Najbližšie upratovanie by malo byť v priebehu júla a 
augusta. Podrobnejšie informácie pridávame na FB stránke – 
Zelená hliadka Trenčín, minimálne 1 týždeň pred začiatkom 
akcie. Preto ak máte záujem pomôcť aj vy, neváhajte, radi vás 
privítame.“ 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 508/1/2016 
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„Krok za krokom, park pri Váhu už nie je iba snom...“ 
Už tretí rok sa takto prihovárajú členovia občianskeho 

združenia (OZ) „Pre Prírodu“ Trenčanom vo svojich inzerátoch 
venovaných budovaniu Prírodného parku pri Váhu.  

Ich cieľom je vytvorenie atraktívneho, nekomerčného 
a verejnosti voľne prístupného priestoru medzi Orechovským 
potokom a Váhom. V minulom roku spolu s dobrovoľníkmi 
a partnermi vybudovali verejné športovisko s lavičkami, in-
formačnými tabuľami, vysadili duby a inú zeleň. V tomto roku 
založili genofondo-
vý ovocný sad so 
starými odrodami 
jabloní. 

V týchto dňoch 
pracujú na pretvá-
raní územia na živú 
učebňu v prírode. 
Do konca septem-
bra pribudnú ďalšie 
oddychové zóny. 
Po dostavbe nového železničného mosta a odchode ŽSR z úze-
mia plánujú rozšíriť priestor na prechádzky až po starý že-
lezničný most a vrátiť tam prirodzený charakter vážskej nivy s 
torzom „divočiny“ lužného lesa.  

Na „subotniku“ 4. júna, ako nazývajú svoje jednodňové 
brigády, sa zúčastnilo takmer 30 dobrovoľníkov. Osadili 36 
kolov novej ohrady pre kone, lavičky, sedacie súpravy s kapa-
citou 20 miest, prírodné posedenie z pňov a začali budovať ve-
rejné ohnisko. Kosili, hrabali, natierali lavičky k ohnisku z dre-
va zachráneného z výrubov.  
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Práce je na tento rok ešte veľa, budú sa sadiť ďalšie stromy 
a kríky, dokončia ohradu pre kone, chodník popri potoku, oh-
nisko, osadia informačné panely a postavia prístrešok s vege-
tačnou strechou.  

Členovia OZ Pre Prírodu pozývajú na ďalšie subotniky pri 
Váhu. Začiatkom augusta sa v rámci splavu rieky Váh z Dub-
nice nad Váhom  do Piešťan pod názvom „S ochranármi dolu 
vodou“ zastavia v Trenčíne urobiť ďalší kus práce.  

Zároveň by sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, 
sponzorom a darcom. Dobrovoľnícke aktivity OZ Pre Prírodu 
na pravom brehu Váhu v Trenčíne sú v tomto roku podporené 
Nadáciou Ekopolis v rámci projektu „Krajina ako živá učebňa“ 
z programu Zelené oázy. 

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 510/1/2016 
 
Festivaly a párty pod holým nebom, posedenia a oslavy na 

terasách, diskotéky, zábavy. Hlasná hudba a hluk do skorých 
ranných hodín. Snaha zaspať zlyháva. Aj Trenčania to veľmi 
dobre poznajú. Čo s tým? 

Právomoci miest a obcí sú oklieštené a nedokážu tento 
problém vyriešiť. „Spoločenské podujatia mesto nezakazuje, 
ale ani nepovoľuje. Organizátori majú len povinnosť oznámiť 
kedy, kde a čo sa bude konať,“ vysvetľuje Gabriela Peťovská 
z právneho útvaru MsÚ Trenčín. 

Ale sú i výnimky. Ak by bolo zrejmé, že by podujatie mohlo 
ohroziť zdravie návštevníkov alebo by obmedzovalo verejnú 
dopravu a zásobovanie obyvateľstva, má mesto právo toto po-
dujatie zakázať ešte pred jeho začiatkom. Samospráva môže 
zasiahnuť i počas podujatia, kde sa porušujú ľudské práva a slo-
body alebo ak sa ukáže, že podujatie nebolo mestu oznámené. 
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Rušenie nočného pokoja vo všeobecnosti preveruje polícia, 
ktorá môže uložiť blokovú pokutu za priestupok. Rovnako i ok-
resný úrad ukladá v rámci priestupkového konania, pri 
preukázaní porušenia zákona, pokutu. Ak ide o rušenie nočného 
pokoja hlučnou hudbou z prevádzok alebo podujatí, riešenie je 
výlučne v rukách regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
ktorý je oprávnený ukladať sankcie. Tento úrad zároveň 
disponuje oprávnením k meraniam hluku a vibrácií.  

„Mesto nemá v tejto veci dostatočné kompetencie. Aj preto 
sme na Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie zaslali 
podnet na zmenu legislatívy, na základe ktorého by obce 
a mestá mohli podujatia zakázať pre prekročenie prípustných 
hodnôt hluku aj pri zjednodušených meraniach. Náš podnet 
Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie postúpilo 
pracovnej skupine pri Úrade verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorá pracuje na návrhu zmeny 
vyhlášky“ informovala Gabriela Peťovská. 

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 597/1/2016 
 
Pred umiestnením klimatizačnej jednotky na bytovom dome 

je dobré prísť sa poradiť na útvar hlavného architekta MsÚ. Ide-
álne je, ak sa ľudia v dome dohodnú a postupujú spolu. 

Umiestnenie klimatizačnej jednotky treba ohlásiť staveb-
nému úradu. K ohláseniu je potrebný súhlas spoločenstva vlast-
níkov bytov. Ak spoločenstvo zriadené nie je, musí byť súhlas 
nadpolovičnej väčšiny majiteľov bytov.  

„Dobré je priniesť so súhlasom aj pohľad na bytovku so za-
kreslenými klimatizačnými jednotkami,“ pripomína hlavný ar-
chitekt mesta Martin Beďatš. Ich chaotické umiestňovanie 
vyzerá nevkusne. Riešiť treba hlučnosť aj odvedenie kondenzu. 
Toto všetko môžu ľudia prísť odkonzultovať. 
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S estetikou objektov súvisí aj výmena okien a zasklievanie 
balkónov.  

„Je nutné zachovanie 
jednotnosti,“ hovorí Mar-
tin Beďatš. Príkladom 
pozitívneho prístupu je 
bytovka na ulici K vý-
stavisku, kde podľa 
hlavného architekta úpra-
va výrazne povýšila ob-
jekt. Stal sa príjemnejším 

a krajším ako bol pred rekonštrukciou. 
Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 598/1/2016 
 
Trenčianske chodníky už pred začiatkom roka pokryla 

burina, ktorej odstránenie je zdĺhavé, finančne náročné a 
v mnohých prípadoch iba sezónne.  

Odburiňovanie krajníc chodníkov sa začalo počas druhého 
augustového týždňa. Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky 
Ságovej majú práce s ním spojené trvať približne sedem týžd-
ňov, a to v závislosti od počasia. Zbaviť chodníky buriny do-
stala za úlohou spoločnosť Marius Pedersen ako zmluvný part-
ner mesta.  

„Peniaze na odburinenie vo výške 118 tisíc eur schválilo za-
čiatkom augusta mestské zastupiteľstvo,“ priblížila Erika Sá-
gová. Ako ďalej informovala, odburinenie prebieha v dvoch 
fázach.  

Prvá fáza pozostáva z chemického postreku buriny, potom 
ju o dva týždne neskôr mechanicky odstránia. 
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„Na chemický postrek je použitý prostriedok Roundup, kto-
rý je – podľa našich informácií - jediný schopný odstrániť in-
vazívne druhy rastlín. Postrek vykonávajú vyškolení pracovníci 

spoločnosti Marius 
Pedersen. V budúcom 
roku zvažujeme pou-
žitie iného postreku. 
V tomto smere komu-
nikuje s Odborom sta-
rostlivosti o životné 
prostredie Okresného 
úradu Trenčín,“ vy-

svetlila hovorkyňa mesta, ktorá tým reagovala aj na otázky 
občanov ohľadne použitia herbicídu Roundup. 

Glyfosát, látku v ňom obsiahnutú, označila Medzinárodná 
agentúra pre výskum rakoviny IARC ako „pravdepodobne kar-
cinogénnu,“ na čo sa spoločnosť vyrábajúca spomínaný her-
bicíd striktne ohradila.  

Európske úrady na čele s Európskym úradom pre bez-
pečnosť potravín EFSA glyfosát minulý rok klasifikovali ako 
„pravdepodobne nekarcinogénny,“ na čo zareagovali kritikou a 
otvoreným listom stovky vedcov.  

Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK už po-
čas minuloročného postrekovania buriny v meste upozornil na 
potrebu označenia miest, kde herbicíd použili. 

„Roundup má ochrannú dobu 28 dní, pokiaľ ľudia nie sú 
oboznámení s tým, že miesto postriekali, nemajú dôvod byť 
obozretní a opatrní,“ upozornil Lukáč. 

www.sme.sk 26.08.2016 
pomocná evidencia 688/1/2016 
 
Zápach z prevádzky droždiarne obťažuje ľudí bývajúcich 

v Zámostí. Koncom minulého roka spísali petíciu, v ktorej 
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požadujú od mestského úradu, aby zabezpečil pokojný život 
v mestskej časti Západ. Ten je podľa autorov petície narušený 
znečisťovaním ovzdušia prevádzkou Old Herold Hefe. 

Petíciu podporilo viac ako 700 ľudí.  
„Mesto petíciu uznalo ako opodstatnenú, zorganizovalo 

stretnutie, na ktorom sa firma zaviazala, že od určitého času 
zabezpečia odstránenie pachov. Nič sa však nedeje, pachy nás 
obťažujú aj naďalej,“ povedala členka petičného výboru Lenka 
Rožníková. 

Petičiari by chceli v súčinnosti s mestom dosiahnuť defini-
tívne vyriešenie ich problému. 

„Človek si v tejto časti mesta nemôže otvoriť okno, nemôže 
vyjsť na záhradu, pretože tie pachy ho obťažujú. Smutné je, že 
ho obťažujú ráno, na obed aj večer, v poslednej dobe dokonca 
aj v sobotu a nedeľu. Nám neprekáža prevádzka droždiarne, 
chceme len dosiahnuť to, aby nás neobťažovala pachmi,“ doda-
la Lenka Rožníková. 

Spoločnosť Old Herold Hefe má podľa vyjadrenia tren-
čianskej hovorkyne Eriky Ságovej na prevádzku sušiarne len 
dočasný súhlas, firme nariadili prijať účinné opatrenia na od-
stránenie zápachu do 30. júna tohto roku. 

„V spomínanom rozhodnutí má spoločnosť do konca sep-
tembra vyhodnotiť opatrenia pri rôznych poveternostných 
podmienkach. Prevádzkovateľa sme upozornili, že aj po inšta-
lácii odlučovača nepríjemný zápach pretrváva. Prevádzkovateľ 
nám oznámil, že prijíma ďalšie opatrenia, ktoré majú zápach 
zredukovať. Tiež potrebuje v čase vyhodnotiť prijaté technolo-
gické a prevádzkové opatrenia,“ informovala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. Problémom podľa nej je, že legislatívou nie je 
stanovená číselná hodnota – emisný limit pre pachové látky. 
„Preto aj napriek tomu, že je pre občanov zápach obťažujúci, 
nemôžeme výrobu zakázať,“ dodala Erika Ságová. 
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Podľa vyjadrenia trenčianskeho primátora Richarda Ryb-
níčka, ak sa do konca septembra preukáže, že prijaté opatrenia 
sú neúčinné a nebude možné zápach eliminovať, mesto 
spoločnosti nepredĺži súhlas na prevádzku. 

Výroba kvasníc má v Trenčíne dlhú tradíciu, začala sa v už 
v roku 1930. 

„Naša produkcia je 
lokalizovaná v prie-
myselnej zóne, mala 
byť braná tak isto, ako 
iné výrobne potravín. 
Aromatické vonné lát-
ky, ktoré vznikajú po-
čas sušenia kvasníc, 
nie sú zdraviu škodli-
vé, sú to také isté von-

né látky ako esencie vznikajúce počas výroby piva v pivovare 
alebo chleba v pekárni,“ hovorí výrobná riaditeľka Old Herold 
Hefe Perpetua Blanárová. Posúdenie ich vône je podľa nej 
veľmi subjektívne. 

Spoločnosť napriek tomu podnikla kroky na elimináciu 
zápachu. 

„V júni sme nainštalovali cyklónu, toto technické opatrenie 
veľmi eliminovalo prchavé látky, ktoré vznikajú počas sušenia 
droždia. Momentálne je cyklóna v skúšobnej prevádzke a tento 
týždeň inštalujeme do cyklóny vodné trysky, ktoré zvýšia účin-
nosť cyklóny najmä počas vysokých teplôt vzduchu. V sep-
tembri plánujeme nainštalovať ozonizátor na spracovanie ostat-
ných vzniknutých častíc zápachu,“ povedala Perpetua Blaná-
rová. Podľa nej sú tieto opatrenia najlepšie možné riešenie. 

Zápach z prevádzky droždiarne riešil v minulom roku aj 
regionálny úrad verejného zdravotníctva. Hygienici zistili, že 
zdrojom pachu je pivovarnícke kvasničné mlieko, a to počas 
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procesu sušenia. Odmerať zápach a jeho intenzitu je ale prob-
lematické. 

„Legislatíva u nás nestanovuje žiadne limity ani metódy 
merania pachových látok v ovzduší z hľadiska intenzity zá-
pachu. Nie je preto možné preukázať intenzitu pachových látok 
v ovzduší oprávneným meraním,“ povedala riaditeľka Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila 
Bučková. Intenzita vnímania pachov je podľa nej individuálna, 
je to subjektívny pocit. 

„Nie je dôvod obávať sa ohrozenia zdravia obyvateľov oko-
litých bytových domov. Ide o enzymatické látky, uvoľňujúce sa 
z kvasiniek,“ dodala Ľudmila Bučková. 

www.sme.sk 26.08.2016 
pomocná evidencia 689/1/2016 
 
Súrodenci Patrik a Matej Zámečníkovci stoja za dobro-

voľníckym projektom, ktorý má Trenčín zbaviť odpadkov. Ze-
lená hliadka Trenčín funguje od marca minulého roka, najväč-
ším problémom je nedostatok dobrovoľníkov. 

Čo vás motivovalo k vytvoreniu trenčianskej Zelenej 
hliadky? 

Patrik: „Chceli sme robiť niečo, čo je úspešné aj v iných 
mestách. Inšpirovala nás Zelená hliadka v Bratislave.“ 

Ako hodnotíte súčasný stav v meste? 
Patrik: „Neviem to až tak veľmi porovnať s inými mestami, 

ale určite je to tu zanedbávané. Mesto by sa o zeleň, rovnako 
ako o poriadok, malo viac starať.“ 

Koľko členov má Zelená hliadka? 
Patrik: „Máme troch stálych členov, počas akcií sa k nám 

zopár ľudí pridá, dá sa to však spočítať na prstoch dvoch rúk, 
väčšinou sú to kamaráti a známi. Nie je to veľa, ale rozbiehame 
sa.“ 
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Stíhate sa venovať aj iným činnostiam, ako je zber 
odpadkov? 

Patrik: „Zatiaľ nie, snažíme sa venovať aspoň čisteniu, 
postupom času by sme sa chceli venovať aj vizuálnemu smogu. 

Na Brezine sme na-
príklad plánovali ob-
noviť ohniská, sú v 
dezolátnom stave.“ 

Matej: „Okrem to-
ho by sme chceli spra-
viť aj psiu dráhu pre 
obyvateľov Trenčína. 
Dráha by nebola spo-
platnená, fungovala 
by ako výcviková. Na 

ňu však potrebujeme buď financie, alebo materiál od mesta, je 
to v štádiu riešenia.“ 

Ako reaguje mesto Trenčín na vaše aktivity? 
Patrik: „Mesto nás podporuje. Vybavujeme si vrecia na 

odpad, preplatilo nám aj rukavice a pomôcky na čistenie.“ 
Upozorňujú vás obyvatelia mesta na lokality, ktoré si 

žiadajú zákrok? 
Patrik: „Zatiaľ ani nie. Skôr ja si prejdem celé mesto a po-

zriem sa, ako to kde vyzerá. Akcie sa snažíme robiť aspoň raz 
do mesiaca, vopred na to upozorňujeme aj na internete. Na-
posledy sme upratovali Brezinu, a to od domova dôchodcov po 
kiosk.“ 

Ktoré mestské časti sú na tom, čo sa týka čistoty naj-
horšie? 

Patrik: „Asi všeobecne celý Trenčín, sídliská, zátoky pri Vá-
hu, rôzne miesta na Brezine. Je tu dosť čiernych skládok a na 
to, akým je Trenčín malým mestom, je tu odpadu dosť.“ 
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Na čo najextrémnejšie ste počas zbierania odpadkov 
narazili? 

Patrik: „Tých vecí bolo veľa, dala by sa z nich poskladať 
možno aj polovica auta. Blatníky, pneumatiky, karoséria, umý-
vadlo, televízor a iné nepochopiteľné veci nachádzajúce sa v 
prírode. Za rok sme nazbierali 94 vriec odpadkov.“ 

Stalo sa, že ste sa kvôli nahromadeným odpadkom museli 
vrátiť na miesto, ktoré ste už v minulosti vyčistili? 

Patrik: „Áno, začínali sme na Východnej ulici a čistenie sme 
si zopakovali po asi 
troch mesiacoch, našla 
sa tam znova kopa od-
padu.“ 

Ako vašu činnosť 
vnímajú Trenčania? 

Patrik: „Niektorí sa 
pýtajú, či to robíme do-
brovoľne, alebo sme z 
mesta. Po vysvetlení 
niekedy ich to nadchne 
a pochvália nás, povedia, že nás obdivujú. Keď sa však spý-
tame, či sa chcú pridať, skončí to bez ich odpovede. Ochota ľudí 
pomôcť je zatiaľ dosť biedna.“ 

Najväčším problémom zostáva nedostatok dobrovoľ-
níkov? 

Matej: „Dá sa povedať, že áno. V Trenčíne však existujú aj 
ďalšie nám podobné organizácie, zatiaľ ale každý pracuje sám 
za seba. Nevadilo by nám, keby sa s niekým spojíme a spravíme 
spoločnú akciu. Vznikla však webová stránka, ktorá združuje 
dobrovoľnícke združenia a snaží sa o prepojenie ľudí.“ 

Čo potrebuje dobrovoľník, pokiaľ by sa k vám chcel 
pridať a pomôcť? 
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Patrik: „Nepotrebuje nič, stačí iba prísť a mať chuť do práce. 
Všetko, čo bude potrebovať, mu dáme.“ 

Máte víziu, ako by mohol Trenčín v blízkej budúcnosti 
vyzerať? 

Patrik: „Vízia existuje, na to je ale potrebná aktívna spo-
lupráca s mestom a občanmi. Musí fungovať recyklácia odpadu 
a ohľaduplnosť ľudí k životnému prostrediu.“ 

Podľa nového plánu hospodárskeho rozvoja bude 
Trenčín podľa primátora Richarda Rybníčka v priebehu 10 
až 15 rokov najlepšie miesto a mesto pre život na Slovensku. 
Čo si o tom myslíte? 

Matej: „Verím, že našliapnuté máme dobre – čo sa týka ži-
votnej úrovne a využiteľnosti voľného času. Trenčín je rozma-
nitý, samozrejme, je tu veľa vecí, ktoré by sa dali doplniť, ne-
myslím si však, že by sa tu človek nudil. Ak by sa financie dob-
re prerozdelili, tak prečo nie.“ 

www.sme.sk 31.08.2016 
pomocná evidencia 702/1/2016 
 
Kotolňa na Liptovskej ulici na trenčianskom sídlisku Juh je 

opäť terčom sťažností ľudí, ktorí bývajú v jej blízkosti. Kotolňa 
spaľuje biomasu, popol a prach, ktorý stúpa z komína, už 
niekoľko rokov výrazne obťažuje miestnych obyvateľov. 

Majiteľ kotolne sťažnosti odmieta, výsledky meraní sú pod-
ľa neho dlhodobo v norme. Kotolňa stojí v blízkosti poscho-
dových bytoviek, viacerí obyvatelia nám potvrdili, že byt kupo-
vali s prísľubom, že kotolňa sa presťahuje. Prvé sťažnosti na 
zhoršenie životného prostredia na najväčšom trenčianskom 
sídlisku Juh začali už pred viac ako štyrmi rokmi. 

„Prekáža nám tu, na balkóne mávame popadaný popol, 
umyjem okná a hneď na druhý deň sú čierne parapety. Zdá sa 
mi, že je tu aj viac detí alergických ako inde, vplýva to na ich 
zdravie,“ hovorí Andrea Krištufová zo susednej bytovky. 



547 
 

Podľa nej sa na prach a popolček sťažuje veľa ľudí. „Keď sme 
kupovali byt, tvrdili nám, že tá kotolňa bude presťahovaná. Tie 
byty neboli najlacnejšie, vnímam to trochu ako podraz,“ dodala 
Andrea Krištufová. 

Aj Jozef Gajdošík z bytovky vedľa postrehol nečistoty 
z komína. „Ak sušíme bielizeň na 
balkóne, býva to na ňom napada-
né, je to veľmi nepríjemné,“ po-
vedal. 

Pavol Pagáč hovorí, že prach 
a nečistoty z kotolne sú všade. 
„Tak, že môžete písať prstom na 
auto, keby som mohol, tak to 
hneď zakážem. Vozia tam slamu 
aj drevoštiepku. Veď to mali 
zrušiť už dávno a nič sa stále 
nerobí, je to hanba, ťahá sa to už 
roky,“ dodal Pavol Pagáč. 

Jozef Greňo, prevádzkovateľ 
kotolne, ktorá vykuruje viac ako tritisíc bytov, pred niekoľkými 
rokmi hovoril o sťahovaní do areálu bývalej kotolne na uhlie na 
Východnej ulici, dnes však už presun kotolne odmieta. Tvrdí, 
že kotolňa je v poriadku a spĺňa všetky náležitosti.  

„Zabudovali sme nový filter, ktorý emisie znížil na dva až 
päť miligramov na meter kubický. Mesto to spochybňovalo, ale 
potom sa ukázalo, že sú mimo a tú žalobu stiahli. V meraní 
rozpory nie sú, robila ho certifikovaná autorita,“ povedal Jozef 
Greňo s tým, že tlak na kotolňu nie je celkom objektívny. 

Sťahovať firmu už dnes odmieta. „Na túto tému bola 
diskusia, uvažovali sme nad tým. Mesto ale medzitým povolilo 
odpájanie od centrálneho zdroja, v tom momente to nemôže 
celé ekonomicky fungovať.“ 
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Podľa neho by prípadné sťahovanie malo dosah na cenu 
tepla. „Ak chceme ľuďom neúmerne zvýšiť cenu tepla, tak sa 
poďme presťahovať. Je to o tom, treba sa na veci pozerať 
racionálne. Tie náklady nie sú vôbec malé, chceme, aby to 
zaplatili ľudia?“ pýta sa Jozef Greňo. 

Mesto pripravuje podklady na  rokovanie s prevádzkovateľ-
mi a odborníkom, ktorý vykonal meranie spochybnené mes-
tom. 

Mesto má voči výsledkom merania námietky, na firmu 
podali žalobu. Súdne konanie zatiaľ nebolo právoplatne 
ukončené, hoci už boli vytýčené viaceré pojednávania. Na nich 
prevádzkovatelia kotolne a výhrevne predložili správy z meraní 
emisií a hluku, podľa ktorých neprekračujú hodnoty stanovené 
normami a voči ktorým mesto predložilo viaceré námietky. 

„Aktuálne mesto Trenčín pripravuje podklady na  rokovanie 
s prevádzkovateľmi kotolne a výhrevne a odborne spôsobilou 
osobou, ktorá vykonala meranie spochybnené mestom. Účelom 
rokovania bude vysvetlenie namietaných nedostatkov,“ infor-
movala Eva Mišovičová z trenčianskeho mestského úradu. 

Povinnosť vykonať nápravu môže podľa nej prevádzkova-
teľovi uložiť až súd právoplatným rozsudkom, pokiaľ 
sa v konaní preukáže nadmerné obťažovanie obyvateľov imi-
siami. 

Trenčiansky súd už obe strany vyzval na rokovanie, mo-
mentálne beží lehota na mimosúdne rokovania. 

„Súd poskytol sporovým stranám lehotu na mimosúdne ro-
kovania, odstránenie rozporu v meracom denníku a prerokova-
nie protokolu o meraní z marca 2015. Stranám sporu súd uložil, 
aby poslali záznam z tohto rokovania a následne vytýči termín 
pojednávania,“ uviedol v stanovisku hovorca trenčianskeho sú-
du Roman Tarabus. 

www.sme.sk 10.09.2016 
pomocná evidencia 728/1/2016 
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Potomok známeho Ginka rastie v Zámostí. Vysadili ho 

v Spojenej škole internátnej vo štvrtok 29. septembra počas 
pracovného dopoludnia pod názvom „Farebná jeseň“.  

Škola, ktorú tvorí špeciálna MŠ, špeciálna ZŠ, trieda pre deti 
s autizmom a praktická škola, je od roku 2004 držiteľkou 
medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ a certifikátu „Prí-
rodná záhrada“.  

Ginko vypestoval Ján Kuvik z mohutného stromu, ktorý od 
nepamäti rástol na trávnatej ploche vedľa parku pri železničnej 
stanici. Deti oboznámil s históriou a liečivými účinkami plodov 
vzácneho stromu a následne ho spolu s riaditeľkou školy 
Alenou Gašparovičovou a koordinátorkou „Zelenej školy“ 
Katarínou Olišovou zasadili.  

Žiaci i vyučujúci im k tomu zaspievali pieseň, ktorú pri tejto 
príležitosti zložil učiteľ školy Ondrej Čapák. Potom sa pustili 
do úpravy areálu, Arboréta, Prírodnej záhrady i prírodného 
jazierka.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 800/1/2016 
 
Aj napriek rozsiahlym službám v meste, ako je pravidelný 

odvoz nadrozmerného odpadu, nádob na komunálny odpad, 
plast, papier, sklo a šatstvo, bezplatným zberným dvorom 
a jarnému a jesennému upratovaniu to na niektorých stojiskách 
vyzerá ako na neriadenom smetisku.  

Situácia sa pravidelne opakuje. Mestská polícia i 
aktívni občania sa snažia zistiť, kto je za neporiadok zod-
povedný. Častokrát ide o občanov, ktorí nie sú poplatníkmi 
v našom meste alebo nechcú platiť zodpovedajúci poplatok za 
vyprodukované množstvo odpadu. Na sídlisku Kvetná je takéto 
stojisko na ulici Duklianskych hrdinov. Napriek zvýšenému 
počtu nádobu sa tu vytvárajú hromady nelegálne umiestneného 
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odpadu. Mesto, vedľajšia prevádzka i mnohí aktívni obyvatelia 
bytových domov, kto-
rým sú tieto nádoby 
určené, pravidelne ne-
ustále s neporiadkom 
bojujú.  

Pripomíname, že 
vyhadzovať odpad do 
nádob, ktoré nie sú 
priamo poplatníkovi 
určené, je zakázané. 
V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o odpa-
doch ide o priestupok.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 806/1/2016 
 
Nový zákon o odpadoch prikazuje samosprávam zabezpečiť 

pre domácnosti možnosť triediť aj bioodpad zo záhrad. 
V Trenčianskych Tepliciach rozdávajú kompostéry, v Trenčíne 
pripravujú podklady na  rozšírenie zberných nádob. 

Obce a mestá musia od januára podľa nového zákona za-
bezpečiť, aby každá domácnosť mala nádobu na zber odpadu 
zo záhrad alebo kompostovací zásobník na svojpomocné kom-
postovanie.  

V Trenčianskych Tepliciach začali rozdávať obyvateľom, 
ktorí bývajú v rodinných domoch, kompostéry. Samospráva ich 
nakúpila približne stovku, ľuďom bývajúcim v rodinných do-
moch ich rozdávajú zadarmo. Mesto tak chce ušetriť výdavky 
za odvoz komunálneho odpadu.  

„Biologický odpad ako tráva zo záhrad tvorí až 40 percent 
komunálneho odpadu, čo zbytočne zaťažuje mestský rozpočet,“ 
hovorí primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Mesto 
totiž platí firme za odvoz odpadu podľa váhy.  

 

 

Na ulici Duklianskych hrdinov to vyzerá ako na smetisku. 
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„Predpokladáme, že počiatočná investícia do nákupu kom-
postérov sa nám vráti do jedného roka na úspore pri výdavkoch 
na skládkovanie komunálneho odpadu,“ zdôraznil Štefan Škul-
téty.  

Podmienkou pre pridelenie kompostéru je trvalý pobyt v 
meste a tiež podpísanie dohody o kompostovaní vlastného bio-
logicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  

Pilotný projekt zahŕňa sto kontajnerov. „Celkovo je u nás 
okolo päťsto rodinných domov, postupne budeme kupovať ďal-
šie, v priebehu roka by sme chceli dosiahnuť, aby mohli kom-
postovať všetci,“ dodal Štefan Škultéty.  

V Trenčíne sú rozmiestnené špeciálne nádoby na biologický 
odpad len v niektorých lokalitách, spolu ich je približne šesťsto. 
Rodinných domov je pritom v meste okolo päťtisíc.  

Nové zberné nádoby na bioodpad aktuálne prideľujú len na 
ulice, na ktorých už zber bioodpadu prebieha. Ľudia, ktorí majú 
možnosť hádzať pokosenú trávu do špeciálnych nádob, pritom 
neplatia nič navyše, náklady sú súčasťou miestneho poplatku za 
komunálny odpad. Radnica v súčasnosti pripravuje podklady 

na rozšírenie nádob aj 
do ďalších častí mes-
ta, v zbere bioodpadu 
prostredníctvom bio-
nádob plánujú pokra-
čovať.  

„Zákon o odpa-
doch platí pre všet-
kých a stanovuje jasné 
povinnosti. S touto 

povinnosťou sa od nového roku musíme vysporiadať, nebu-
deme výnimkou,“ potvrdila hovorkyňa mesta Erika Ságová.   

Bioodpad je zakázané skládkovať, skončiť môže len na kom-
postárni alebo v bioplynovej stanici. „Bioodpad mesto ukladá 
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na kompostáreň na Zámostí. Za minulý rok boli náklady na zber 
bioodpadu prostredníctvom nádob takmer 40 tisíc eur,“ spres-
nila Erika Ságová.  

Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom je na pleciach obcí a miest od januára 
tohto roka.   

„Obce sú povinné poskytnúť svojim občanom príslušné 
zberové kapacity, aby mohli triediť jednotlivé zložky komu-
nálnych odpadov. Spôsob vykonávania triedeného zberu je v 
súčasnosti ponechaný na obce, avšak od budúceho roka obce 
musia zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu v súlade s požiadavkami ustanovenými 
vyhláškou,“ informovala hovorkyňa Ministerstva životného 
prostredia SR Petra Stano Maťašovská. 

Pre individuálnu bytovú výstavbu vyhláška stanovuje buď 
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov so 
zabezpečením jej odvozu, alebo kompostovací zásobník.  

Triedený zber zeleného bioodpadu musí obec zaviesť bez 
možnosti uplatnenia výnimky, tie sa vzťahujú podľa nového 
zákona o odpadoch len na biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad.  

„Dodržiavanie zákona sú oprávnené kontrolovať príslušné 
okresné úrady, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. 
V prípade nezavedenia triedeného zberu podľa zákona o 
odpadoch hrozí samosprávam pokuta od 800 do 80 tisíc eur,“ 
dodala Petra Stano Maťašovská. 

www.sme.sk 06.10.2016 
pomocná evidencia 823/1/2016 
 
O neznesiteľnom zápachu zo sušiarne na výrobu práškových 

kvasníc by vedeli rozprávať najmä ľudia žijúci v okolí areálu 
Old Herold Hefe, s.r.o. Bolo ho cítiť i v centre mesta. A nie raz. 
Čo s tým?  
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Mesto Trenčín vydalo spoločnosti Old Herold Hefe, s.r.o. 
dočasný súhlas na 
prevádzku sušiarne 
do 30. septembra 
2016. Do tohto ter-
mínu mali prijať 
opatrenia na elimi-
náciu pachových 
látok a potom vy-
hodnotiť ich účin-
nosť. Objekt drož-
diarne patrí síce 

k malým zdrojom znečistenia ovzdušia, no zápach, ktorý sa 
z neho šíril a šíri, obťažuje ľudí neprimeranou mierou. Po 
ukončení skúšobnej prevádzky Mesto urobilo 18. októbra v 
sušiarni kontrolu, na ktorú prizvalo i Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia. V čase kontroly bola sušiareň v prevádzke 
a aj podľa prevádzkovej evidencie výroba pokračovala i po 30. 
septembri 2016. Prevádzkovateľ sušiarne nainštaloval v skú-
šobnej dobe technológiu, ktorá mala zápach z prevádzky 
eliminovať. Tieto opatrenia však neboli dostatočne účinné a zá-
pach v okolí prevádzky pretrváva.  

„Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa pripravujú inštaláciu 
ďalšej technológie, ktorá by mala znížiť intenzitu zápachu,“ 
povedala Beáta Bredschneiderová z Útvaru stavebného 
a životného prostredia MsÚ Trenčín. Na základe kontroly bola 
vec postúpená na ďalšie konanie, výsledkom ktorého môže byť 
uloženie sankcie za porušenie zákona.  

Prevádzkovateľ požiadal o súhlas na prevádzku sušiarne, 
žiadosť však nebola úplná. Preto Mesto vyzvalo prevádzko-
vateľa na doplnenie žiadosti a prerušilo konanie. 

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 906/1/2016 



554 
 

 
Zber odpadov v Trenčíne čakajú zmeny. Mesto zavádza zber 

bioodpadu z rodinných domov, ľudia budú po novom platiť 
podľa objemu nádoby na smeti a frekvencie vývozu, nie podľa 
počtu členov domácnosti. 

Vplyv na konečnú sumu bude mať tiež to, či sa obyvatelia 
rozhodnú kompostovať bioodpad na záhrade, alebo budú chcieť 
od mesta špeciálnu nádobu. 

Mestskí poslanci zároveň schválili na novembrovom 
zasadnutí pre obyvateľov bytových domov paušálne platby za 
smeti. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej budú od januára 
platiť obyvatelia bytoviek za smeti o niečo menej, doteraz 
platili ročne 31,75 eura, po novom to bude 29,56 eura za osobu 
na rok. 

Ľudia, ktorí bývajú v rodinných domoch, budú od januára v 
súvislosti so zavádzaním zberu bioodpadov platiť poplatok 
množstvovým zberom, cieľom tejto zmeny je podľa Ságovej 
adresnejší a reálnejší výber poplatku podľa toho, aké služby 
bude občan využívať. 

„Každý rodinný dom bude mať možnosť vybrať si objem 
nádoby a frekvenciu vývozu v zmysle navrhnutých dvoch va-
riantov – komunálny odpad plus bioodpad, alebo komunálny 
odpad a vlastný kompostovací zásobník. Ak má občan vlastný 
kompostovací zásobník a doplní mestu čestné prehlásenie o 
kompostovaní, nádobu na bioodpad nedostane a tým pádom si 
nenavýši poplatok za komunálne odpady,“ informovala ho-
vorkyňa mesta. 
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Zber bioodpadu z rodinných domov už v Trenčíne čiastočne 
funguje, hnedé nádoby má zhruba 600 domácností. Obce a 
mestá však musia od januára podľa nového zákona zabezpečiť, 
aby nádobu na zber odpadu zo záhrad alebo kompostovací 
zásobník na svojpomocné kompostovanie mala každá 
domácnosť. Zber preto rozšíria na celý Trenčín. 

„Mesto nechcelo nútiť všetkých občanov povinne k 
bionádobám a mnoho občanov je už natoľko environmentálne 
uvedomelých, že už dávno kompostujú, preto sme prišli s 
návrhom takéhoto sys-
tému. Tí, čo kompos-
tujú, nepredstavujú pre 
mesto žiadne náklady, 
čiže si nenavýšia po-
platok za komunálny 
odpad. Tí, čo nechcú 
bioodpad kompostovať 
a chcú si ho nechať 
odvážať, chcú službu navyše, preto sa im to odrazí v poplatku,“ 
povedala Erika Ságová. 

Zber bioodpadu predstavuje pre mesto náklady, podľa 
hovorkyne mesta je to najmä nákup a distribúcia nádob, pra-
videlný zber a uloženie zozbieraného bioodpadu v kompostárni. 

Sadzba za komunálny odpad pri množstvovom zbere sa ne-
menila, do nariadenia mesta zaviedli novú sadzbu za bioodpad. 
Poslanci schválili ročný poplatok za bionádobu pri 26 vývozoch 
vo výške 38,38 eura. 

Podľa poslanca Petra Hoštáka, ktorý zmenu nariadenia v 
mestskom parlamente predkladal, majú ľudia možnosť vybrať 
si, aký typ zberu odpadu chcú a aký komfort chcú pri tom mať. 

„Má to aj motivačný charakter. Dnes pri paušálnom, ak je 
vývoz každý týždeň, ľudia sa príliš netrápia separovaním. Pri 
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množstvovom zbere a čo najväčšom možnom separovaní 
odpadu si budú môcť nastaviť menej častý vývoz odpadu.  

Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom je na pleciach obcí a miest od januára 
tohto roka. 

„Obce sú povinné poskytnúť svojim občanom príslušné zbe-
rové kapacity, aby mohli triediť jednotlivé zložky komunálnych 
odpadov. Spôsob vykonávania triedeného zberu je v súčasnosti 
ponechaný na obce, avšak od budúceho roka obce musia za-
bezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu v súlade s požiadavkami ustanovenými vyhláškou,“ in-
formovala hovorkyňa Ministerstva životného prostredia  Petra 
Maťašovská. 

 
Pre individuálnu bytovú výstavbu vyhláška stanovuje buď 

zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov so zabez-
pečením jej odvozu, alebo kompostovací zásobník. 

Triedený zber zeleného bioodpadu musí obec zaviesť bez 
možnosti uplatnenia výnimky. 

Dodržiavanie zákona sú oprávnené kontrolovať príslušné 
okresné úrady, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. 
V prípade nezavedenia triedeného zberu podľa zákona o od-
padoch hrozí samosprávam pokuta od 800 eur do 80 tisíc eur.  

www.sme.sk 26.11.2016 
pomocná evidencia 983/1/2016 
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Mesto sa dohodlo s prevádzkovateľom kotolne na biomasu, 

ktorá vykuruje najväčšie trenčianske sídlisko Juh, na nových 
meraniach. Tie majú dokázať, či prevádzka kotolne ovplyvňuje 
život ľudí, ktorí bývajú v jej okolí. 

Radnica už pred časom podala na spoločnosť žalobu, tá ale 
tvrdí, že prevádzka kotolne spĺňa všetky normy. Výsledky me-
raní hlučnosti, ktoré predložil prevádzkovateľ kotolne, ale 
mesto spochybňuje. Mesto sa najnovšie s prevádzkovateľom 
kotolne dohodlo na novom meraní, aj tu však nastal rozpor. 

„Dohodli sme sa na tom, že mesto uskutoční meranie hluku 
– za takých poveternostných podmienok, keď bude prevádzka 
kotolne v čo maximálne možnej prevádzke,“ informovala ho-
vorkyňa mesta Erika Ságová. 

Spoločnosť podľa nej súhlasila, že firmu, ktorá meranie 
uskutoční, vyberie mesto. Spoločnosť ale vo svojom stanovisku 
tvrdí, že merať sa nebude hluk, ale znečistenie ovzdušia. Firmu, 
ktorá meranie urobí, chcú vybrať s mestom spoločne. 

„Dohodli sme sa s mestom na novom meraní imisií, pričom 
osoba uskutočňujúca meranie bude vybratá spoločne,“ uviedla 
v stanovisku Andrea Cingelová zo spoločnosti Služby pre bý-
vanie s tým, že posledné uskutočnené meranie preukázalo ko-
rektnosť fungovania prevádzky v zmysle legislatívnych noriem. 

Oslovených obyvateľov, ktorí bývajú v okolí kotolne, však 
prevádzka kotolne obťažuje. Niektorí sa sťažujú na prach a po-
polček, iní tiež aj na hluk. 

„V noci to počuť, také cvakanie, prepínanie, ruší to. Problém 
je aj popolček, je to na autách, oknách,“ povedal Martin, ktorý 
býva v bytovke vedľa kotolne. 

„Trápi ma hluk, najmä v noci. Neviem, ako to tam majú, či 
je tam nejaký dopravníkový pás a ten strašne hučí. Chodili sem 
aj autá s takými obrovskými kolesami, bolo to hrozné. Trvá to 
doteraz,“ tvrdí Jana zo susednej bytovky. 
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Prevádzka kotolne býva často témou susedských debát. 
„Je to problém, medzi susedmi prebieha aj mailová 

komunikácia, aj keď sa stretnú na ulici a rozprávajú sa o ko-
tolni, vnímajú to ako niečo, čo im zasahuje do kvality života. 
Určite by bolo dobré, aby si plnili svoje povinnosti, ktoré im 
stanovuje zákon – častejšiu výmenu filtrov, prípadne prevádz-
kovanie nie v časoch nočného pokoja,“ povedal Jozef Krištof. 

 „Vzhľadom na občanov, ktorí tam žijú a ktorí sa sťažujú, 
chceme, a bolo by to ideálne, ak by sa kotolňa presťahovala,“ 

povedala Erika Ságová. 
Sťahovanie firma v 

minulosti aj plánovala, 
neskôr ho však konateľ 
odmietol, pretože by 
mohlo mať dosah na 
cenu tepla. V zatiaľ po-
slednom vyjadrení však 
Andrea Cingelová zo 
spoločnosti Služby pre 
bývanie tvrdí, že s myš-

lienkou sťahovania sa stále zaoberajú. 
„Legislatívne nás nič nenúti k presťahovaniu, hľadáme 

vhodné ekonomické riešenie a finančné zdroje potrebné na rea-
lizáciu presťahovania. Je v našom záujme, aby prevádzka fun-
govala korektne a bola vnímaná pozitívne,“ dodala Andrea Cin-
gelová. 

www.sme.sk 10.12.2016 
pomocná evidencia 1029/1/2016 
 
V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa v minulom 

roku zozbieralo 206 200 ton komunálneho a drobného staveb-
ného odpadu.  
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Separovanie má v kraji dlhodobo rastúci trend. V roku 2015 
tvorilo 15,4 % z celkovo vyprodukovaného odpadu, čo bol 
najvyšší podiel medzi krajmi SR. Informoval o tom riaditeľ 
pracoviska Štatistického úradu SR v Trenčíne Pavol Arpáš. 

Na každého obyvateľa kraja pripadlo v minulom roku 
349 kilogramov odpadu, čo bol medziročný pokles o deväť ki-
logramov.  

„Okres Prievidza mal najvyšší podiel na vzniknutom odpade 
v hospodárstve kraja, až 46,1 %. Nasledovali okres Trenčín 
s 12,7 % a okres Púchov s 12 %. Podiel z vytvoreného odpadu 
v hospodárstve kraja v ostatných okresoch bol nižší ako 7,5 %. 
Nebezpečného odpadu vzniklo najviac v okrese Považská 
Bystrica 29,7 %, nasledovali okresy Prievidza 18,2 %, Nové 
Mesto nad Váhom 16,2 %, Trenčín 14 % a Púchov 12,6 %. 
Podiel vzniknutého nebezpečného odpadu vo zvyšných okre-
soch nepresiahol 4 %,“ poskytol  konkrétne údaje Pavol Arpáš. 

Najviac komunálneho odpadu na obyvateľa vyprodukovali 
v roku 2015 v okresoch Prievidza (381 kg), Myjava (370 kg), 
Trenčín (362 kg) a Považská Bystrica (360 kg).  

V okrese Nové Mesto nad Váhom pripadlo na obyvateľa 
349 kg, v okrese Partizánske 343 kg. Menej odpadu na oby-
vateľa vzniklo v okresoch Ilava (306 kg), Púchov (300 kg) 
a najmenej v okrese Bánovce nad Bebravou (296 kg). 

„Najvyšší podiel separovane zbieraných zložiek komu-
nálneho odpadu bol v okrese Ilava - 23,8 %, nasledoval okres 
Prievidza (17,9 %), Bánovce nad Bebravou (17,6 %) a Trenčín 
(17,1 %). Najnižší podiel bol v okrese Partizánske (9,3 %),“ 
doplnil Pavol Arpáš. 

www.teraz.sk 16.12.2016 
pomocná evidencia 1051/1/2016 
 
Sídlisko Juh dostalo vianočný darček. Na uliciach Šmidkeho 

a Mateja Bela boli v týždni pred vianočnými sviatkami osadené 
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nové polopodzemné kontajnery na komunálny a triedený 
odpad. 

Prvé dve stojiská s polopodzemnými kontajnermi boli 
v našom meste vybudované už v decembri 2015, a to na síd-
lisku Pred poľom a na Žilinskej ulici. Išlo o pilotný projekt do-

hodnutý priamo 
so zmluvným partne-
rom mesta spoloč-
nosťou Marius Pe-
dersen, ktorá ho vte-
dy zafinancovala.  

Motiváciou bola 
snaha o zlepšenie 
podmienok pre na-
kladanie s odpadom, 
estetický vzhľad, do-

statočný objem na vyhadzovanie odpadu, väčšia čistota na 
stojiskách, obmedzenie zápachu a ušetrenie priestoru.  

Ďalšie dve nové stojiská, ktoré pribudli v decembri 2016 na 
sídlisku Juh, už financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Išlo 
o investíciu takmer 28 tisíc eur. 

www.trencin.sk 28.12.2016 
pomocná evidencia 1071/1/2016 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
Zdravotné sestry v Trenčíne sťahujú výpovede. Zo 189 ses-

tier, ktoré podali výpoveď v decembri 2015, zostalo vo výpo-
vednej lehote len 55. 

„Trenčianska nemocnica eviduje k dnešnému dňu 134 stiah-
nutých výpovedí zdravotných sestier. Na voľné pracovné po-
zície prijímame vhodných uchádzačov a vynakladáme maxi-
málne úsilie, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka bez 

obmedzení a bez do-
sahu na pacientov,“ 
informovala hovor-
kyňa nemocnice Pet-
ra Gembešová. 

Vedenie Fakultnej 
nemocnice v Trenčí-
ne sa zároveň diš-
tancovalo od infor-
mácií, podľa ktorých 
hrozí, že ak zdravot-

né sestry nestiahnu výpovede, pôrodnicu spolu s neonatologic-
kým centrom od marca 2016 zavrú. 

Podľa informácií agentúry SITA malo vedenie trenčianskej 
fakultnej nemocnice zvažovať, že v prípade, ak by pôrodné 
asistentky nestiahli výpovede, tak pôrodnicu spolu s neonato-
logickým centrom od marca 2016 zavrú. 

„Od nepravdivých a poplašných informácií o zatvorení pô-
rodnice sa dištancujeme a považuje ich za zbytočné zastrašo-
vanie verejnosti. Vedenie nemocnice v žiadnom prípade neuva-
žuje o zatvorení akéhokoľvek oddelenia, ani pôrodnice, práve 
naopak, robí všetko preto, aby zabezpečilo plynulú prevádzku 
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bez obmedzení a bez dosahu na pacientov,“ dodala Petra Gem-
bešová. 

Podľa nej v týchto dňoch prebiehajú pohovory a v prvých 
mesiacoch nového roka by malo nastúpiť dvadsať nových ses-
tier do pracovného pomeru. 

V trenčianskej nemocnici pracuje 676 sestier a pôrodných 
asistentiek, od januára nastúpilo do práce deväť nových sestier. 

Podľa vyjadrenia prezidentky Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej sestry z Trenčína 
stiahnutie výpovedí komunikovali s právnikom komory. 

„Žiaľ, viaceré sestry už boli psychicky vyčerpané z umelého 
vytvárania stresu, ale tiež z pracovného preťaženia, s čím sa 
stretávali na pracovisku viac menej v každej službe. Taktiež 
treba povedať, že sestry v Trenčíne dostali natoľko zaujímavé 
ponuky ohľadom finančného ohodnotenia, že ich prijali,“ 
uviedla Iveta Lazorová. 

Aj toto stiahnutie výpovedí je podľa nej dôkazom, že slo-
venské sestry sa rozhodujú slobodne a nie pod nátlakom, ako to 
dlhodobo verejnosti podsúva ministerstvo zdravotníctva. 

„V Trenčíne je stále v hromadných výpovediach viac ako 50 
sestier a pôrodných asistentiek, ktoré budú chýbať pri posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti,“ dodala Iveta Lazorová. 

www.sme.sk 11.01.2016 
pomocná evidencia 012/1/2016 

 

Fakultná nemocnica v Trenčíne poskytuje zdravotnú sta-
rostlivosť v štandardnom režime. Podľa hovorkyne nemocnice 
Petry Gembešovej zostalo vo výpovedi 55 z celkového počtu 
189 sestier, ktoré výpovede podali v decembri minulého roku. 
Výpovedná lehota im končí koncom februára.  
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Sestry, ktoré sú vo výpovednej lehote, sú z gynekologicko-
pôrodníckej kliniky, kliniky pediatrie a neonatológie, neuro-
logického a urologického oddelenia. Z onkologického odde-
lenia je vo výpovednej lehote jedna sestra.  

„Ubezpečujeme, že zdravotná starostlivosť bude v plnej 
miere zabezpečená,“ doplnila hovorkyňa. 

Sestry, ktoré sú dlhodobo nespokojné s riešením svojich 
požiadaviek, spustili akciu hromadných výpovedí vlani 25. no-
vembra. Parlament vtedy schválil zákon, ktorý upravil ich 
mzdy. Platí od januára 2016, a to aj napriek tomu, že ho prezi-
dent Slovenska Andrej Kiska ani po druhý raz nepodpísal. 

www.sme.sk 02.02.2016 
pomocná evidencia 049/1/2016 
 
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili tento týždeň 7303 

akútnych respiračných ochorení. V porovnaní s predchádzajú-
cim týždňom sa cho-
robnosť zvýšila o 
20,70 percenta. Infor-
movala o tom vedúca 
odboru epidemiológie 
Regionálneho úradu 
verejného zdravotníct-
va v Trenčíne Mária 
Štefkovičová. 

Z celkového počtu 
ochorení bolo 846 ochorení na chrípku. Oproti minulému týžd-
ňu stúpla v kraji chrípková chorobnosť o 74,65 percenta. Chríp-
ka tento týždeň najviac trápila deti od šesť do 14 rokov. 

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola v 
kraji tento týždeň v okrese Bánovce nad Bebravou, kde prie-
merná chorobnosť stúpla na úroveň 2630 ochorení na 100 tisíc 
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obyvateľov. Najnižšia chorobnosť (1485 ochorení na 100 tisíc 
obyvateľov) bola v okrese Považská Bystrica.  

Pre chrípku nemuseli tento týždeň prerušiť školskú do-
chádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v Trenčianskom 
kraji. 

www.teraz.sk 06.02.2016 
pomocná evidencia 059/1/2016 
 
 
Zdravotné sestry protestovali v Trenčíne na Mierovom 

námestí v stredu 10. februára. Na zhromaždení žiadali dôstojné 
podmienky pre svoju prácu.  

Zdravotné sestry a pôrodné asistentky z trenčianskej 
Fakultnej nemocnice, ktoré sú vo výpovednej lehote, žiadajú 

dôstojné podmien-
ky pre svoju prácu. 
Pokiaľ sa s vede-
ním nemocnice ne-
dohodnú, podľa 
nich reálne hrozí, 
že od prvého marca 
ostane štvrtá naj-
väčšia pôrodnica 
na Slovensku za-
tvorená a s ňou aj 

krajské neonatologické centrum pre predčasne narodené deti. 
Na protestné zhromaždene v Trenčíne prišlo asi 70 ľudí, 

zdravotné sestry na ňom hovorili o zlých podmienkach pre svo-
ju prácu, nízkych mzdách a nadčasoch. 

„Aj pri súčasnom akože plnom stave napríklad iba na gyne-
kologicko-pôrodníckej klinike chýba päť pôrodných asistentiek 
oproti normatívu, čo znamená pre ostatné prácu nadčas. Každý 
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mesiac v priemere každá z nás pracuje týždeň nadčasov a hlav-
ne zadarmo,“ uviedla pôrodná asistentka Viera Milanová. Už 
za február majú podľa nej niektoré sestry 35-40 hodín nad-
časov. 

Nemocnica to odmieta, hovorí, že sestry klamú.  
„Odmietame tieto klamstvá o nadčasových hodinách, 99 

percent sestier z týchto kliník nemá žiadne nadčasové hodiny, 
dokonca väčšina ani nenapĺňa mesačnú normu hodín v sú-
časnosti,“ reagovala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová. 
Navyše podľa nej sestry odignorovali plánované stretnutie k ich 
požiadavkám s vedením nemocnice minulý týždeň. 

„Neprišla ani jedna. Zo strany vedenia bol vytvorený pries-
tor na jednanie a vypočutie si ich návrhov. Sestry neprejavili 
záujem,“  informovala. 

Zdravotné sestry to odmietajú. Podľa ich slov napriek tomu, 
že stretnutie bolo zvolané narýchlo, zúčastnili sa na ňom 
viaceré sestry a primári z dotknutých oddelení.  

„Za pôrodnicu tam bola zástupkyňa vrchnej sestry a primár, 
ostatné sme boli v práci, alebo po nočnej,“ povedala Viera Mi-
lanová. 

Vo výpovedi je spolu 56 zdravotných sestier. Z gyneko-
logicko-pôrodníckej klinky odchádza 25 pôrodných asistentiek, 
šesť inštrumentárok a dve zdravotné sestry. Na pôrodnici teda 
zostáva len päť asistentiek. Ich pracovný pomer trvá do konca 
februára tohto roku.  

„Ubezpečujeme, že zdravotná starostlivosť bude v plnej 
miere zabezpečená. Odmietame úmyselne vykonštruované 
klamstvá o zatvorení pôrodnice, alebo akéhokoľvek iného od-
delenia“ uzavrela hovorkyňa nemocnice. 

Sestry Trenčíne sú podľa prezidentky komory sestier a pô-
rodných asistentiek Ivety Lazorovej odhodlané vydržať. „Ak 
skončia, chod gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bude 
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veľmi problematické udržať. Počty sestier sú tak poddimenzo-
vané, že aj dve - tri sestry budú chýbať,“ uviedla Iveta Lazorová 
na protestnom zhromaždení v Trenčíne. Výpovede sú podľa 
nich krajným riešením, 
ku ktorému ich dovied-
la dlhodobá ignorácia 
ich požiadaviek.  

„Už nechceme byť 
handry, ale mať dôs-
tojné postavenie hodné 
zodpovednosti, ktorú 
máme a tlaku, ktorý 
každý deň podstupu-
jeme,“ hovoria zdravotné sestry.  Okrem plnenia normatívov 
sestry požadujú aj adekvátne ohodnotenie. 

„Nechceme milióny. Chceme len adekvátne ohodnotenie, čo 
nám súčasne prijatý zákon nijako nezaručuje. Riaditeľ nemoc-
nice má mandát na úpravu platových podmienok zdravotných 
sestier a preto je to v jeho zodpovednosti, či najlepšia pôrodnica 
na Slovensku bude fungovať aj v marci,“ uzavreli vo svojom 
stanovisku zdravotné sestry a pôrodné asistentky. 

www.sme.sk 10.02.2016 
pomocná evidencia 067/1/2016 
 
Zdravotné sestry a pôrodné asistentky z Trenčianskej fakult-

nej nemocnice stiahli výpovede. Až 55 z celkovo 56 sestier tak 
zostáva pracovať v nemocnici, ich výpovedná lehota sa mala 
skončiť v pondelok 29. februára. Z celkového počtu 191 zdra-
votných sestier, ktoré podali výpovede, ich v prvej fáze stiahlo 
135. 

„Sme radi, že sestry po výzvach využili priestor na roko-
vanie s vedením nemocnice, na ktorom boli oboznámené s 
novými mzdovými podmienkami vyplývajúcimi zo zmeny 

Prezidentka komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. 



570 
 

legislatívy k 1. januáru 2016 a ktoré predstavujú navýšenie ich 
miezd od januára,“  povedala hovorkyňa nemocnice Petra 

Gembešová.  
So sestrami podľa 

nej prerokovali návr-
hy oboch strán k pra-
covným podmien-
kam trenčianskej ne-
mocnici.  

„V januári narást-
la priemerná mesač-
ná mzda sestier a pô-

rodných asistentiek na 1108 eur, pre porovnanie, v minulom 
roku bola priemerná mesačná mzda 1027 eur,“ spresnila hovor-
kyňa. 

Zdravotné sestry a pôrodné asistentky žiadali dôstojné pod-
mienky pre svoju prácu, sťažovali sa nízke mzdy a nadčasy. 

www.teraz.sk 25.02.2016 
pomocná evidencia 105/1/2016 
 
 

Fakultnú nemocnicu v Trenčíne v roku 2015 vynovili. Výme-
na okien a nové prístroje vyšli na viac ako milión eur.   

Okná boli vo veľmi zlom technickom stave a dochádzalo 
k opakovaným sťažnostiam pacientom na tepelný diskomfort. 
Ako informovala hovorkyňa nemocnice Petra Gembešová, 
rekonštrukcia v takomto rozsahu vo FN Trenčín ešte od jej 
vzniku nebola realizovaná:  

„Pacienti aj zamestnanci si výmenu okien veľmi pochvaľujú, 
zjednodušila sa manipulácia s oknami, poskytujú lepšie mož-
nosti vetrania priestorov a v neposlednom rade tepelnú 
izoláciu.“  
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Okná sa podarilo vymeniť na všetkých budovách nemocnice. 
Od minulého roku má nemocnica aj nový rádiodiagnostický 

prístroj s mobilným C 
ramenom a s rádiolu-
centným operačným 
stolom, ktoré sa vyu-
žívajú denne k zabez-
pečeniu operatívy na 
operačných sálach.  

Pre rádiodiagnostic-
ké oddelenie zakúpili 
mamografický prístroj 
s tomosyntézou, ktorý 

zlepšuje kvalitu úrovne diagnostiky ochorení prsníkov.  
Výmena okien a prístroje znamenali investíciu v celkovej vý-

ške 1 168 560 eur. Tieto financie boli pridelené FN Trenčín 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. Roz-
hodla o nich vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Trenčíne 
v marci minulého roka.  

Info 01.03.2016 
pomocná evidencia 044/1/2016 
 
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili tento týždeň (21. – 27. 

marca) takmer päť tisíc infekčných ochorení dýchacích ciest 
s teplotou alebo bez teploty.  

Chorobnosť zostala na úrovni minulého týždňa. Informovala 
vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová.   

Z celkového počtu ochorení bolo 503 ochorení na chrípku, 
chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom klesla o 23,61 %. 
Chrípka počas veľkonočného týždňa trápila najmä deti od šesť 
do 14 rokov.   

 

Chirurgický pavilón trenčianskej nemocnice. 
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Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín, kde stúpla 
na úroveň 2658 ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšia 
chorobnosť (1238 ochorení na 100 tisíc obyvateľov) bola v 
okrese Nové Mesto nad Váhom. 

www.sme.sk 27.03.2016 
pomocná evidencia 175/1/2016 
 
Gordana Turuk v spolupráci s nadáciou HOSS Heroes 

darovala minulý týždeň Klinike pediatrie a neonatológie skle-
nený obraz Anjela strážneho. Ten má nad hospitalizovanými 

deťmi držať ochran-
nú ruku a sterilné 
nemocničné pro-
stredie farebne roz-
veseliť. 

Deti sú našou bu-
dúcnosťou, čo si 
uvedomujú nielen 
lekári, ale i tí ús-
pešní. Dôkazom 
snahy priniesť viac 

svetla a farieb do života hospitalizovaných detí venovala na-
dácia bratov Hossovcov v spolupráci s výtvarníčkou Gordanou 
Turuk anjelské umeleckého dielo. Okrem slávnostného odo-
vzdania cenného kúsku, deti zažili i zaujímavú tvorivú diel-
ničku, na ktorej za pomoci hostí vytvorili vlastné umelecké 
diela s kúskami brúseného skla. 

Výtvarníčka Gordana Turuk vyštudovala v Záhrebe textilné 
výtvarníctvo a maliarstvo. Osud ju však zavial na Slovensko, 
kde tvorí fascinujúce umelecké diela. Jedno z nich je od minu-
lého týždňa umiestnené aj v trenčianskej nemocnici. Do detai-
lov prepracovaný „Anjel ochrany“ vytvorila za tri týždne. 

 

Tvorivá dielnička s Gordanou Turuk. 
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„Toto dielo je symbol dobra, ochrany. Je to detský anjel, 
ktorý bude mať ochrannú ruku  nad všetkými deťmi, ktoré ne-
môžu tráviť čas doma s rodinami, ale musia byť zo zdravotných 
dôvodov tu, v nemocnici,“ opisuje svoje dielo Gordana Turuk.  

Sklo, ktoré výtvarníčke vychádza z rúk, má špecifickú hod-
notu, keďže na sklo maľuje zlatom, bielym zlatom či platinou. 

Takými boli aj kúsky 
brúseného skla, ktoré 
počas tvorivej diel-
ničky nalepoval spolu 
s deťmi aj Marcel 
Hossa. Ten si manu-
álnu prácu užíval 
s úsmevom, z práce 
s mladými pacientmi 
mal radosť. 

„Je naozaj krásne, keď vidíte, ako sa deti z toho tešia. Mám 
radosť, že ich aspoň na chvíľku odvedieme od ich problémov 
a privedieme ich na iné, príjemnejšie myšlienky,“ opísal svoje 
pocity Marcel Hossa. Mladšieho z bratov Hossovcov darovaný 
obraz veľmi zaujal. „Ten anjel je naozaj krásny a asi bolo ťažké 
ho zhotoviť. Klobúk dolu pred nápadom Gordany, mám z neho 
dobré pocity, azda aj deti,“ dodal Marcel Hossa. 

Marika Hossová, mama úspešných hokejistov, vidí v  diele 
prevtelené pocity autorky, ktorá mu dodala vlastnú jemnosť. 

„S autorkou sa poznáme už dlhšiu dobu a vieme, aké krásne 
diela tvorí. Veríme, že kúsok kultúry a umenia detičky poteší 
a spríjemní prostredie kliniky,“ povedala Marika Hossová. 

Podľa nej sú hokejisti navonok síce tvrdí, ale vo vnútri sú 
občas krehkí ako sklo, keďže majú svoje city. Za dar je v mene 
nemocnice vďačný i jej riaditeľ Stanislav Pastva. 

„Veľmi si vážime toto jedinečné dielo ako symboliku anjel-
skej ochrany,“ povedal riaditeľ Stanislav Pastva. Podľa jeho 

 



574 
 

slov bude obraz nasvietený a tým bude vzbudzovať dojem nik-
dy nespiaceho strážneho anjela. 

Hospitalizovanú šesťročnú Natálku anjel zaujal. „Anjelik je 
veľmi pekný,“ povedalo dievčatko.  

Sedemročná Sofinka bola i na malom workshope. „Strašne 
sa mi tam páčilo a aj to, že som dostala nálepky, farbičky, oma-
ľovánky, aj ten anjelik je pekný a farebný,“ dodala usmievavá 
Sofia.  

www.sme.sk 08.04.2016 
pomocná evidencia 224/1/2016 
 
Spoločné darcovstvo krvi sa na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) stáva tradíciou. Sedemdesiatka 
darcov sa vlastnou 
krvou v utorok 12. 
apríla v priebehu ak-
cie Jarná kvapka 
krvi opäť rozhodla 
zachraňovať životy.  

Štvrtý odber ži-
votodarnej tekutiny 
v gescii TSK a Ná-
rodnej transfúznej 

služby (NTS) Trenčín prebiehal na Úrade TSK aj v troch 
nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK: v Nemocnici 
s poliklinikou (NsP) na Myjave, NsP v Považskej Bystrici aj 
v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

Jarná kvapka krvi tento rok celkovo prilákala takmer 70 
darcov, medzi ktorými sa našlo aj 14 prvodarcov. Na Úrade 
TSK darovali krv 19 darcovia, do NsP Považská Bystrica prišli 
13, na Myjave sa o krv podelilo až 20 darcov a do bojnickej 
NsP prišli 15 darcovia.  
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Jedným z ôsmich prvodarcov v bojnickej nemocnici sa stal 
aj podpredseda TSK Richard Takáč, ktorý potvrdil, že sa niet 
čoho obávať a pocit, že môžete pomôcť, stojí za to. 

Darcovia spoločne darovali takmer 30 litrov červenej 
tekutiny. Tí, ktorí prišli krv darovať priamo na Úrad TSK, mali 
na tohtoročnej Kvapke krvi možnosť zistiť viac aj o svojom 
zdraví. Zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva z Trenčína im zisťovali hladinu cholesterolu, odmerali 
krvný tlak a robili ďalšie vyšetrenia.   

www.tsk.sk 12.04.2016 
pomocná evidencia 236/1/2016 
 
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v 17. týždni 5520 

akútnych respiračných ochorení, chorobnosť sa tak v porovnaní 
s minulým týždňom po-
hybuje na rovnakej 
úrovni. Informovala 
o tom vedúca odboru 
epidemiológie Regio-
nálneho úradu verej-
ného zdravotníctva v 
Trenčíne Mária Štef-
kovičová. 

Z celkového počtu 
hlásených ochorení bolo 588 na chrípku. Chorobnosť v porov-
naní s minulým kalendárnym týždňom klesla o 5,57 percenta. 
Chrípka tento týždeň najviac trápila chlapcov a dievčatá vo 
veku 15 až 19 rokov.  

Prerušiť dochádzku v školách a školských zariadeniach v 
rámci kraja epidemiológovia tento týždeň nemuseli. 

www.sme.sk 01.05.2016 
pomocná evidencia 303/1/2016 
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Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. Cena 
Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, 
vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha 
ošetrovateľstva.  

Biele srdce ako celosvetový symbol oficiálne zvolili v roku 
1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady 
sestier. Srdce má 
predstavovať hu-
mánnosť a belosť 
zase prelínanie sa 
všetkých farieb, 
ktoré svet pozná.  

Cenu udeľuje 
Slovenská komora 
sestier a pôrod-
ných asistentiek 
SR v troch kategó-
riách: sestra/pôrodná asistentka – pedagóg, sestra/pôrodná asi-
stentka – manažér a sestra/pôrodná asistentka v praxi, a to na 
úrovni republikovej a regionálnej.  

Na regionálnej úrovni vo štvrtok  19. mája prevzali od 
Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne 
prestížne ocenenie Biele srdce v kategórii sestra  – pedagóg 
PhDr. Iveta Matišáková, PhD., dekanka Fakulty zdravot-
níctva a PhDr. Mariana Mišinová, PhD., odborná asistentka 
z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva našej uni-
verzity.  

V minulosti boli na regionálnej úrovni z Fakulty zdra-
votníctva ocenené aj PhDr. Kamila Jurdíková, PhDr. Ka-
tarína Gerlichová, PhD. a PhDr. Darina Šimovcová, PhD.  

www.tnuni.sk 19.05.2016 
pomocná evidencia 361/1/2016 
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Fakultná nemocnica Trenčín koncom roka 2015 uspela 

v projekte Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 
988,30 eura z fondov EU na modernizáciu zdravotníckeho vy-
bavenia.  

Hlavnou prioritou bolo zvýšenie kvality a rozsahu posky-
tovaných služieb, ako aj zvýšenie komplexnosti poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti.  

Významnou je investícia do obstarania moderného plne 
digitálneho angiografického prístroja s integrovaným ultra-
zvukom a 3D zobrazením. Rádiodiagnostické oddelenie FN 
Trenčín tak patrí medzi najmodernejšie pracoviská intervenčnej 
rádiológie na Slovensku. Nový prístroj poskytuje prístup k naj-
modernejším metódam diagnostiky a liečby vaskulárnych a ne-
vaskulárnych ochorení s využitím minimálneho množstva RTG 
žiarenia.  

„Pomocou nového angiografického prístroja dokážeme zo-
braziť veľké cievy v tele, cievne zásobovanie orgánov napríklad 
mozog, pečeň, obličky, maternica alebo nájsť zdroj možného 
krvácania,“ hovorí MUDr. Ladislav Badík, primár rádio-
diagnostického oddelenia. „Postihnuté miesto dokážeme ihneď 
ošetriť pomocou najmodernejšieho a najkvalitnejšieho inštru-
mentária. Ošetrujeme cievne zúženia alebo uzávery z rôznych 
príčin napríklad pri cukrovke, cievne výdute v bruchu a na kon-
čatinách. Odhalíme miesta možného vnútorného krvácania s 
jeho zastavením bez nutnosti operácie. V prípade nádorov do-
kážeme presne popísať ich cievne zásobenie a naplánovať 
optimálny chirurgický zákrok. Plánujeme vyťahovať a rozpúš-
ťať krvné zrazeniny v cievach mozgu pri náhlej cievnej moz-
govej príhode.“ 

Celkovo sa vďaka prostriedkom z fondov EÚ obstaralo 11 
kvalitných a moderných prístrojov, ktoré každý deň pomáhajú 
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lekárom zachraňovať ľudské životy a skvalitňovať posky-
tovanú zdravotnú starostlivosť, vymenilo sa 115 nemocničných 
lôžok a 30 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

 Na operačné sály sa zakúpilo šesť operačných lámp, dva 
mobilné operačné stoly pre chirurgickú kliniku a jeden pre 
gynekologicko-pôrodnícku kliniku.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 401/1/2016 
 
Fakultná nemocnica v  Trenčíne potrebuje nové priestory. 

Výstavba nového pavilónu, ktorý by vyriešil situáciu s chý-
bajúcim urgentným príjmom a nedostatkom miesta, je však aj 
po šiestich rokoch stále v rovine úvah a plánov. 

Situácia s priestormi v nemocnici je pritom podľa slov pri-
mára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Daniela 
Krausa nevyhovujúca. 

„V súčasnosti už nie je možné takto pracovať, urgentný 
príjem vôbec nemáme. Operačné sály nevyhovujú počtom ani 
priestorovo, nie sú v jednej budove,“ uviedol Daniel Kraus. 

Nové priestory sú podľa neho nevyhnutnosťou. 
„Potrebujeme nový chirurgický pavilón, kde by boli zjedno-

tené všetky chirurgické obory, urgentný príjem a ARO,“ hovorí 
Daniel Kraus s tým, že okruh pôsobnosti trenčianskej nemoc-
nice sa za posledné roky veľmi rozrástol. 

„Pacienti sem chodia aj z okolitých regiónov, stúpa aj počet 
operácií, stúpa ich rozsah a náročnosť výkonov. Faktom je tiež, 
že národ starne, ľudia, ktorí idú na operácie, sú stále starší. 
Predoperačná aj pooperačná starostlivosť si vyžaduje stále 
lepšiu techniku aj nároky na personál. Veríme, že sa nový pa-
vilón podarí postaviť, bez neho si neviem predstaviť ďalšie 
pôsobenie,“ dodal Daniel Kraus. 
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Počet operácií sa v nemocnici za desať rokov takmer 
zdvojnásobil, v roku 2005 ich bolo takmer osemtisíc, za minulý 
rok takmer 15 tisíc. 

O výstavbe nového pavilónu nemocnica podľa slov hovor-
kyne Petry Gembešovej uvažuje už dlhšie. 

„Jeho umiestnenie je naplánované za chirurgickým pavi-
lónom s prepojením naň. Hlavným cieľom je zefektívnenie 

procesov poskyto-
vanej starostlivos-
ti, najmä jej akút-
nej zložky, a roz-
voj zdravotníctva 
na regionálnej 
úrovni. Nové ope-
račné sály by 
umožnili vykoná-
vať širšiu škálu 
operačných výko-
nov a skvalitniť aj 

pooperačnú starostlivosť,“ povedala Petra Gembešová. 
Súčasťou nového pavilónu by bol aj urgentný príjem, všetky 

operačné sály, centrálna sterilizácia, oddelenie anestéziológie 
a intenzívnej medicíny. 

Na streche pavilónu by mala byť umiestnená pristávacia 
plocha pre vrtuľníky. O tomto zámere už nemocnica infor-
movala aj mesto. Nároky na priestorové možnosti v nemocnici 
podľa Gembešovej neustále rastú. 

„Zvyšujú sa rôzne epidemiologické riziká, ktoré v súčasných 
podmienkach nie sme schopní v plnej miere riešiť. Taktiež sa 
rozširuje portfólio poskytovaných zdravotných výkonov a záu-
jem lekárov implementovať nové metódy v zdravotnej starostl-
ivosti,“ spresnila Petra Gembešová. 
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Peniaze na výstavbu nového pavilónu plánuje nemocnica 
žiadať prostredníctvom výzvy Integrovaného regionálneho 
operačného programu a ministerstva zdravotníctva. 

 „Momentálne nedisponujeme aktualizovanými rozpočtový-
mi dátami, prebieha aktualizácia celého projektu nového pa-
vilónu,“ dodala Petra Gembešová. 

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ o zámere výstavby nového 
chirurgického pavilónu nemocnica neinformovala. 

„Otázka financovania uvedenej investície bude predmetom 
posudzovania na úrovni ministerstva zdravotníctva po doručení 
komplexných informácií o zámere,“ informovala hovorkyňa 
ministerstva Stanislava Pondelová. 

Pred šiestimi rokmi trenčianska Fakultná nemocnica pritom 
so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na 
vybudovanie nového pavilónu neuspela. 

V novom pavilóne mali byť operačné sály, oddelenie anes-
tézie a intenzívnej medicíny a centrálny urgentný príjem. Stalo 
sa tak napriek tomu, že nemocnica na vlastné náklady 
vypracovala projekt v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur. 

Náklady na výstavbu nového pavilónu boli v roku 2010 viac 
ako 11 miliónov eur, z nich asi sedem miliónov mala stáť sta-
vebná časť a zvyšok prístrojové a technické vybavenie. 

www.sme.sk 13.06.2016 
pomocná evidencia 458/1/2016 
 
Denný statický stacionár pre potreby pacientov so sclerosis 

multiplex  (SM) je v našom meste od 12. júla. Deň na to otvorili 
druhý taký v Bratislave. Ide o výsledok snahy Občianskeho 
združenia sclerosis multiplex Nádej.  

„Sú to prvé stacionáre v rámci Slovenska a pravdepodobne 
jediné špecializované pre sklerózu multiplex,“ povedala Jaro-
slava Valčeková, predsedníčka občianskeho  združenia Nádej. 
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„Týmto krokom sa začína nová éra v poskytovaní služieb pa-
cientom s SM. Výnimočnosť projektu je predovšetkým v 
spojení stacionára s chránenou dielňou, kde pracujú dve osoby 
s diagnózou SM a ďalšie dve osoby sú pripravené nastúpiť do 
pracovného procesu v priebehu pár mesiacov.“  

V Trenčíne na Sihoti pred dvomi rokmi vznikla chránená 
dielňa. Od 12. júla 
sídli spolu so sta-
cionárom na Ná-
mestí sv. Anny 9. 
Mobilný stacionár 
pre pacientov fun-
goval tiež dva 
roky. Fyziotera-
peut a psychotera-
peut dochádzali za 
pacientmi. Teraz 
to bude iné. Dôležité je dostať ľudí s diagnózou SM k aktivite. 
Pravidelným dochádzaním do stacionára je veľká pravdepodob-
nosť, že sa pacient namotivuje a jeho potreba opäť sa zapojiť 

do bežného denné-
ho života bude ove-
ľa vyššia. 

V stacionári bu-
dú mať k dispozícii 
ergoterapiu, artte-
rapiu, bike terapiu, 
fyzioterapiu, oxy-
genoterapiu, mag-
netoterapiu a relax-

terapiu. „Zaujímavosťou je, že sem môžu prísť aj zdraví ľudia. 
My, chorí, vám tie terapie poskytneme,“ vysvetlila nám Ja-
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roslava Valčeková. Vybavenie a zariadenie priestoru zabezpe-
čilo združenie z prostriedkov verejnej finančnej zbierky, ktorá 
trvala 4,5 roka.  Prevádzkové náklady a ďalšie financovanie 
zariadenia budú hradiť z prostriedkov asignácie 2% z daní.   

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 540/1/2016 
 
Mamičky i odborníci hodnotili pôrodnice na Slovensku za 

minulý rok. Medzi najlepšími je opäť aj pôrodnica v Trenčíne. 
Výsledky vyplývajú z internetového hodnotenia Sprievodca 
pôrodnicami.  

Celkové hodnotenie pozostávalo z troch častí – expertného 
hodnotenia, hodnotenia vybavenosti pôrodnice a hodnotenia 
mamičiek. Odborné parametre kvality pôrodníc vypracoval 
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku spolu so Slo-
venskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou, na inter-
nete hlasovalo viac ako tritisíc žien.  

Trenčianska pôrodnica skončila na prvom mieste vo svojej 
kategórii v expertnom hodnotení aj v hodnotení vybavenosti. 
Na Slovensku je trenčianska pôrodnica štvrtá najväčšia. 

Primárom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky je už sedem 
rokov s krátkou prestávkou Peter Kaščák. Trenčianska pôrod-
nica skončila v hodnotení odbornej verejnosti na prvom mieste 
už tretíkrát – rebríček hodnotenia vyhrala už v rokoch 2012, 
2013.  

„Odkedy projekt funguje, v hodnoteniach odborných kritérií, 
vybavenia pôrodnice sme tretíkrát vyhrali celé hodnotenie. Je 
to, samozrejme, príjemný pocit, patrí za to vďaka celému 
kolektívu našej kliniky. Je to najmä filozofiou prístupu k pô-
rodníctvu,“ hovorí Peter Kaščák.  
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Dôležitú úlohu podľa neho zohráva mladý kolektív zamest-
nancov. „Nemáme pocit, že keď sa raz niečo naučíme, tak v tom 
len zotrvávame. Stále sa snažíme robiť dobrú medicínu, 

bezpečné pôrodníctvo, 
sledovať vývoj odboru a 
nezaspať na vavrínoch. 
Snažiť sa byť príjemný k 
rodičke, k partnerom, 
aby pôrod bol pre ňu 
normálnym zážitkom, 
ale súčasne pracovať na 
veľmi vysokej odbornej 
medicínskej úrovni,“ 
povedal Peter Kaščák.  

Na klinike pracuje 15 
lekárov na trvalý pomer a traja lekári na skrátený úväzok. 
Minulý rok tu priviedli na svet 2280 detí. 

„Nesúhlasím s tým, ak niekto hovorí, že je to ako na bežia-
com páse. Máme štyri samostatné pôrodné boxy, ktoré sú od-
delené, žena je v nich sama alebo s partnerom. Ešte sa nestalo, 
že by u nás žena nemala priestor. Tlak, že by sme nestíhali 
priestorovo alebo personálne, tu nie je. V minulosti tu bežne 
bývalo okolo tritisíc pôrodov,“ dodal Peter Kaščák.  

V Trenčíne poskytujú všetky dostupné možnosti zbez-
bolestňovania pôrodu od injekčných foriem až po rajský plyn či 
epidurálnu analgéziu.  

„Tlmenie bolesti je základným právom v medicíne. Pôrodná 
bolesť patrí k veľmi silným bolestiam. Podarilo sa nám v rámci 
zlepšovania služieb dosiahnuť to, že asi mesiac ponúkame všet-
ky formy tlmenia bolesti pri pôrode bez poplatku,“ uzavrel 
Peter Kaščák. 

Spokojnosť s umiestnením trenčianskej pôrodnice vyjadrilo 
aj vedenie nemocnice.  

 

 

Primár Peter Kaščák. 
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„Je to pre nás veľmi pozitívna spätná väzba a motivácia sa 
aj naďalej zlepšovať a vytvárať pre mamičky príjemné a pria-
teľské prostredie s vysokou odbornosťou poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti a s rozširujúcou sa ponukou nadštandard-
ných služieb,“ uviedla vo svojom stanovisku hovorkyňa Fakult-
nej nemocnice v Trenčíne Petra Gembešová.  

www.sme.sk 13.07.2016 
pomocná evidencia 548/1/2016 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne pripravuje od septembra 

kroky k  zefektívneniu hospodárenia. 
„V súčasnosti analyzujeme všetky možnosti. Zmeny sa tý-

kajú hlavne zlučovania oddelení, ktoré vzhľadom na sezónnosť 
ochorení a liečby nevedia využiť svoje kapacity v jednotlivých 
častiach roka dostatočne efektívne, čo má vplyv na ich nega-
tívne hospodárenie,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdra-
votníctva Stanislava Luptáková. 

Racionalizačné opatrenia by sa podľa vyjadrenia nemocnice 
nemali dotknúť zamestnancov. 

„K prvému septembru neplánujeme rušiť pracovné miesta 
lekárov. Máme bežnú fluktuáciu, ako napríklad odchody do dô-
chodku, skončenie na dobu určitú, odchody na materskú do-
volenku, porušenie pracovnej disciplíny. V priebehu mesiacov 
jún a júl nastúpilo 18 zamestnancov,“ povedala hovorkyňa Pet-
ra Nevláčilová. 

Podľa našich informácií však dostali vedúci pracovníci 
v nemocnici interné nariadenie, v ktorom sa píše o tom, že 
z každého oddelenia musí odísť jeden zamestnanec. 

Existenciu nariadenia potvrdil primár jedného oddelenia, 
ktorý si ale neželal byť menovaný, rovnako o ňom hovorili aj 
niektorí zamestnanci, ktorých sme oslovili v areáli nemocnice. 
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„Áno, počula som o tom, ale bližšie informácie neviem. 
Niečo viem, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať, dobre?“ odpo-
vedali v anonymnej ankete. Nemocnica tieto plány popiera, ho-
vorí len o plánovanom zlúčení oddelení úrazovej chirurgie a or-
topédie. 

www.sme.sk 07.08.2016 
pomocná evidencia 631/1/2016 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne ide od septembra zlúčiť 

oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie. Na miesto nového 
primára spojeného od-
delenia už vypísala vý-
berové konanie. 

Podľa nemocnice 
ide najmä o šetrenie 
peňazí, obe oddelenia 
sú dlhodobo stratové. 
S plánmi nemocnice 
nesúhlasí primár orto-
pédie, obavy z poklesu 
kvality poskytovania 

zdravotnej starostlivosti vyjadrili aj viacerí odborníci.  Podľa 
primára ortopedického oddelenia Karola Gottschala zlúčením 
oddelení poklesne úroveň zdravotníckej starostlivosti, na tento 
krok doplatia pacienti celého trenčianskeho regiónu. 

„Nemyslím si, že zlúčenie oddelení je vhodná vec, ktorá by 
prispela k racionalizácii našej nemocnice. Zlúčenie hrubým 
spôsobom ignoruje špecifiká a výnimočnosť oboch oddele-
ní,“  informoval Karol Gottschal. 

Na ortopedickom oddelení v Trenčíne sa podľa neho robia 
komplikované operácie chrbtice, implantácie kĺbov aj artrosko-
pické zákroky. 
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„Oddelenie vykoná viac ako tisíc výkonov ročne, z toho 40 
percent sú komplikované implantácie totálnych endoprotéz veľ-
kých kĺbov, bedrá, kolená, členky, ramená. Pred niekoľkými 
rokmi to boli len desiatky takýchto operácií, teraz sme dospeli 
na takúto úroveň,“ hovorí Karol Gottschal s tým, že sa obáva, 
že po zlúčení oddelení by sa to skončilo. 

„Vo svete je trend nie spájať, ale atomizovať ortopédiu, sú 
pracoviská, ktoré sa zaoberajú len liečbou ochorení ramena, 
alebo len kolena. Pripravované zlúčenie s iným oddelením by 
bol krok späť,“ dodal Karol Gottschal. Skutočným dôvodom je 
podľa neho vytvorenie nového primárskeho miesta pre vopred 
určenú osobu. 

S plánovaným zlúčením oddelení nesúhlasí ani hlavný od-
borník ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie Andrey 
Švec. Nepozdáva sa mu najmä postup, akým nemocnica zlúče-
nie oddelení pripravila. 

„Rozhodli o tom bez toho, aby bol ktokoľvek informovaný, 
bez toho, aby boli vyhodnotené vstupy. To nie je bežná vec, 
väčšinou sa tieto fúzie pripravujú, konzultujú so zriaďova-
teľom, ktorým je v tomto prípade ministerstvo zdravotníctva, 
prípadne sa konzultujú s hlavným odborníkom pre odbor. V 
tomto prípade nič také neprebehlo,“  uviedol Andrey Švec. 

Dokonca si myslí, že zlúčenie má politické pozadie. 
„Celé je to šité na mieru určitým záujmovým skupinám a 

politickým kruhom. Vnímam to tak, že ide o nie celkom šťastný 
a štandardný postup, ortopédia a traumatológia sú príbuzné 
odbory, ale ortopédia má na rozdiel od úrazovej chirurgie oveľa 
širší záber ako úrazová chirurgia,“ spresnil Andrey Švec. 

Riziká vidí v znížení kvality poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti. „Doteraz tu fungujú dve samostatné oddelenia, fun-
govali veľmi dobre. Zlučovanie je podľa môjho názoru len 
umelým krokom, aby si niekto spravil teplé miestečko na ďal-
ších 10 - 15 rokov,“ dodal Andrey Švec. 
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Podľa našich informácií má byť jedným z favoritov na post 
primára nového oddelenia súčasný zástupca primára trauma-
tologického oddelenia a poslanec parlamentu za vládnu SNS 
Jaroslav Ridoško. 

Ten svoju záujem o funkciu primára nevylúčil. ,,Zatiaľ som 
sa do výberového ko-
nania neprihlásil. 
Zvažujem túto mož-
nosť. Každý ju zva-
žuje, keď sa vyskyt-
ne a pracuje v tomto 
odbore, ale zatiaľ len 
zvažujem,“ povedal 
Jaroslav Ridoško. 
Uzávierka výberové-
ho konania na podávanie prihlášok je v piatok 12. augusta. 
Vedenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne argumentuje, že 
zlučovanie oddelení nie je trenčianske špecifikum, spraviť tak 
mali viaceré nemocnice na Slovensku. 

„Cieľ zlúčenia je čisto ekonomický, obe oddelenia produku-
jú v posledných rokoch vysokú hospodársku stratu. Za rok 2015 
bol strata týchto dvoch oddelení spolu 1,5 milióna eur. Ich spo-
jením chceme lepšie využiť ich potenciál, ktorý je veľakrát naj-
mä sezónne nevyužitý,“ uviedol námestník pre zdravotnú sta-
rostlivosť Fakultnej nemocnice v Trenčíne Marek Káčerik.   

Nepredpokladá, že by zlúčením došlo k akejkoľvek redukcii 
výkonov. „Naším cieľom je zvýšiť počet výkonov, nielen ope-
rácií chrbtice, ale predovšetkým artroskopických zákrokov,“ 
dodal Marek Káčerik. 

Okrem zlúčenia úrazovej chirurgie a ortopédie plánujú od 1. 
septembra zlúčenie aj ďalších dvoch oddelení, genetiky a bio-
chémie. 
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„Zvažujeme aj možnosť zlúčenia infektológie a interného 
oddelenia, ale o tom ešte stále rokujeme. Cieľom je efektív-
nejšie využiť nemocničný personál, lôžka, operačné sály a 
prístrojovú techniku. Neplánujeme nejakú väčšiu redukciu per-
sonálu, momentálne máme nedostatok hlavne sestier,“ dodal 
Marek Káčerik. 

Efektívnejším využívaním kapacít obhajuje dôvody zlučo-
vania oddelení aj ministerstvo zdravotníctva. Podobne už zlú-
čené oddelenia fungujú v nemocniciach v Nitre, Trnave, Ru-
žomberku, Martine alebo Bratislave. 

„Cieľom pripravovaných opatrení nie je redukcia výkonov, 
ale ich optimalizácia a navýšenie, vrátane efektívne-
ho  využívania operačných sál a zvyšovania výkonov lekárov. 
V prípade Fakultnej nemocnice v Trenčíne treba brať do úvahy 
rastúci dopyt najmä po plánovaných ortopedických výkonoch,“ 
skonštatovala hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková. 

www.sme.sk 10.08.2016 
pomocná evidencia 642/1/2016 
 
Plánované zlučovanie oddelení vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne sa odkladá. Proces pozastavil minister zdravotníctva 
Tomáš Drucker po tom, ako sa oboznámil s listom hlavného 
odborníka ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu Andreya 
Šveca. Ten v  liste kritizuje spôsob, akým nemocnica zlúčenie 
oddelení pripravila. Dokonca si myslí, že zlúčenie má politické 
pozadie. 

„V najbližších dňoch sa minister s Andreyom Švecom  stret-
ne, aby s ním prediskutoval jeho argumenty. Minister zároveň 
požiadal vedenie Fakultnej nemocnice Trenčín, aby až do vyrie-
šenia sporných otázok dočasne pozastavilo proces zlučovania 
uvedených oddelení,“ informovala hovorkyňa ministerstva 
zdravotníctva Stanislava Luptáková. 
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Vedenie nemocnice v Trenčíne včera tento návrh ministra 
akceptovalo. 

„Napriek tomu stále vidíme ekonomickú výhodnosť 
zlúčenia uvedených oddelení a toto presvedčenie sa budeme 
snažiť doložiť ministerstvu zdravotníctva potrebnými ana-
lýzami a číslami,“ reago-
vala na vyhlásenie minis-
terstva zdravotníctva ho-
vorkyňa nemocnice Petra 
Nevláčilová.   

V súvislosti s dočasným 
pozastavením zlúčenia od-
delení nemocnica zrušila aj 
vyhlásené výberové kona-
nie na obsadenie funkcie primára oddelenia úrazovej chirurgie 
a ortopédie. 

Zlúčiť ortopédiu a úrazovú chirurgiu plánovalo vedenie 
trenčianskej nemocnice už od začiatku septembra. Argumen-
tovalo ekonomickými dôvodmi, obe oddelenia podľa námest-
níka pre zdravotnú starostlivosť Fakultnej nemocnice v Tren-
číne Mareka Káčerika produkujú stratu.  

„Za rok 2015 to bolo spolu 1,5 milióna eur,“ povedal Marek 
Káčerik. S plánovaným zlúčením oddelení nesúhlasil hlavný 
odborník ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédie 
Andrey Švec. Nepozdával sa mu najmä postup, akým nemoc-
nica zlúčenie oddelení pripravovala. 

„Rozhodli o tom bez toho, aby bol ktokoľvek informovaný, 
bez toho, aby boli vyhodnotené vstupy. To nie je bežná vec, 
väčšinou sa tieto fúzie pripravujú, konzultujú so zriaďova-
teľom, ktorým je v tomto prípade ministerstvo zdravotníctva. 
V tomto prípade nič také neprebehlo,“ uviedol v reakcii na 
plány nemocnice začiatkom týždňa Andrey Švec. 

Nazdával sa, že prípadné zlúčenie má politické pozadie. 

 

Minister Tomáš Drucker. 
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„Celé je to šité na mieru určitým záujmovým skupinám 
a politickým kruhom. Zlu-
čovanie je podľa môjho 
názoru len umelým kro-
kom, aby si niekto spravil 
teplé miestečko na ďalších 
10 – 15 rokov. Vnímam to 
tak, že ide o nie celkom 
šťastný a štandardný po-
stup, ortopédia a trauma-
tológia sú príbuzné od-
bory, ale ortopédia má na rozdiel od úrazovej chirurgie oveľa 
širší záber ako úrazová chirurgia,“ spresnil Andrey Švec. 

Podľa našich informácií mal byť jedným z favoritov na post 
primára nového oddelenia súčasný zástupca primára trau-
matologického oddelenia a poslanec parlamentu za vládnu SNS 
Jaroslav Ridoško. Ten svoj záujem o funkciu primára nového 
oddelenia v priebehu minulého týždňa nevylúčil. 

www.sme.sk 13.08.2016 
pomocná evidencia 651/1/2016 
 
Trenčianska fakultná nemocnica uzatvorila koncesné zmlu-

vy na stravovacie služby v rozpore so zákonom. Potvrdili to zá-
very kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý si 
posvietil celkovo na deväť štátnych zariadení. 

Banskobystrická, trenčianska a trnavská nemocnica nemali 
na takýto krok súhlas vlády. Pre predražené zmluvy s externými 
firmami odišli v roku 2014 všetci riaditelia dotknutých zaria-
dení, rovnako šéf služobného úradu ministerstva zdravotníctva. 
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„Koncesné zmluvy na stravovacie služby boli uzatvorené 
bez súhlasu vlády SR, čo bolo v rozpore so zákonom o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy. Ich zmluvné podmienky boli 

pre nemocnice ne-
výhodné a nevyvá-
žené, lebo najmä 
rozhodujúca časť ri-
zika neplnenia od-
beru dohodnutého 
objemu stravných 
jednotiek bola na 
nemocnici, o riziko 

sa nedelí s dodávateľom,“ píše sa v správe NKÚ. 
Nemocnice tiež nemali analýzy, ktoré by preukázali 

efektívnejšie využitie verejných zdrojov prostredníctvom 
externého dodávateľa. Zmluvy na dodávku stravy pre pacientov 
a zamestnancov uzatvorili nemocnice na desať rokov. 

Banskobystrická nemocnica v čase kontroly rokovala o 
uzatvorení dodatku k zmluve, ktorý by upravoval odoberanie a 
odplatu za stravné jednotky. 

Na zmluvy poukázal denník SME v spolupráci s Tran-
sparency International Slovensko. Ich zistenia ukázali, že štyri 
štátne nemocnice v Trenčíne, Banskej Bystrici, Trnave a 
Poprade zaplatia externým prevádzkovateľom vývarovní za 
desať rokov 81 miliónov eur s DPH. 

Iné nemocnice, sociálne či geriatrické zariadenia mali za 
stravu pre pacientov platiť o polovicu menej. 

www.sme.sk 10.10.2016 
pomocná evidencia 834/1/2016 

 

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili 
tento týždeň 5620 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť 

Pred budovou, v ktorej sa pripravuje strava pre pacientov trenčianskej nemocnice. 
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zostala na úrovni minulého týždňa. Informovala nás o tom 
vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Tren-
číne Mária Štefkovičo-
vá.  

Z celkového počtu 
ochorení bolo 653 
ochorení na chrípku. 
Chorobnosť v porovna-
ní s minulým týždňom 
stúpla o 8,20 %. Chríp-
ka tento týždeň v TSK trápila najmä deti od šesť do 14 rokov.  

Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola 
tento týždeň v Myjavskom okrese (2297 ochorení na 100 tisíc 
obyvateľov), najnižšia v okrese Považská Bystrica (1119 ocho-
rení na 100 tisíc obyvateľov). 

www.teraz.sk 15.10.2016 
pomocná evidencia 854/1/2016 
 
Prevádzka jediného bufetu v areáli Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne sa v piatok 11. novembra definitívne skončila. Vznik-
ne tu verejná lekáreň. 

Zatvorenie občerstvenia sa pacientom ani návštevníkom 
nemocnice nepáči, ľuďom bude priestor chýbať, proti jeho 
zatvoreniu spísali aj petíciu. Nepomohla.  

„Je to jediné miesto v nemocnici, kde sa dá posedieť, počkať 
a niečo si zajesť. Je to škoda. Lekární je v okolí viacero, 
nerozumiem tomu rozhodnutiu,“ povedal Karol Drnák. V 
bufete bolo často vidieť aj pacientov, ktorým nemocničná 
strava nevyhovovala. 
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„Raňajky bývajú v nemocnici slabé, viete, aká je nemoc-
ničná strava. Tu sa 
vždy najem, koľko 
potrebujem. Neviem, 
kde budem chodiť 
teraz,“ povedal Mi-
lan. Nemocnica tvrdí, 
že možností na ob-
čerstvenie je v ne-
mocnici dosť. „Prí-
stup k občerstveniu 
nad rámec posky-
tovanej pacientskej stravy je zabezpečený stravovacími 
automatmi rozmiestnenými vo viacerých budovách,“ povedala 
hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne Petra Nevláčilová. 

Podľa nej bude pri 
vstupe do nemocnice 
rozšírená už existujúca 
prevádzka občerstve-
nia.  

„Nový bufet bude 
otvorený v chirurgic-
kom pavilóne,“ uviedla 
hovorkyňa. V priesto-
roch bufetu plánuje ne-
mocnica zriadiť verej-

nú lekáreň. „Plánujeme ju otvoriť v prvých mesiacoch roka,“ 
dodala Petra Nevláčilová. 

www.sme.sk 17.11.2016 
pomocná evidencia 956/1/2016 
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Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  spolu s riaditeľom 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Stanislavom Past-
vom vymenoval v piatok 2. decembra do funkcií nových pred-
nostov kliník.  

Udialo sa tak na základe Zmluvy o praktickej výučbe štu-
dentov jednej z fakúlt 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, a to 
konkrétne Fakulty zdra-
votníctva. Šiestim kli-
nikám boli v súlade so 
zákonom, štatútom uni-
verzity a zriaďovacou lis-
tinou Fakultnej nemoc-
nice taktiež vydané šta-
túty. Tie vymedzujú zá-
kladné zameranie, čin-
nosti a úlohy a ustanovujú vzťah k Fakulte zdravotníctva 
a univerzite.  

Novým povereným prednostom Chirurgickej kliniky FN 
Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie bude 
MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA. MUDr. Marek 
Káčerik, PhD. bol menovaný do funkcie prednostu Očnej 
kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal 
MUDr. Peter Kaščák, PhD. Prednostom Kliniky pediatrie 
a neonatológie bude MUDr. Pavol Šimurka, PhD. a MUDr. 
Branislav Moťovský, PhD. bol menovaný do funkcie 
prednostu Psychiatrickej kliniky.  

 

Jozef Habánik, po jeho pravici Stanislav Pastva. 
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Ako uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, 
akákoľvek spolupráca 
vyžaduje čas,  dozrie-
vanie, materiálne i ľud-
ské zdroje, no predo-
všetkým dobrú vôľu 
a ochotu všetkých zú-
častnených strán. Preto 
aj  univerzite záleží na 
tom, aby spolupráca 
s Fakultnou nemocni-
cou Trenčín, ktorá je jedným z jej najdôležitejších partnerov 
v oblasti vzdelávania v nelekárskych zdravotníckych discip-
línach, bola prospešná v oblasti vzdelávania i výskumu.  

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva 
pri menovaní pred-
nostov kliník zdô-
raznil, že obe inšti-
túcie by mohli exis-
tovať aj samostatne, 
avšak vzdelávaním 
v oblasti nelekár-
skych zdravotníc-
kych disciplín zasa-
huje univerzita aj do 

oblasti zdravotníctva a naopak, nemocnica sa v prípade výuč-
bovej bázy pre univerzitu stáva partnerom, čo vyjadruje aj 
názov „Fakultná“.  

Jednotlivé kliniky, ako súčasti Fakultnej nemocnice v Tren-
číne, sú výučbovou základňou Fakulty zdravotníctva.  

www.tnuni.sk 02.12.2016 
pomocná evidencia 1008/1/2016 

 

Prednosta kliniky úrazovej chirurgie Jaroslav Ridoško. 

Prednosta kliniky pediatrie a neonatológie Pavol Šimurka. 
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Investície Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) do 
troch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti presiahnu 
v budúcom roku 8,9 milióna eur. Zastupiteľstvo TSK tak v roz-
počte na budúci rok schválilo pre zdravotníctvo o 3,2 milióna 
eur viac ako v tomto roku. 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a medziná-
rodných vzťahov Úradu TSK Veronika Rezáková, kapitálový 
transfer v objeme takmer 2,76 milióna eur je určený na zlep-
šenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc. 

„V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v 
Bojniciach kraj počíta s vybavením monobloku prístrojovou 
technikou, vybudovaním pracoviska CT a vypracovaním pro-
jektovej dokumentácie na internú JIS, v NsP Myjava s obsta-
raním servoventilátora a vysokofrekvenčnej ventilácie a v NsP 
Považská Bystrica s komplexnou rekonštrukciou a modernizá-
ciou kuchyne a vypracovaním projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu pôrodnej sály a rekonštrukciu internej JIS,“ pri-
blížila zámery pre budúci rok Veronika Rezáková. 

Ako dodala, TSK plánuje pokračovať vo financovaní naj-
väčšej investičnej akcie v objeme 5,3 milióna eur, ktorou je 
rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných 
sál.  

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva sú aj kapi-
tálové výdavky na implementáciu nemocničného informačného 
systému pre NsP Myjava a pre NsP Považská Bystrica.  

www.teraz.sk 06.12.2016 
pomocná evidencia 1016/1/2016 
 
Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili 

tento týždeň 7198 akútnych respiračných ochorení. Chorobnosť 
v porovnaní s predchádzajúcim číslom stúpla o 16,51 percenta. 
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Informovala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová. 

Z celkového počtu ochorení bolo 800 ochorení na chrípku, v 
porovnaní s minulým 
týždňom stúpla chríp-
ková chorobnosť o 
21,85 percenta. Chrípka 
tento týždeň najviac 
trápila deti do päť ro-
kov. Najvyššia chorob-
nosť na akútne respi-
račné ochorenia v TSK 
bola tento týždeň v ok-

rese Bánovce nad Bebravou, kde dosiahla úroveň 2757 
ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Najnižšiu chorobnosť - 1449 
ochorení na 100 tisíc obyvateľov - zaznamenali tento týždeň v 
okrese Nové Mesto nad Váhom. Pre chrípku museli prerušiť 
školskú dochádzku v dvoch základných a jednej materskej 
škole v okresoch Prievidza a Partizánske. 

www.sme.sk 16.12.2016 
pomocná evidencia 1050/1/2016 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



598 
 

Šport a telesná výchova 
 

Karate klub Ekonóm Trenčín sa v roku 2015 zúčastnil 43 
turnajov doma a v zahraničí. Získal 115 zlatých, 57 striebor-
ných a 59 bronzových medailí. Na konte má 7 titulov majstrov 
Slovenska a 7 celkových víťazov Slovenského pohára.  

Pretekári Karate klubu Ekonóm Trenčín sa 5. decembra 
2015 zúčastnili maj-
strovstiev Slovenskej 
republiky kadetov a 
juniorov za rok 2015 
v karate. Z trnavskej 
mestskej športovej ha-
ly doniesli 3 zlaté a 2 
strieborné medaily 
a spomedzi 42 klubov 
skončili v medailovej 
štatistike na 6. mieste. 
Najviac sa darilo Adele Vlasákovej, ktorá zvíťazila v kategórii 
kata, po boku tímových kolegýň aj v kata družstvách a v kate-
górii kumite skončila druhá. Vlasáková s Kubišovou si to spolu 
„rozdali“ vo finále jednej z najsilnejšie obsadených kategórií. 
Obe boli výborné, napokon však vyhrala Adela tesne 3:2. 

V súťaži družstiev dievčatá potvrdili, že patria medzi naj-
lepšie družstvá na Slovensku. Po titule majsteriek Slovenska 
2015 v kategórií staršie žiačky 10-11 v máji tohto roku siahli po 
titule majsteriek Slovenska 2015 aj v kategórií kata team 12-13 
Ž. Nesklamala ani najskúsenejšia pretekárka Miroslava Kopú-
ňová a tiež vyhrala svoju kategóriu. 
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Okrem titulov majstrov Slovenska si z Trnavy pretekári 
priniesli aj 4 víťazstvá v Slovenskom pohári. Dve víťazstvá zís-
kala Adela Vlasáková, po jednom víťazstve získali Miroslava 
Kopúňová a Tomáš Vašíček.  

Výsledky preukázali, že Karate klub Ekonóm Trenčín naďa-
lej patrí medzi najlepšie kluby na Slovensku. Vďaka patrí aj 
trénerom Miroslavovi Ďuďákovi, Branislavovi Zubričaňá-
kovi, Pavlovi Prnovi a Romane Havierovej - Chochlíkovej.  

Info 19.01.2015 
pomocná evidencia 
 
Novým asistentom trénera futbalistov AS Trenčín Martina 

Ševelu sa stal Norbert Guľa. Ten počas uplynulých piatich 
rokov viedol dorastenecké tímy klubu. V aktuálnom ročníku se-
del na lavičke „devätnástky“. V realizačnom tíme nahradil Iva-
na Vrabca. 

„Touto cestou chceme trénerovi Vrabcovi poďakovať za 
prácu, ktorú odviedol pre AS Tren-
čín. Naše cesty sa dnes rozišli, ale 
nikde nie je napísané, že sa v budúc-
nosti opäť nepretnú. Prajeme mu ve-
ľa úspechov v ďalšej trénerskej prá-
ci,“ povedal generálny manažér klu-
bu Róbert Rybníček. Ivan Vrabec 
sa pred prvým tréningom zimnej 

časti prípravy na nový ročník prišiel rozlúčiť s tímom a klubom: 
„Chcem poďakovať, že som dostal možnosť pracovať v Tren-
číne. Prišiel som pomôcť Martinovi Ševelovi. Je to ten najlepší 
tréner, s akým som kedy spolupracoval. Poďakovanie patrí aj 
chalanom za odvedenú prácu a úspechy. Zažil som tu fantas-
tickú partiu a skvelý realizačný tím.“  

 „Prišla šanca a pre mňa nová výzva. Počas piatich rokov v 
AS som odovzdával všetko, čo som vedel. Na druhej strane som 

 

Norbert Guľa 



600 
 

sa snažil učiť a posúvať moje vedomosti. Posun do prvého 
mužstva je odmenou za vnímanie mojej doterajšej práce,“ po-
vedal Norbert Guľa. Norbert Guľa je straším bratom bývalého 
trénera AS Trenčín Adriána Guľu. 

www.astrencin.sk 08.01.2016 
pomocná evidencia 010/1/2016 
 
Martin Ševela (na fotografii) už môže oficiálne vykonávať 

funkciu hlavného trénera AS Trenčín, UEFA Pro licenciu získal 
aj Marián Zimen. 

V pondelok 15. januára predstúpila pred komisiu štvorica 
študentov a medzi nimi aj dvaja tréneri, ktorí sú už niekoľko 
rokov spätí s dvoma mimoriadne úspešnými účastníkmi našej 
najvyššej súťaže - Marián Zimen z MŠK Žilina a Martin Ševela 
z AS Trenčín. 

Skúška pred komisiou v zložení Zsolt Pakusza (manažér 
vzdelávania trénerov SFZ), Ján Greguš (technický riaditeľ 
SFZ), Milan Lešický (člen vý-
konného výboru SFZ) a Ján 
Rosinský (tréner) pozostávala 
z teoretickej časti a z didak-
tickej otázky, kde bolo po-
trebné riešiť konkrétny prob-
lém. 

„V praxi sa pre mňa nič ne-
mení, budem robiť to isté, čo 
počas posledných viac ako 
dvoch rokov, odkedy som pri A-mužstve Trenčína. Ale počas 
celého štúdia bolo mojím veľkým cieľom ho úspešne ukončiť. 
Priznávam, že som často myslel na to, že potrebujem najvyššiu 
licenciu, musím sa sústrediť na školu a dokončiť ju,“ skon-
štatoval kouč aktuálneho lídra najvyššej súťaže. 
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O Ševelu sa už počas minulého leta zaujímalo viacero klu-
bov, ak by však prišla ponuka zo zahraničia a on by nemal 
najvyššie trénerské vzdelanie, bol by to problém. „Aj tento fakt 
mi občas víril hlavou. Už len keby sa mi ozvali z Česka a chceli 
by ma za trénera, bez UEFA Pro licencie by som nemohol nad 
tým ani len uvažovať.“ 

Rodák z Mosta pri Bratislave priznal, že sa pri záverečnej 
skúške poriadne zapotil, jedným dychom však dodal, že aj so 
spolužiakmi boli výborne pripravení.  

„Za dva roky šéf komisie Zsolt Pakusza zistil, čo v nás je. 
Ďalší člen komisie Milan Lešický zase povedal, že sme patrili 
medzi najlepších, akých kedy mal na skúškach. Či už vedo-
mostne, alebo úrovňou prezentácií. Potešilo nás to.“ 

www.sportaktuality.sk 15.01.2016 
pomocná evidencia 018/1/2016 
 
Žijúca legenda slovenského športu Ján Zachara začína deň 

rozcvičkou, modlitbou a návštevou manželkinho hrobu. Popo-
ludní si neodpustí šesťsto kmitov na stacionárnom bicykli. 

Olympijský víťaz v boxe z roku 1952 dodnes trénuje mládež 
v Dubnici nad Váhom. Na výnimočného rodáka nezabúdajú 
v Kubrej, kde mu po osadení vlastnej lavičky pripravili v kniž-
nici stretnutie s priateľmi a školákmi. 

 „Mám pocit, že dnes si ma viac ctia, ako keď som sa vrátil 
z olympiády. Čo sa týka lavičky, bol som milo prekvapený, ne-
potrpím si na ceremónie. Vidno, že aj z malých dediniek môžu 
vyrásť osobnosti, ktoré niečo dosiahli. Nemám nič proti Tren-
čínu, ale ako rodisko si uvádzam Kubrú,“ pripomenul patriot, 
ktorý svoje pohybové danosti rozvíjal miesením blata v tehelni. 

Ján Zachara sa medzi povrazy prvýkrát postavil v pätnástich. 
S úsmevom dodáva, že keď sa vyzliekol, akoby odišiel. Na-
priek útlej postave nad hrozbou bitky a voľbou pästiarskych 
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rukavíc nezapochyboval. Ako povedal, od boxu iné ani nemož-
no čakať. 

„Aj keď vyhrávate, rany sa vám vždy ujdú. Je však rozdiel 
dostať ich v úskoku alebo v plnom postoji. Asi by bolo horšie, 

ak by som dostal úder ako od bý-
ka, no vďaka mojim prednostiam 
som mu vedel predísť,“ vysvetlil. 

Tento džentlmen z ringu vyni-
kal obratnosťou, technikou, kon-
díciou i rýchlym reflexom. Ladné 
pohyby odrážali jeho záľubu 
v tanci.  

Kariéra Janka Zacharu mala 
raketový vzostup. Po roku súťa-
ženia sa stal juniorským majstrom 
Slovenska v mušej váhe, v nasle-
dujúcom roku (1946) triumfoval 
v mužstve Československa na 
všeslovanských majstrovstvách 
v Prahe. V tom čase boxoval za 

trenčianske kluby RŠK, resp. Merina. 
Po vyučení prestúpil do ŠK Baťovany, kde sa v roku 1948 

tešil s ďalším skvelým pästiarom Júliusom Tormom z titulu 
majstra republiky. Paradoxne, v tom istom roku ho vyškrtli 
z olympijskej nominácie. S trpkosťou v hlase spomína, že hoci 
účasť na OH v Londýne si vybojoval, okrem mier mu vzali aj 
pas. 

Namiesto Zacharu cestoval funkcionár, ktorý emigroval. 
Zmarená šanca ho zocelila. Vrátil sa do trenčianskej Meriny, 
odkiaľ v roku 1950 narukoval do ATK Praha. Zadosťučinenie 
dosiahol v Helsinkách, kde v auguste 1952 vyhral v perovej 

Janko Zachara so zlatou olympijskou medailou. 
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váhe do 57 kg olympijské zlato. Nechýbalo veľa, aby Janko Za-
chara opäť zostal doma s pocitom krivdy. Aj túto nomináciu 
dokresľovali zákulisné ťahy. 

Keď podpredseda vlády Zdeněk Fierlinger ďakoval na 
Strahove úspešným medailistom, Zacharovo meno nespome-
nul.  

„Za olympiádu som dostal hodinky a Stalinove spisy. 
Z Trenčína ma vtedy neprivítal nikto. Bol som vychovávaný 
skromne, nerobil som si veľké nároky. Držím sa kréda svetská 
sláva – poľná tráva,“ priznáva štvornásobný majster Česko-
slovenska a štvrťfinalista z OH 1956 v Melbourne. 

Janko Zachara zavesil rukavice na klinec po trinástich ro-
koch. V roku 1958 mu udelili titul zaslúžilý majster športu. Päs-
tiarstvu zostal verný aj po skončení aktívnej činnosti. Jeho 
trénerskou školou prešli stovky adeptov, z ktorých vyrástli de-
siatky reprezentantov. 

V konkurencii silných vojenských celkov trikrát senzačne 
doviedol tím Dubnice nad Váhom k majstrovským titulom 
ČSSR. V roku 1996 ho Medzinárodný olympijský výbor vy-
znamenal Olympijským radom. Súčasný box je podľa neho 
presiaknutý peniazmi 
a so športom v pôvodnej 
podstate nemá príliš spo-
ločné. Vitálny osemde-
siatnik nikdy neuznával 
iba silový spôsob boja. 

„Pri boxe nemá byť 
podstatná sila, ale mať 
každé kolo rýchle mys-
lenie a pohyb,“ zdô-
raznil. Ako priznal, počas 430 oficiálnych zápasov sa naučil, že 
zloba nemá v ringu miesto a nikoho neradno podceňovať. „Raz 
sa mi prihodilo to, čo nepatrí do športu ani bežného života. 
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Myslel som si, že ako olympijskému víťazovi sa mi nemôže nič 
stať. Súper mi jednu fukol a rozhodca ma odpočítal. Podce-
ňovanie sa nevypláca, nikdy neviete, čo v človeku je,“ doplnil 
niekdajší šampión. 

www.sme.sk 16.01.2016 
pomocná evidencia 019/1/2016 
 
Smutná správa zasiahla futbalovú verejnosť. V piatok 22. 

januára zomrel vo veku nedožitých 61 rokov bývalý česko-
slovenský reprezentant a futbalista TTS Trenčín Ivan Bilský. 
V drese trenčianskeho klubu hral v 1. SNL v 80 zápasoch a dal 
deväť gólov. Úspešný záložník sa narodil v Šenkviciach, ale 
väčšiu časť svojho života prežil pod Čákovým hradom. Osem-
krát reprezentoval Československo. Viackrát nastúpil aj za rep-
rezentačnú „dvadsaťjednotku“ a rezervu národného tímu. S 
Duklou Praha bol dvakrát majstrom ČSSR. Obliekal aj ligový 
dres Dukly Banská Bystrica. 

www.astrencin.sk 25.01.2016 
pomocná evidencia 030/1/2016 
 
Krídelník Los Angeles Kings Marián Gáborík je už piatym 

najproduktívnejším slovenským hokejistom v dejinách zámor-
skej NHL. Vďaka víťaznému gólu v nedeľňajšom zápase (24. 
januára) na ľade San Jose Sharks (3:2 pp) prekonal v histo-
rickom poradí v počte bodov Pavla Demitru.  

Marián Gáborík má na konte 769 bodov za 383 gólov a 386 
asistencií, teda o jeden viac, ako nazbieral počas svojej profi-
ligovej kariéry bývalý spoluhráč z reprezentácie, Minnesoty či 
Trenčína Pavol Demitra. 

Tridsaťtriročný Marián Gáborík, ktorý okrem LA obliekal v 
NHL aj dresy Minnesoty, NY Rangers a Columbusu, po-
treboval na 769 bodov 927 zápasov základnej časti.  
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Pavol Demitra získal počas pôsobenia v Ottawe, St. Louis, 
LA, Minnesote a Vancouveri dokopy 768 bodov (304+464) v 
847 stretnutiach. Na čele historickej tabuľky produktivity 
slovenských hokejistov je neohrozene legendárny Stan Mikita 
s 1467 bodmi, druhý je 
Peter Šťastný (1239) a 
tretí stále aktívny Ma-
rián Hossa (1081). 

Marián Gáborík je s 
383 gólmi na 5. mieste 
aj v historickom poradí 
slovenských strelcov za 
Stanom Mikitom (541), 
Petrom Bondrom (503), Mariánom Hossom (494) a Petrom 
Šťastným (450). 

www.sportaktuality.sk 25.01.2016 
pomocná evidencia 031/1/2016 
 
Dva roky po otvorení Siene slávy trenčianskeho futbalu 

(SSTnF) uzrie svetlo sveta aj Sieň slávy slovenského futbalu 
(SSSF). Prvých jedenásť laureátov spoznáme koncom marca 
počas galavečera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety 
Futbalista roka 2015.  

Hoci mená nám zostávajú doposiaľ utajené, už dnes vieme 
povedať, že pri zrode SSSF nechýbajú ani zástupcovia spod Čá-
kovho hradu.  

Trenčiansky futbal reprezentujú bývalý reprezentačný tréner 
Slovenska Jozef Jankech a niekdajší prezident Ozety Dukla 
Trenčín Pavol Hozlár. Obaja členovia výboru SSTnF sú členmi 
orgánov vznikajúcej Siene slávy slovenského futbalu.  

„Som členom sedemčlennej rady, ktorá na základe širšej 
nominácie výkonnej komisie rozhoduje priamo o nominantoch 
Siene slávy,“ prezradil Jozef Jankech a pokračoval: „Je veľkou 



606 
 

poctou, že sme sa tam dostali spoločne. Dôležitú úlohu v tom 
určite zohrala aj reprezentatívna organizácia Siene slávy tren-
čianskeho futbalu. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že máme 
rovnaký problém ako v Trenčíne. Sieň slávy zatiaľ nemá miesto 
pre stálu expozíciu. Verím, že oba budú veľmi skoro vyrie-
šené.“ 

Rovnako poctený nomináciu do výkonnej komisie je aj 
predseda SSTnF Pavol Hozlár.  

„Je pre mňa cťou participovať na takejto vážnej agende. Je 
skvelé môcť spolupracovať s tak významnými osobnosťami 
slovenského futbalu,“ povedal niekdajší prvý muž Ozety Dukla 
a pokračoval:  

„Pred dvoma rokmi sme v Trenčíne vytvorili štatút SSTnF a 
prijali prvých členov. Na slávnostnom akte v hoteli Elizabeth 
bol prítomný vtedajší šéf oddelenia futbalu denníka Šport Peter 
Šurin. Dnes pracuje ako manažér Slovenského futbalového 
zväzu. Súčasťou jeho agendy je aj založenie Siene slávy slo-
venského futbalu.“ 

Na záver Pavol Hozlár dodal: „Podnet získal Peter Šurin 
možno práve v Trenčíne. Domnievam sa, že naša trenčianska 
aktivita prejavu úcty k významným predstaviteľom futbalu v 
regióne zarezonovala aj vo vedení SFZ.“ 

www.astrencin.sk 04.02.2016 
pomocná evidencia 056/1/2016 
 
Klub thajského boxu Elite Gym Trenčín 6. februára sa 

zúčastnil na prvom kole medzinárodného podujatia amatérskej 
Euroligy Muay Thai v Bratislave.  

Pod vedením trénera Braňa Poliacha sa predstavilo 9 bo-
jovníkov. Výhrou sa skončil zápas pre Kristínu Čuboňovú, 
Pavla Balaja, Tibora Húserku, Michala Novotného a Ada-
ma Kurinského. Dorota Sluková vybojovala cennú remízu. 
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Martinovi Mesíkovi, Adrianovi Tadlánkovi a Ivete Srncovej 
sa ich ťažkých súperov premôcť nepodarilo.  

Info 01.03.2016 
pomocná evidencia 058/1/2016 
 
Trenčianske krasokorčuliarky M. Mošková, E. Balážová, 

A. Bačová a N. Ostrolúcka prešli výbe-
rovým kolom a dostali sa medzi 40 
vybraných detí „Flower Kids“(zberačov 
kvetov a darčekov) počas ISU Majstrov-
stiev Európy 2016 v krasokorčuľovaní 
v Bratislave.  

„Bol to pre nás jedinečný zážitok“, 
hodnotili pretekárky svoju prítomnosť 
medzi krasokorčuliarskymi vzormi z ce-

lej Európy. Možno nabudúce tam bude práve jedna z nich.  
Info 09.02.2016 
pomocná evidencia 
 
V pondelok 8. februára žila Mestská športová hala Na Sihoti 

v Trenčíne aerobikom. Žiaci a žiačky stredných škôl bojovali 
o tituly na Školských majstrovstvách Slovenska v aerobiku 
žiačok a žiakov stredných škôl (ďalej majstrovstvá SR).  

Tento rok sa majstrovstvá SR sa uskutočnili v meste, kde ce-
lá myšlienka ich zrodu vznikla. S nápadom usporadúvať maj-
strovstvá SR prišiel predseda Krajskej rady SAŠŠ v Trenčíne 
a bývalý riaditeľ Krajského centra voľného času v Trenčíne 
Daniel Beníček, ktorý posunul krajské kolá v aerobiku orga-
nizované v Trenčíne na celoslovenskú úroveň. 

Celoslovenských majstrovstiev SR sa zúčastnili najúspeš-
nejší súťažiaci zo siedmych krajov, ktorí sa prebojovali cez 
okresné a krajské kolá, z ktorých postupovalo 10 najlepších 
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jednotlivcov. Celkovo súťažilo 58 účastníkov, Banskobystrický 
kraj tento rok nemal na súťaži zastúpenie. 

Súťaž pozostávala z piatich kôl, každé bolo zamerané na iné 
cvičenie. V prvom 
kole sa cvičil basic 
aerobic, v druhom 
kick box, v treťom 
kole súťažiaci cvi-
čili zumbu, v štvr-
tom body work 
a v poslednom pia-
tom kole súťažiaci 
cvičili dance aero-
bic.  

Víťazkou Maj-
strovstiev SR pre školský rok 2015/2016 sa stala Nikola 
Kvasňovská z Gymnázia J. H. Hurbana v Čadci. V prvej 
desiatke sa umiestnili tri súťažiace z trenčianskych škôl: 3. 
Alexandra Zenníková (Stredná odborná škola obchodu 
a služieb), 6. Adriana Terifajová (Obchodná akadémia M. 
Hodžu) a 9. Denisa Petrová (Piaristické gymnázium). 

www.tsk.sk 10.02.2016 
pomocná evidencia 068/1/2016 
 
Slovenský futbalový šampión AS Trenčín získal ďalšiu 

výraznú posilu. Na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny s 
následnou opciou sa dohodol s rakúskym útočníkom Stefanom 
Maierhoferom. Informoval o tom oficiálny facebookový profil 
klubu. 

Tridsaťtriročný kanonier má za sebou bohatú kariéru po 
celej Európe. Potom, čo sa v roku 2007 nepresadil v Bayerne 
Mníchov, pokračoval v nemeckých kluboch TuS Koblenz či 
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Greuther Fürth. Následne zamieril do rakúskeho Rapidu Vie-
deň, neskôr hral aj za Red Bull Salzburg.  

Na Britských ostrovoch pôsobil vo Wolverhamptone 
Wanderers či naposledy v FC Millwall. 

www.teraz.sk 12.02.2016 
pomocná evidencia 072/1/2016 
 
Matúša Bera považovali mnohí za najlukratívnejší sloven-

ský futbalový artikel, ktorý počas tohto zimného prestupového 
obdobia zamieri za naše hranice.  

Počas jeho parádnej jesene, keď v lige nastrieľal súperom 
desať gólov a bol hna-
cím motorom trenčian-
skej ofenzívy, ho z tri-
búny pozorovali skauti 
Celticu, Arsenalu či Li-
verpoolu. Hovorilo sa o 
záujemcoch z talianskej 
Serie A, seriózny inte-
res prejavila pražská Sparta. Zatiaľ však nič z toho, Matúš Bero 
zostáva minimálne do konca tejto sezóny hráčom nášho úra-
dujúceho majstra. 

Či bola jedinou príčinou Berovho zotrvania v Trenčíne pre-
hnaná finančná požiadavka na prestupovú sumu od vedenia 
klubu alebo zohrali úlohu aj iné faktory, momentálne nie je 
dôležité. Ide totiž o dobrú, ba priam skvelú správu, a to z via-
cerých uhlov pohľadu. Netešia sa azda jedine súperi AS... 

Berov prínos pre ligového šampióna netreba zdôrazňovať, 
trénerovi Martinovi Ševelovi by hráč jeho kvalít na jar veľmi 
chýbal. 

 Tešiť sa môžu aj trenčianski funkcionári, veď Matúš Bero 
má všetky predpoklady nadviazať na svoje výkony aj na jar a 
keď potvrdí konzistentnosť výkonov – ofenzívne dominantne i 
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gólovo vystrelil až v roku 2015, žiadatelia o jeho služby si budú 
na Sihoti v lete podávať kľučky. Prestupová čiastka sa v takom 
prípade môže vyšplhať ešte oveľa vyššie, ako bola zimná avi-
zovaná najmenšia sedemciferná suma. 

Pokračovanie Berovho pôsobenia pod Tatrami je výborné aj 
pre našu najvyššiu súťaž, keďže je to jeden z mála slovenských 
futbalistov, ktorí u nás predvádzajú v poslednom období kon-
štantné výkony na nadštandardnej úrovni. Predovšetkým je to 
však skvelé pre samotného hráča. 

Matúš Bero má stále len 20 rokov a celú kariéru pred sebou. 
Vlani vyletel strmo nahor, aj preňho však bude podnetné, že si 
môže pred definitívnym odchodom do veľkého futbalového 
sveta ešte vybrúsiť v kvalitnej trenčianskej mašinérii niektoré 
menej dokonalé hrany. 

www.sportaktuality.sk 14.02.2016 
pomocná evidencia 075/1/2016 
 
Jesenný majster Fortuna ligy AS Trenčín má v jarnej časti 

súťaži len tie najvyššie ambície. Úradujúci majster i víťaz Slo-
venského pohára chce zabojovať o výhry na oboch frontoch.  

Ako však na tlačovej konferencii v stredu 24. februára po-
vedal generálny manažér AS Róbert Rybníček, prioritou 
zostáva vybudovanie nového štadióna a príslušnej infraštruk-
túry. Trenčania z 19 jesenných zápasoch vyhrali až 15, prehrali 
iba raz a ligovému pelotónu kraľujú so sedembodovým násko-
kom pred Slovanom.  

„Začína sa druhá časť ročníka, ktorý je pre nás extrémne 
zaujímavý a nad očakávania rozbehnutý. Som rád, že sme prvý-
krát v pozícii jesenného lídra a že prvýkrát máme náskok pred 
prenasledovateľmi. Pre každého budeme cenným skalpom a 
všetci sa budú pripravovať na Trenčín trochu inak ako doposiaľ. 
Bolo dôležité, že sme ustáli turbulentné obdobie po hráčskych 
odchodoch. Naša dlhodobá práca prináša výsledky. Uskutočnili 
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sme zaujímavé predaje hráčov, kredit nášho klubu i celého 
slovenského futbalu sa zvyšuje. Našou prioritou zostáva 
výstavba štadióna a príslušnej infraštruktúry. Je to viac ako 
bojovať o titul a Slovenský pohár. Samozrejme, výsledky a toto 

všetko nám pomáha, ale 
priorita zostáva jasná,“ 
povedal novinárom Ró-
bert Rybníček. 

Trenčania v príprave 
absolvovali sústredenia v 
Česku a Turecku, podľa 
trénera Martina Ševelu 
stavili na kvalitu súperov.  

„Hlavná myšlienka 
zimnej prípravy bolo 

odohratie zápasov s kvalitnými súpermi. V Česku sme hrali so 
špičkou domácej súťaže, v Turecku sme sa stretli s kvalitnými 
európskymi mužstvami. Aj v minulosti sa nám potvrdilo, že len 
ťažkí súperi nás posúvajú dopredu. Ja s prípravou vyjadrujem 
spokojnosť, hráči nám potvrdili, že sa chcú posúvať ďalej. Ja 
stále tvrdím, že najlepší tréning je ostrý zápas. Zdravotne sme 
v poriadku, problémy s kolenom má Rundič, ktorý vynechá 
časť jarnej sezóny. Na ligu sme pripravení a tešíme sa,“ vravel 
Martin Ševela. 

Hráčsku kabínu na stretnutí s médiami reprezentoval kapitán 
Peter Kleščík:  

„Príprava bola kvalitná, odohrali sme viac zápasov ako v mi-
nulosti. Každý súper na oboch sústredeniach mal svoju kvalitu. 
Medzi novými hráčmi je aj Maierhofer, je to skúsený hráč, 
pomáha mladším.“ 

Súpiska pre jarnú časť Fortuna ligy 2015/2016: brankári: 
Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Samuel Vavrúš, obrancovia: 
Lukáš Skovajsa, Milan Rundič, Daniel Bednárik, Tomáš 

 

Róbert Rybníček s novou posilou Stefanom Maierhoferom. 
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Šalata, Martin Šulek, Kingsley Madu, James Lawrence, 
Christopher Udeh, Peter Kleščík, stredopoliari: Mitchell 
Schet, Ryan Koolwijk, Ibrahim Rabiu, Patrik Kochan, 
Jakub Holúbek, Matúš Opatovský, Matúš Bero, Cchung-
jao Jin, Denis Jančo, Chuang Cchung, útočníci: Gino van 
Kessel, Aliko Bala, Samuel Kalu, Dávid Guba, Stefan 
Maierhofer. 

Odchody: Peter Čögley (Bohemians Praha), Wesley Mo-
raes Ferreira Da Silva (FC Bruggy). 

 Príchody: Patrik Kochan (AS Trenčín U19), Samuel 
Vavrúš (AS Trenčín U19), Chuang Cchung (Gondomar Sport 
Club / Portugalsko), Christopher Udeh (GBS Academy Jos / 
Nigéria), Samuel Kalu (GBS Academy Jos / Nigéria), Stefan 
Maierhofer (Millwall FC / Anglicko). 

Bilancia prípravných zápasov: 7 – 3 – 2, skóre 32:9. 
www.teraz.sk 24.02.2016 
pomocná evidencia 101/1/2016 
 
Do svojho druhého ročníka vstupuje podujatie s novým 

názvom ako Trenčianska bežecká CEMMAC liga. Jej prvé kolo 
bude v marci. 

S cieľom propagovať beh medzi športujúcou verejnosťou 
organizuje bežeckú ligu v Trenčíne od roku 2015 partia nad-
šencov. Podľa slov jedného z nich - Ladislava Matejku - ligu 
tvorí deväť bežeckých podujatí. Pripravujú ich raz mesačne od 
marca do novembra, vždy na inom mieste v okolí Trenčína.  

„Lokality, ako aj dĺžky tratí sú zaujímavé a pestré, aby si na 
svoje prišiel naozaj každý,“ vraví Ladislav Matejka. Medzi 
účastníkmi minulého ročníka boli podľa jeho slov kvalitní vý-
konnostní bežci, no omnoho väčšiu skupinu tvorili bežeckí nad-
šenci z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.  

„Pri súčasnom celospoločenskom bežeckom „boome“ sú 
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práve tieto preteky pre mnohých prvým kontaktom s prete-
kárskou atmosférou, aj keď, možno dôležitejšie, ako samotné 
umiestnenie, je najmä stretnutie s ľuďmi vyznávajúcimi zdravý 
životný štýl a priateľské prostredie,“ hovorí Ladislav Matejka. 

Tento rok sa organizátori rozhodli behom podporiť Ob-
čianske združenie Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej 
onkológie v Banskej Bystrici. Pozývajú všetkých, ktorí sa chcú 
pridať, behať a pomáhať. Prvé kolo sa rozbehne už v nedeľu 20. 
marca 2016.  

Motiváciou bude teda nielen zbieranie bodov do celkového 
hodnotenia či posúvanie vlastných limitov alebo dosahovanie 
vytúžených cieľov, ale aj ochota pomôcť deťom s onkologic-
kým ochorením.  

Info 01.03.2016 
pomocná evidencia 
 
Na medzinárodnej súťaži v karate Veľká cena Slovenska 

v Bratislave sa 27.- 28. 2. 2016 zúčastnilo aj 7 pretekárov z Ka-
rate Klubu Ekonóm Trenčín.  

V kategórii kata 10-11 ročných dievčat nastúpili Adela 
Vlasáková a Lucia Mrázová. Obidve postupne vyhrávali je-
den zápas za druhým, až sa stretli vo finále, v ktorom bola 
úspešnejšia Vlasáková.  

Emme Kubišovej sa tentokrát nedarilo a nepodarilo sa jej 
obhájiť minuloročné víťazstvo. V kategórii kumite, medzi 
najmenšími dievčatami (5-7 rokov), zápasila Viktória Vašíč-
ková. Bojovala statočne, no na medailu to nestačilo.  V ka-
tegórii 10–11 ročných dievčat nastúpilo trio zápasníčok (Lucia 
Mrázová do 35 kg, Adela Vlasáková do 40 kg a Ema Pápištová 
nad 40 kg), ktoré dokázali, že patria k najlepším. Svoje váhové 
kategórie vyhrali. 
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 Tomáš Vašíček v kategórii 12-13 ročných chlapcov pod 45 
kg nenechal nič na ná-
hodu a tiež získal prvé 
miesto. V kategórii se-
nioriek pod 61 kg našla 
Miroslava Kopúňová 
premožiteľku až vo fi-
nále a získala tak pre na-
še mesto a klub 2. mies-
to.  

S konečnou bilanciou 
piatich zlatých a dvoch 
strieborných medailí pat-
ril KK Ekonóm Trenčín 
medzi najúspešnejšie kluby tohto silne obsadeného 
medzinárodného turnaja. V rekordnej účasti štartujúcich (1221 
fyzických štartov) a počtu zúčastnených krajín (18 krajín) KK 
Ekonóm Trenčín skončil celkovo na 4. mieste z 93 klubov.  

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 115/1/2016 
 
 
Krasokorčuliarsky klub Kraso Trenčín zožal na 

Majstrovstvách SR mladších žiakov a nádejí 2016 v Ružom-
berku v dňoch 5. a 6. marca úspech. 

V kategórii mladšie žiačky sa majsterkou Slovenska stala 
Agáta Bačová. V kategórií Nádeje 10 sa vicemajsterkou stala 
Erika Balážová, 6. miesto v tejto kategórií patrí Máše 
Moškovej. Trénerkou pretekárok je Jana Omelinová. Medai-
lové miesta získal klub aj v kategóriách Nádeje 8, kde sa 
vicemajsterkou stala Natália Ostrolúcka a Nádeje 7, kde 
striebornú medailu vybojovala Nina Benková a 4. miesto 
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obsadila Michaela Ševčíková. Tieto pretekárky trénujú pod 
vedením Petra 
Hebra.  

V tejto sezóne 
sa trenčiansky 
klub stal aj cel-
kovým víťazom 
Slovenského po-
hára spomedzi 31 
družstiev, čo sa 
stalo po prvýkrát 

v histórii klubu. Krasokorčuliarskym nádejám držíme palce aj 
v budúcnosti! 

Info 05.04.2016 
pomocná evidencia 130/1/2016 
 
Bedmintonisti Betpres Košice obhájili majstrovský titul v 

extralige družstiev. Na druhom mieste v Motip Dupli Extralige 
powered by Yonex skončili bra-
tislavské Spoje, bronz získala 
CEVA Trenčín.  

V trenčianskej športovej hale M-
ŠPORT na Ostrove ukoristil Bet-
pres už piaty titul za sebou. Štvrtú 

priečku obssadila  Lokomotíva Košice. 
Konečné poradie:       
1. Betpres Košice 14 bodov 
2. Spoje Bratislava 12 
3. CEVA Trenčín 10 
4. Lokomotíva Košice 4 
5. KPŠ Košice 0 
www.sportaktuality.sk 08.03.2016 
pomocná evidencia 135/1/2016 
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Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Sloven-

ska do 21 rokov získal Matúš Bero. Opora majstrovského tímu 
AS Trenčín nechala za sebou minuloročného víťaza Ondreja 
Dudu z Legie Varšava. Tretí skončil v hlasovaní ďalší člen 

minuloročného kádra nášho 
mužstva Stanislav Lobotka. 

Matúš Bero prebral víťaz-
nú trofej z rúk Viliama Du-
bovského, ktorý je otcom Pet-
ra Dubovského. Matúš Bero 
získal spoločne s Viktorom 

Pečovským aj ocenenie pre najlepších hráčov Fortuna ligy 
2015.  

„Toto ocenenie pre mňa znamená naozaj veľmi veľa. Je to 
odmena za to, aké výkony som predvádzal. Ak chcem byť ešte 
úspešnejší, musím v tom pokračovať. Pán Dubovský mi 
poradil. Treba stále tvrdo pracovať. O Petrovi Dubovskom 
viem toho dosť, rodičia mi o ňom hovorili a dávali mi ho za 
vzor,“ povedal Matúš Bero. 

Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2015 sa stal Marek 
Hamšík. Pre stredopoliara talianskeho SSC Neapol je to 
rekordný piaty triumf v prestížnej ankete, keď obhájil tento titul 
z roku 2014 a 2015. V 23. ročníku ankety tak prekonal štvor-
násobného víťaza Martina Škrtela z FC Liverpool, ktorý 
vstúpil do veľkého futbalu práve pod Čákovým hradom. V 
konečnom poradí skončili Stanislav Lobotka trinásty a Matúš 
Bero štrnásty. 

Najlepším slovenským trénerom sa stal kormidelník 
reprezentačného „áčka“ Ján Kozák. Hneď za ním sa umiestnili 
tréner nášho AS Trenčína Martin Ševela, ktorý nás priviedol k 
zisku majstrovskej trofeje a triumfu v Slovnaft Cupe.  

 



617 
 

„Cena poteší, no mysľou som už ďalej a musíme sa najmä 
dobre pripraviť na šam-
pionát do Francúzska. Čo sa 
týka ankety, mal som ťaž-
kých konkurentov, resp. 
konkurenta v osobe Martina 
Ševelu. S Trenčínom na Slo-
vensku získal double, a to je 
najviac. Tí, čo hlasovali, dali 
prednosť postupu na Euro 
2016, a to asi zavážilo,“ po-
vedal tréner Ján Kozák.  

V ankete hlasovalo 35 
odborníkov - dvadsať tréne-
rov a zástupcov SFZ a pät-
násť novinárov.  

Futbalista Slovenska 
2015: 1. Marek Hamšík 
(SSC Neapol) 348 bodov, 2. 

Martin Škrtel (FC Liverpool) 313, 3. Juraj Kucka (AC 
Miláno/FC Janov) 253, ... 13. Stanislav Lobotka (FC 
Nordsjalland/AS Trenčín) 9, 14. Matúš Bero (AS Trenčín) 8. 

Cena Petra Dubovského 2015: 1. Matúš Bero (AS Trenčín) 
17, 2. Ondrej Duda (Legia Varšava) 11, 3. Stanislav Lobotka 
(FC Nordsjalland/AS Trenčín) 4 

Najlepší tréner 2015: 1. Ján Kozák (reprezentácia SR A) 
102, 2. Martin Ševela (AS Trenčín) 55, 3. Pavel Hapal 
(reprezentácia SR 21) 21. 

www.astrencin.sk 27.03.2016 
pomocná evidencia 176/1/2016 
 

 

Matúš Bero po boku Viliama Dubovského. 
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Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Sloven-
ska do 21 rokov získal stredopoliar Matúš Bero z majstrov-
ského AS Trenčín.  

Matúš, čo toto ocenenie pre teba znamená? 
„Veľmi si ho vážim. Veľmi ťažko som sa dostával do formy, 

ale napokon to vyšlo. Je to silná vec a pre mňa taká vzpruha do 
ďalšej roboty, aby 
som bol lepší ako te-
raz.“ 

Predbehol si On-
dreja Dudu, ktorý 
ašpiroval na túto 
cenu. Ako to vní-
maš? 

„Ondro je vynika-
júci futbalista a myslím, že aj človek. Nie je ľahké byť s ním na 
jednej úrovni a som veľmi šťastný, že sa mi ho teraz podarilo 
preskočiť. Pre mňa to však týmto nekončí. Ja chcem na sebe 
ďalej pracovať a byť ešte lepší, aby som túto cenu obhájil.“ 

Čo, okrem trenčianskeho titulu, bol pre teba v minulom 
roku najvýznamnejší moment? 

„Asi ten, keď som v Bukurešti nepremenil tutovú šancu. 
Napokon sme nepostúpili ďalej, ale ja som na sebe stále tvrdo 
pracoval a tie góly začínajú teraz prichádzať. To bol pre mňa 
najväčší zlom, že som to neriešil a išiel som ďalej, čo ma 
naštartovalo k ešte lepším výkonom.“ 

Momentálne patríš medzi najväčšie talenty slovenského 
futbalu. Čo musíš urobiť preto, aby si sa dostal do reprezen-
tačného áčka? 

„Ja sa na to takto nepozerám. Mám takisto svoje sny, za 
ktorými sa snažím ísť. To, čo odovzdávam na ihrisku, vôbec nie 
je ľahké. Keď v tom však budem pokračovať, možno tá šanca 
časom príde.“  
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Tvoje sny smerom k zahraničiu ostávajú reálne. Čo mys-
líš, ako to po sezóne dopadne? 

„Otázka týchto prestupov je vždy veľmi ťažká. Vo futba-
lovom živote človek nikdy nevie, aký krok ho čaká a keď príde, 
musí byť naň pripravený. Uvidíme, čo bude v lete. Teraz nie je 
čas sa na to pozerať.“ 

Je tvoja výnimočnosť daná aj dodatočnými tréningami? 
„Samozrejme, že je to o tvrdej práci, lebo bez nej sa mladý 

hráč neposunie nikam. Nehovorím, že by som bol výnimočný, 
skôr však stopercentne pracujem pre svoj tím a vracia sa mi to 
v podobe gólov.“ 

Nehovoril si s trénerom Kozákom, či by si nemal šancu 
do Francúzska ešte ísť? 

„Vôbec nie. Som ešte mladý hráč a neostáva mi nič iné, ako 
čakať. Keď šanca príde, musím sa jej chytiť, ale nemyslím si, 
že by to prišlo už teraz. Je tam oveľa viac chalanov, ktorí si to 
zaslúžia.“ 

www.sportaktuality.sk 28.03.2016 
pomocná evidencia 180/1/2016 
 
Seniorský tím Dukly skončil sezónu na piatom mieste. V 

play-off srdnato vzdoroval kvalitnému súperovi z Banskej 
Bystrice, no vypadol 1:4 na zápasy. V piatich zápasoch 
štvrťfinálovej série strelili trenčianski hráči len dva góly z hry. 
Sezónu sme zhodnotili s generálnym manažérom a trénerom 
Jánom Kobezdom. 

Ako hodnotíte sezónu 2015/16?   
„Mali sme vyššie ambície a ciele, ktoré sa nám nepodarilo 

naplniť, preto s touto sezónou nemôžeme byť spokojní.“  
Dajú sa pomenovať plusy a mínusy ročníka, čo ukázal?   
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„Plusom bolo, že nám naši mladí hráči ukázali, že môžu hrať 
za áčko, ako jeden z mála tímov v Tipsport lige sme pravidelne 
hrávali s väčším počtom juniorov. Medzi plusy môžeme zaradiť 
hru v play-off, takto sme si predstavovali bojovnosť, nasadenie 

a obetavosť počas celej sezóny. Až na 
tú koncovku, ktorá nám nešla. Mínu-
som sezóny bola jednoznačne naša sla-
bá strelecká efektivita a zlá hra v pre-
silovkách. Aj z tohto dôvodu bola naša 
sezóna neúspešná, lebo tieto dve kľú-
čové stránky hry nám proste celú se-
zónu nešli.“  

Skúšali ste pomerne revolučný model na Slovensku, 
pôsobili ste vo funkcii trénera aj generálneho manažéra. 
Aké sú dojmy po sezóne?   

„Bola to pre mňa veľmi náročná sezóna, aj vzhľadom na to, 
že to bol môj prvý rok na oboch funkciách. Dá sa to zladiť, ale 
skúsime teraz nájsť nejakého iného trénera a tieto funkcie 
rozdeliť. Sme v podstate v rovnakej pozícii ako pred rokom, 
budeme hľadať vhodného hlavného trénera pre náš tím. Už pred 
rokom som pôvodne mal byť len generálnym manažérom, no 
nakoniec sme sa nedohodli s tromi či štyrmi trénermi a tak som 
nakoniec bol aj trénerom. Nedá sa táto možnosť vylúčiť ani 
teraz, uvidíme s kým sa nám podarí dohodnúť. Nechceme sem 
ťahať niekoho nasilu len preto, že nikoho nemáme. Do pauzy 
však ideme so zámerom nájsť nového hlavného trénera.“  

Keď sa obzrieme dozadu, čo by ste v sezóne urobili inak, 
ak by ste mohli?  

„Asi by som inak riešil skladbu tímu, chýbalo nám viac hrá-
čov strednej generácie, od tých 25 do 28 rokov. Mali sme via-
cero veľmi mladých, viacero starších, takže tá generácia, ktorá 
má už aj skúsenosti, ale má v sebe aj dravosť a agresivitu, tá 
nám chýbala.“  

 



621 
 

Nebolo počas sezóny príliš veľa pohybov v kádri?   
„Bolo to spôsobené aj množstvom zranení. V januári sme 

mali osem zranených hráčov z prvých pätiek, to sa veľmi pod-
písalo aj pod výsledok celej sezóny. Možno sme ešte 
potrebovali nejaké dva týždne pred play-off, aby sme doladili 
formu. Bohužiaľ ten čas sme nemali a situáciu sme museli riešiť 
takú, aká bola. Mne pohyby v kádri do decembra nevadia, treba 
hľadať optimálne zloženie družstva, potom však prišli tie 
zranenia. Nemohli sme mužstvo včas stabilizovať tak, ako sme 
si predstavovali.“  

V play-off sa zdalo, že starší hráči už na tejto úrovni nie 
sú takým prínosom, ako v základnej časti. Je to signál pre 
postupné omladenie tímu?    

„Hokej sa hrá inak, keď sa darí a keď vám góly padajú. Nám 
to nepadalo celú sezónu, jedno nadväzovalo na druhé, tí starší 
hráči neboli aj z dôvodu zranení veľmi rozbehnutí. V nasledu-
júcej sezóne káder isto omladíme, uvidíme, čo to prinesie.“  

Dá sa už niečo konkrétne povedať ohľadom kádra?  
„Je to ešte príliš skoro. Stále si rozoberáme starú sezónu, isto 

niektorí hráči ostanú, niektorí odídu. Nejaký obraz už v hlave 
mám, ale je ešte priskoro o tom konkrétne hovoriť. Dali sme si 
voľno, hráčom sa ozvem počas nasledujúceho týždňa, necháme 
si všetko prejsť hlavou. Nemám od nikoho zatiaľ informácie 
o tom, že by tu nechcel ostať. Vieme len to, že Robo Petrovický 
ukončí hráčsku činnosť.“   

Divácka návštevnosť sa oproti predošlej sezóne zdvihla 
zruba o 30%. Teší aspoň tento ukazovateľ?  

„Samozrejme, že to teší, len ma mrzí, že sme často divákov 
nepotešili. Ja im však ďakujem, že chodili na štadión a verím, 
že v budúcej sezóne budú chodiť ešte vo väčšom počte. Dúfam, 
že im dáme viac príležitostí k zábave. Aspoň tak ako v play-off, 
kde to bolo na štadióne úžasné, už som tu dávno niečo také 
nezažil.“  
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Sezóna bola po dlhšej dobe prvá v Trenčíne, ktorú za-
strešil generálny partner. Ako to vyzerá s pokračovaním 
spolupráce so spoločnosťou WSM?  

„Predbežne sme už dohodnutí, čaká nás ešte pracovný obed, 
kde by to malo byť doriešené.“  

Budete už v nasledujúcej sezóne podpisovať s hráčmi 
dlhodobejšie kontrakty, aby sa základ tímu udržal na nie-
koľko sezón?  

„Bolo by to ideálne. Problém je ten, že v lete peniaze od 
sponzorov nie sú. Museli 
by sme teda hospodáriť 
s nejakým prebytkom, 
aby nám niečo ostalo aj 
na leto. Nechceme hrá-
čom sľubovať peniaze aj 
na leto, keď to potom 
nevieme dodržať. Nemá 
zmysel začínať sezónu s mankom 50 tisíc eur. Len keby sme 
dali každému z dvadsiatich hráčov po 500 eur, tak je to 10 tisíc 
eur mesačne. Za tri letné mesiace by sme hneď mali dlh 30 tisíc. 
To vôbec nie je ideálne a ani hráčom by to nič neriešilo, tie 
peniaze by v lete aj tak nevideli. Musíme teda počas sezóny 
zohnať toľko peňazí, aby nám na leto aspoň 50 tisíc ostalo, 
potom budú dlhodobé zmluvy reálne.“  

www.hkdukla.sk 31.03.2016 
pomocná evidencia 188/1/2016 
 
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Lukáš 

Skovajsa a Adrián Chovan podpísali nové dlhodobé kontrakty 
s AS Trenčín. Úradujúcemu majstrovi sa upísali na štyri roky.  

„Novú zmluvu beriem ako odmenu za robotu, ktorú odvá-
dzam v Trenčíne. Je to pre mňa motivácia do ďalšej práce. Mo-
jím osobným cieľom je futbalovo sa rozvíjať a zdokonaľovať v 
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každej činnosti. Športovým cieľom je obhájiť titul,“ vyjadril sa 
obranca Lukáš Skovajsa. 

Adrián Chovan chce zabojovať o post brankárskej jednotky 
s Igorom Šemrincom. 

„Som rád, že to vyšlo a že sme sa dohodli na novej zmluve. 
Rokovania neboli dlhé. Šemo je dobrý brankár, ja sa však 
budem snažiť zabojovať o miesto v základnej jedenástke. Chcel 
by som tu chytávať.“ 

www.sportaktuality.sk 04.04.2016 
pomocná evidencia 215/1/2016 
 
Klub Kraso Trenčín získal ďalší úspech. Vo finále 

v interpretačnom korčuľovaní a adult pre rok 2016 (neoficiálne 
Majstrovstvá Slovenska v interpretačnom korčuľovaní), ktoré 
sa konali 9. apríla 2016 v Púchove, získala titul v kategórii IK 
C3 SILVER Alexandra Dužeková. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 227/1/2016 
 
V Mestskej športovej hale na Sihoti sa 11. - 12. apríla usku-

točnili Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl 2016 vo 
florbale. Turnaja sa zúčastnilo 8 škôl, ktoré sa stali víťazmi 
svojich regiónov. Titul školského majstra Slovenska vybojovali 
florbalisti z Dopravnej akadémie Trenčín. 

Na Majstrovstvách Slovenska žiačok stredných škôl vo flor-
bale (18. - 19. 4.) reprezentovali Trenčiansky kraj florbalistky z 
Obchodnej akadémie M. Hodžu. V boji o titul skončili druhé.  

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 242/1/2016 
 
Na štvrtom ročníku Benefičného behu Pro autis sa zúčastnilo 

viac ako 500 bežcov, čo je približne o 50 pretekárov viac ako 
minulý rok. Bežalo sa v sobotu 16. apríla 2016 v Soblahove.  
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Ako za organizátorov informoval Martin Vlnka, celkovo sa 
na podujatí vyzbierala čiastka 3 350 eur.  

„Chceme sa poďakovať hlavne všetkým dobrovoľníkom 
a sponzorom,“ povedal. Peniaze budú použité na podporu Tren-
čianskeho autistického centra Pro autis a Súkromnej ZŠ pre 
žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami.  

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 248/1/2016 
 
V sobotu 16. apríla sa v Trenčíne v Posádkovom klube ko-

nali majstrovstvá juniorov a junioriek v kulturistike, fitness, 
bodyfitness, bikiny fitness a physique.  

Z poverenia Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a 
silového trojboja organizovalo toto podujatie Fitness Gabrhel, 

konkrétne Milan 
Gabrhel  spolu s 
Pavlom Gugom. 
Organizátori pova-
žujú za veľký ús-
pech, že podujatie 
dokázalo naplniť 
Posádkový klub do 
posledného miesta 
na semifinále i finá-
le. Na súťažnom 

pódiu sa predstavilo vyše 150 pretekárov a pretekárok. 
Oddiel Fitness Gabrhel zastupovali dve pretekárky. Nádeje 

sa vkladali hlavne do mladej ale už veľmi úspešnej fitnessky 
Kristíny Juricovej. Nesklamala a na domácej pôde získala 
skvelé tretie miesto v kategórii Fitness junioriek.  

www.sportaktuality.sk 19.04.2016 
pomocná evidencia 256/1/2016 
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Do vitríny slovenskej športovej literatúry pribudol nový 

klenot. Esenciu najpopulárnejšej kolektívnej hry, defilé 
generácií, pozadie víťazstiev i malých športových tragédií 
v kombinácii so si-
lou priateľstva a ra-
dosti z pohybu mi-
nulých desaťročí 
prináša publikácia 
„110 rokov tren-
čianskeho futbalu“. 

Trenčiansky fut-
bal si po včerajšku 
opäť zvýšil reno-
mé. Tento raz nebodoval na ihrisku, ale na pôde Verejnej kniž-
nice Michala Rešetku v Trenčíne. Jedenásť desaťročí histórie 
tohto najpopulárnejšieho športu v meste pod hradom Matúša 
Čáka je komplexne zachytených na stránkach vyše 500-
stranovej knižky.  

Spísať plnenie trenčianskych futbalových snov sa podujal 
autorský kolektív 
pozostávajúci zo zo-
stavovateľa Jozefa 
Hankociho a čle-
nov Petra Martiná-
ka, Romana Mazá-
ka a Martina Ga-
lajdu. 

Slávnostné uve-
denie knihy prilá-

kalo do knižnice celú trenčiansku futbalovú rodinu. Nechýbali 
zástupcovia zlatej generácie trenčianskeho futbalu, terajšie 
vychádzajúce hviezdy miestnej futbalovej scény, zástupcovia 

Zostavovateľ publikácie Jozef Hankoci. 
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klubu AS  i fanúšikovia. Nekrstilo sa inak než symbolicky 
pomiešanou umelou a živou trávou zo všetkých 
troch trenčianskych futbalových ihrísk. Krstín knižnej podoby 
histórie trenčianskeho futbalu sa osobne zúčastnila aj žijúca 
futbalová legenda, strieborný olympionik z Tokia 1964 
Vojtech Masný.  

Knižka zhromažďuje množstvo cenných a doposiaľ nepubli-
kovaných historických 
prameňov vrátane fotogra-
fií, článkov, listín, spo-
mienok a míľnikov.  

„Takáto ucelená kniž-
ka, výslnie trenčianskeho 
futbalu, vychádza po 51 
rokoch. Myslím si, že sa 
nám túto dlhú dobu po-
darilo s autorským kolektívom podchytiť. V knižke spájame 
všetky trenčianske kluby a tým aj rozširujeme futbalovú ro-
dinu,“ teší sa z vydania knižky jej zostavovateľ.  

„Samozrejme, jedna vec sú trofeje, ktoré sú pre ľudí a fa-
núšikov fantastickým ocenením, druhá vec je táto knižka. Sme 
radi, že ju takýmto spôsobom uvádzame do života a do galérie 
futbalového klubu AS Trenčín,“ prihovoril sa prítomným počas 
slávnostného uvedenia  generálny manažér futbalového klubu 
AS Trenčín Róbert Rybníček.  

www.tsk.sk 21.04.2016 
pomocná evidencia 263/1/2016 
 
Výber AS Trenčín do 12 rokov sa uplynulý týždeň zúčastnil 

turnaja pod názvom „Minirepublika“ v Bratislave. V konkuren-
cii slovenskej a českej špičky naši chlapci nezaváhali, keď 
vyhrali všetky zápasy. 

 

 

Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček. 
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Turnaje pod názvom „Minirepublika“ sa hrajú štyrikrát do 
roka. Hrajú ich najkvalitnejšie družstvá z oboch strán rieky 
Moravy. Naša „dvanástka“ pod vedením trénerov Martina 
Fabuša a Vratislava Mojžiša ovládla bratislavský turnaj, keď 
všetky zápasy s prehľadom vyhrala. V štyroch stretnutiach 
inkasovala rovnaký počet gólov.  

„Musím vyzdvihnúť herný výkon a koncentráciu hráčov v 
každom zo štyroch náročných zápasov proti herne vyspelým 
súperom, ktorí sa snažili vysokým pressingom dostať našich 
hráčov pod tlak už pri rozohrávke. V dôsledku toho museli naši 
hráči pracovať oveľa rýchlejšie s loptou, čo dokázali zvládnuť 
aj na menej kvalitnom teréne. Hráči ukázali charakter 
predovšetkým v zápase proti futbalovo najkvalitnejšiemu 
súperovi Sparte Praha, v ktorom otočili výsledok vo svoj 
prospech,“ povedal kormidelník výberu Vratislav Mojžiš. 

Výsledky_ AS Trenčín – Bohemians Praha 3:1, AS Trenčín 
– Slovan Bratislava 2:0, AS Trenčín – Sparta Praha 3:2, 
AS Trenčín – Baník Ostrava 4:1 

AS Trenčín U12: Lapoš - Vyšlan, Bagin, Mičuda, Bednár, 
Ovšonka, Gago, Šimek, Gajdoš, Bulko, Vajling, Ďorďai, Škul-
téty, Veselý. 

www.astrencin.sk 25.04.2015 
pomocná evidencia 275/1/2016 
 
V sezóne 2015/16 Dukla uplatnila netradičný model, keď 

generálny manažér Ján Kobezda bol zároveň aj trénerom tímu. 
Pre novú sezónu avizoval snahu vrátiť sa k tradičnej situácii, že 
budú obe funkcie opäť rozdelené. Post hlavného trénera v 
novom ročníku tak bude zastávať Miloš Holaň. 

„Rozhodli sme sa pre Miloša, lebo patrí k mladším trénerom, 
napriek tomu už toho má dosť odtrénovaného, či už na 
Slovensku, v Čechách alebo v iných zahraničných ligách. Po 
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vzájomných rozhovoroch sme sa zhodli na niektorých základ-
ných veciach, ktoré by sme v klube chceli presadzovať a potom 
už nebránilo nič tomu, aby sme sa dohodli a podpísali s ním 
zmluvu. Doteraz sme neboli príliš aktívni na hráčskom poli, 
lebo sme chceli počkať na nového trénera, teraz začneme spolu 
konzultovať hráčov, ktorých by sme chceli do tímu,“ komen-
toval príchod 45-ročného kouča generálny manažér Dukly Ján 
Kobezda.  

Nebude to prvá skúsenosť bývalého obrancu s trenčianskym 
hokejom, v sezóne 1991/92 sa pod vedením trénera Júliusa 
Šuplera stal majstrom ČSFR v drese Dukly. Svoju kariéru 
o rok ešte viac rozbehol doma vo Vítkoviciach, potom už za-
mieril do zámoria, kde obliekal dres Philadelphie aj Anaheimu.  

V roku 1996 bohužiaľ jeho úspešnú kariéru zabrzdila ťažká 
choroba, na ľad sa vrátil po dvoch rokoch. V posledných 
ročníkoch aktívneho pôsobenia hrával ešte vo Vítkoviciach, 
Třinci a Freiburgu.  

Potom presedlal na trénerskú dráhu, začal ako asistent 
trénera vo Vítkoviciach, kde neskôr prvýkrát skúsil aj úlohu 
hlavného trénera, potom už pôsobil vždy ako líder trénerského 
tímu. V nórskom Lillehammeri, Zvolene, Sparte Praha, Mladej 
Boleslavi, Berkute Kiev či rakúskom Feldkirchu. V uplynulom 
ročníku koučoval bieloruský Neman Grodno.  

K rozhodovaniu českého kouča prispel aj atribút nostalgie, 
rád spomína na trenčianske časy.  

„Mal som určité ponuky zo Slovenska aj zo zahraničia, cez 
Andreja Nedorosta, ktorého som trénoval v Rakúsku, som sa 
dostal k Jánovi Kobezdovi a potom začali medzi nami roko-
vania. Detaily doladil môj agent Vladimír Vujtek ml. Čo 
rozhodlo, bola aj taká nostalgia, značka Dukly Trenčín. Aj to, 
že je tu nastavená nejaká nová filozofia, pracovať s mladými 
hráčmi a niečo dokázať,“ povedal tesne po podpise zmluvy 
Miloš Holaň.  
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Dukla avizovala omladenie kádra, do tímu tak nový tréner 
dostane aj viacero mladíkov, práca s nimi mu problémy nerobí.  

„Mládež je v Dukle výborná, má za sebou tituly. Nevravím, 
že budú hrať všetci z juniorského tímu, ale jedna päťka si to 

zaslúži. Nie však tým, čo do-
kázali v mládeži, ale musia to 
ukázať v áčku, v príprave,“ avi-
zuje nový tréner. 

V obrane s Róbertom Šveh-
lom boli piliermi obrany v se-
zóne 1991/92, počas zlatého 
ťaženia Trenčanov vo federálnej 
lige.  

„Tie spomienky nezmiznú 
len tak. Veľa ľudí z Trenčína 
poznám, bolo tu vynikajúce ve-
denie, skvelá partia, vynikajúci 
fanúšikovia, celé mesto žilo 
hokejom. Keď niekto niekde 
získa titul, asi na to nikdy ne-
zabudne. Bolo by to krásne, ke-

by sa tie časy zopakovali, bude to ale možno beh na dlhšiu trať, 
kým hráči dorastú do určitej úrovne. Všetko sa bude odvíjať aj 
od rozpočtu klubu, od toho, akých hráčov a za aké peniaze si 
budeme môcť dovoli,“ popísal svoju predstavu kádra bývalý 
reprezentačný obranca, držiteľ bronzovej medaily z MS 1993.  

Káder si môže takmer celý odobriť, keďže doteraz nie je 
podpísaných veľa hráčov.  

„Za asistenta som si vybral trenčiansku ikonu – Róberta 
Petrovického, ktorý bude mojou pravou rukou. Ja som bol 
s Robom v kontakte pravidelne, on je rodina s Vladimírom 
Vůjtekom, ja som s ním zase odmalička kamarát, takže naše 
cesty sa rôzne preplietali. Robo má za sebou veľa skúseností, 

Miloš Holaň s Jánom Kobezdom po podpise zmluvy. 
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nie ako tréner, to ešte len začína, ale ako hráč, ktorý niečo 
v hokeji dokázal. Je to človek, ktorému verím a ktorý pozná aj 
trenčianske prostredie,“ popísal voľbu svojej pravej ruky na 
lavičke Miloš Holaň.  

www.hkdukla.sk 26.04.2016 
pomocná evidencia 280/1/2016 
 
Ďalší hokejista zo zlatého göteborského tímu 2002 sa 

rozlúčil s aktívnou činnosťou. Štyridsaťdvaročný Róbert 
Petrovický vcelku nenápadne uverejnil fotku svojich korčulí 
zavesených na šnúrkach. Už vyše týždňa sprevádza svoju dcéru 
Kiaru Jane na tenisových turnajoch na Floride.  

„Naozaj končím, všetko som zvážil. Už táto sezóna bola nad 
môj pôvodný plán. Chcel som sa s Duklou rozlúčiť podobným 
umiestnením, ako v čase, keď som do nej prišiel. Vtedy sme sa 

v roku 1992 stali fe-
derálnymi majstrami, 
mal som iba osem-
násť rokov. Niečo 
podobné mi na záver 
kariéry nebolo súde-
né, taký je život. Ho-
kej mi v ňom dal 
veľa, aj v budúcnosti 

mienim ostať pri ňom,“ vyznal sa Róbert Petrovický pre denník 
Šport z Floridy. 

„Som spokojný s tým, čo som v ňom dosiahol. Zahral som 
si v NHL, získal titul majstra sveta, bol som vlajkonosičom 
olympijskej výpravy v Salt Lake City 2002 a skúsil som si 
viaceré medzinárodné ligy.“ 

Dlhoročný reprezentant nedohral tohtoročné play-off pre 
nepríjemnú zlomeninu kostičky v lakti. Zvážil, že nemá vý-
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znam ďalej týrať telo, ktoré počas vyše dvadsaťročnej pro-
fesionálnej kariéry postihlo dosť patálií. Jeho prenikavo modré 
oči s úprimným pohľadom podložené čistým charakterom si 
prirodzene získavali rešpekt spoluhráčov i ostatných ľudí z 
hokejového biznisu na celom svete. A divákov najviac to, že iba 
on a možno ešte brankár Ján Lašák sa nehanbili za slzy 
nešťastia po tom, čo sklamali fanúšikov. Neraz priamo pred 
kamerami. 

Slovné spojenie „hokejový srdciar“ dnes už často vyznieva 
sprofanovane, no na počesť citlivého Petrovického by ho mohli 
pomyselne vyvesiť aspoň na rok do archívu medzi nikým 
nepoužívané. Z úcty. 

Bratia Róbert a o tri roky mladší Ronald mali šťastné 
detstvo. Vyrastali vo svete športu. Spočiatku ich režim závisel 
od toho, či svieti slnko alebo už pouličné lampy. Podľa toho sa 
prezúvali z lyží do korčulí. A v lete do futbalových kopačiek. 
Ich otec Peter bol zubárom v priľahlej dedinke Žiliny Vysoká 
nad Kysucou. 

„Medzi riečkou Kysucou a zdravotným strediskom na strane 
mojej ambulancie bol pľac, ktorý som im hadicou vystriekal na 
solídne klzisko. Naháňali sa po ňom až do tmy. Synovia boli 
popritom aj náruživí lyžiari. Robo bol v popredí slalomárskeho 
rebríčka.“ 

„Neraz sme sa ponáhľali ráno do Vrátnej na lyžiarske pre-
teky a ešte neboli ani rozdané ceny a už sme trielili na žilinský 
zimák. Robo to trénerovi Kalmanovi Bielečkovi často zatajil, 
aby mu nezakázal lyžovať. V hokeji dával vtedy veľa gólov,“ 
spomína jeho otec Peter, ktorý dodnes žije v Žiline a stále má 
odložený novinový článok s titulkom „Nový Gretzky z Kysu-
ce“. 

Športový i životný rozlet zaslzil Róbertovi dušu v šestnástich 
rokoch. Zo žilinského dorastu ho povolali na prvé repre-
zentačné sústredenie bývalej československej reprezentácie do 
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16 rokov. Do Slaného, až za Prahu. Mladý hokejista sa nevedel 
dočkať, no o 24 hodín neskôr by ten deň najradšej vymazal zo 
života.  

„Vstával som skoro ráno na vlak, pamätám si však, že 
mamička mi nezabudla dať pusu na rozlúčku.“ 

Až v Prahe sa dozvedel hroznú správu. „Krátko po mne išla 
mamička nakúpiť čerstvé pečivo, pri ceste ju nešťastne za 
čudných okolností zrazilo auto a zranenia neprežila. Nikdy 
nezabudnem na okamžitú cestu späť za strašnou pravdou. 
Odviezli ma autom zo zväzu, bolo to nekonečné a mučivé.“  

Róbert odohral celú hokejovú kariéru s číslom 39 na drese. 
Symbolizovalo vek mamy Jany, v ktorom predčasne odišla zo 
sveta. Rýchly korčuliar a efektívny strelec neušiel pozornosti 

neďalekej zvučnej tren-
čianskej hokejovej akadé-
mie. V sezóne 1991/92 
tréner Július Šupler dal 
dokopy v Dukle trojzáprah 
mladíkov Pálffy – Petro-
vický - Jánoš, ktorý len v 
play-off nazbieral spolu 63 
bodov. Vo finále na tri ví-

ťazné zápasy zdolal Škodu Plzeň a o parádny útok mala záujem 
celá Európa. 

Krídelník s nevšedným talentom Žigmund Pálffy dal v 
trinástich zápasoch play-off sám 18 gólov a na osem ďalších 
prihral, dispečerom medzi ním a Branislavom Jánošom na 
druhej strane bol neúnavný korčuliar Róbert Petrovický. Dukla 
hrala nátlakový hokej, na ktorý fanúšikovia dodnes spomínajú. 

„Bola radosť sa na nich pozerať,“ vraví ich vtedajší tréner 
Július Šupler „Pri motivácii bolo ku každému treba pristupovať 
jednotlivo. Keď sa mi zdalo, že Žigo sa na ľade iba vozí, 

 

Legendárny majstrovský útok Dukly (zľava) Jánoš, Petrovický, Pálffy. 
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neváhal som skríknuť: Kopni do vrtule, ty Záhorák! To ste mali 
potom vidieť.“ 

Žigmund Pálffy ešte nemal dostatočnú muskulatúru. 
Niekedy sa spoluhráči smiali, že keď zabrzdí doľava, nohavice 
mu plachtia zotrvačnosťou na druhú stranu. Také dynamické 
mal korčuliarske zrýchlenie.  

„U Petrasa bolo niekedy treba korigovať skôr prílišnú snahu, 
aby niekedy vyčkal s momentom prihrávky. Dokopy to bol však 
súbor, ktorý privádzal ľudí do extázy,“ dodal Július Šupler. 

Osemnásťročného Róberta po sezóne draftoval bývalý klub 
NHL Hartford Whalers a v lete putoval do jejho farmy 
v Springfielde. Po nezabudnuteľnom roku v Trenčíne ho čakal 
ďalší kariérny míľnik na olympiáde v Lillehammeri 1994. 

Mladý Róbert Petrovický nechýbal 
na pamätnom sústredení v Bojni-
ciach a Prievidzi, kam trénerské trio 
Július Šupler, František Hossa a 
Vladimír Šťastný pozvalo 44 
najlepších hokejistov Slovenska. 

Dva slnkom zaliate februárové 
olympijské týždne v Lillehammeri 
1994 zvyknú novinári nasadzovať 
na prvú priečku v histórii novo-
dobých hier podľa ich spojenia s 
antickými ideálmi. Korektné súbo-
je, čistá príroda, vľúdni fanúši-
kovia, ktorí si zvykli aj v počte 50 

tisíc posadať na sneh okolo bežeckých tratí svojich národných 
hrdinov. Do kultivovaného koloritu bezstresových hier zapadol 
aj výkon hokejového nováčika zo Slovenska, ktoré malo pod 
olympijskými kruhmi samostatnú premiéru. 

Lillehammer ostane pre slovenský hokej neopakovateľný. 
Zradnú septembrovú kvalifikáciu v Sheffielde 1993 sme vyhrali 

 

Róbert Petrovický v drese Hartfordu Whallers. 



634 
 

pred Lotyšskom a Poľskom. Do Lillehammeru mohol ísť iba 
víťaz.  

Július Šupler, ktorý už viedol reprezentačný tím, mal opäť 
veľa talentu v útoku. Napriek tomu zahraniční experti 
slovenský tím pred olympiádou nebrali veľmi vážne. Obľúbená 
bola ironická definícia, že náš útok síce patrí do A-kategórie 
majstrovstiev sveta, no obrana do „béčka“ a brankári do 
„céčka“. V čase hier sme nemali za sebou žiadnu šampionátovú 
skúsenosť. 

V Lillehammeri sa tím kapitána Petra Šťastného skvele 
rozbehol a vyhral základnú B-skupinu pred Kanadou, 
Švédskom, USA. Spolu s Fínmi, víťazmi A-skupiny, sme 
predvádzali najatraktívnejší hokej. V poslednom zápase 
skupiny si mohli dovoliť zataktizovať, aby sme sa vo štvrťfinále 
vyhli Rusom. Stačilo nevyhrať nad Francúzskom. Slováci to 
však neurobili a vyhrali 6:2, Róbert Petrovický dal gól. 

Pred štvrťfinále s Ruskom vládol v tíme optimizmus.  
„Keď Rusi prehrávajú, prepadajú panike, strácajú 

disciplínu,“ videli cestu do semifinále hráči, ktorí mali s Rusmi 
bohaté skúsenosti. Všetko vychádzalo podľa plánu, gólmi Petra 
Šťastného a Miroslava Šatana sme vyhrali prvú tretinu. 

„Slováci boli gramotnejší, kombinačne kultivovanejší," 
uznal po zápase dnes nebohý Igor Dmitrijev, asistent trénera 
Viktora Tichonova. 

Ten po víťaznom góle Vinogradova vyskočil na mantinel 
ako malý chlapec. Podobne jeho kolega Július Šupler.  

„Uľavil som si kopancom do mantinelu. Pred očami som mal 
ľudí doma, koľko padlo na zem rozbitých pohárov, možno sa 
ušlo i televízorom.“ 

Róbert Petrovický sedel smutný v kabíne spolu s ostatnými 
vyše hodiny. Slzy sklamania ukrýval za dverami. Na 
predolympijskej kvalifikácii v Sheffielde a v samotnom 
Lillehammeri na vlastnej koži prežíval tvorbu novej slovenskej 
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reprezentácie, ktorú neskôr viedol niekoľkokrát sám ako 
kapitán. 

Na ZOH 2002 v Salt Lake City bol Róbert Petrovický 
vlajkonosičom slovenskej výpravy pri nástupe na otvárací 
ceremoniál. „Vnímam to ako privilégium, ako jeden z 

highlightov mojej kariéry,“ 
hodnotil Róbert, ktorý sa však s 
kapitánskym „céčkom“ dočkal 
sklamania. 

„Šťastím v nešťastí bolo, že 
išlo o poslednú olympiádu, na 
ktorej bol náš tím v predturnaji 
diskriminovaný, lebo sme ne-
mohli postaviť všetkých hráčov 
z NHL. Bola porušená zásada 
olympionizmu o práve najlep-
ších zúčastniť sa, do kolízie sa 
dostal aj princíp fair-play. Ja 
som si vychutnával aspoň spo-
luprácu na ľade s Paľom De-

mitrom. V kľúčovom zápase o postup sme po bláznivom vý-
voji dali po góle, no remíza 6:6 nám na postup do hlavnej fázy 
nestačila.“ 

Onedlho na šampionáte v Göteborgu 2002 bol súčasťou 
majstrovského tímu. „Róbert má výrazný podiel na našom zla-
tom úspechu. Veľmi vnímavo zvládal líderskú pozíciu i 
kapitánske 'céčko', až pokým prišli hlavné hviezdy zo zámoria 
na poslednú chvíľu. Petras perfektne plnil svoje úlohy, v 
ktorých prevládala defenzíva. Pri hre vždy rozmýšľal, vedel sa 
veľmi trefne spýtať. Jeho férový charakter a spoľahlivosť je pre 
každého trénera nadstavbou,“ vraví dnes vtedajší tréner zlatého 
tímu Ján Filc. 

 

 

V reprezentačnom drese s kapitánskym „céčkom“. 
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Hoci Róbert má mimo hokeja mäkkú povahu, pred 
dvadsiatimi rokmi mu ustúpila pôvabná žena. Dcéra bývalého 
reprezentačného trénera Slovenska Vladimíra Vůjtka Šárka sa 
napriek sľubnej perspektíve vzdala profesionálnej kariéry 
tenistky. Šárkin talent rozvíja jej šestnásťročná Kiara Jane a 
otcov v hokejovej Dukle štrnásťročný Rayen. 

Róbert Petrovický bude od novej sezóny asistentom nového 
trénera Dukly Trenčín Miloša Holaňa. V minulosti spoločne 
hrávali za klub spod hradu Matúša Čáka a v sezóne 1991/92 
vybojovali majstrovský titul.  

Vizitka Róberta Petrovického: Narodený 26. októbra 1973 
(42 rokov) v Košiciach. Výška a váha: 181 cm, 81 kg.  

Draft do NHL: 1. kolo 1992 Hartford Whalers (9. miesto). 
Kluby: Dukla Trenčín, Hartford (NHL), Springfield (AHL), 

Dallas (NHL), Detroit Vipers (IHL), Michigan (IHL), St. Louis 
(NHL), Worcester (AHL), Tampa Bay (NHL), Grand Rapids 
(IHL), NY Islanders (NHL), Chicago Wolves (IHL), MODO, 
Ambri-Piotta, Langnau, Zürich, Vítkovice, Leksand, Dinamo 
Riga, Kuopio, Brno, Slavia.  

Bilancia v slovenskej reprezentácii: 100 zápasov, 28 
gólov.  

Bilancia v NHL: 208 zápasov, 27 gólov, 38 asistencií. 
Bilancia v slovenskej extralige: 124 zápasov, 15 gólov, 55 

asistencií. 
Najväčšie úspechy: majster sveta 2002, majster Európy do 

18 rokov 1991, majster Česko-Slovenska 1992, vicemajster 
Česka 2012. 

www.sportaktuality.sk 28.04.2016 
pomocná evidencia 288/1/2016 
 
Víťazmi Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2015/2016 sa 

stali zverenci trénera Martina Ševelu, ktorí vo finále v piatok 
29. apríla v Trnave zdolali ŠK Slovan Bratislava 3:1.  
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Slovan síce viedol po góle Adama Zreľáka (53. min), lenže 
AS mal mohutný finiš a vďaka presnému zásahu Stefana 
Maierhofera (77. min) a dvom gólom Gina Van Kessela (87. 
a 90. min) strhol víťazstvo na svoju stranu. AS obhájilo vlaňajší 
primát z Popradu. 

ŠK Slovan Bratislava: Mucha - Pliatsikas, Saláta, Sekulič, 
Podaný - Scott (90.+1 Savičevič), De Kamps - Milinkovič 
(84. Crnkič), Kubík, Zreľák – Vittek. 

AS Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Skovajsa, Madu - 
Koolwijk (89. Lawrence) - Van Kessel, Bero, Rabiu, Kalu 
(66. Schet) - Guba (66. Maierhofer). 8547 divákov. 

Hráčov pri nástupe privítali oba fanúšikovské tábory nápa-
ditou choreografiou a zaujímavé veci sa diali aj vzápätí na 

ihrisku. V 8. min 
po rýchlom pre-
nesení hry puto-
vala lopta z nohy 
Zreľáka na Ku-
bíka, ale jeho 
zblokovaný po-
kus znamenal pre 
Slovan len roh. V 
10. min Skovajsa 

stratil loptu a opäť z toho bola príležitosť pre „belasých“. Ten-
toraz mieril tiesnený Kubík vedľa brány.  

V 26. min rozhodca Sedlák prerušil zápas, keďže zo sektora 
bratislavských fanúšikov dopadlo na ihrisko niekoľko delo-
buchov a svetlíc. Súboj pokračoval po zhruba päťminútovom 
prerušení, ktoré zabrzdilo aktivitu Slovana a pomohlo AS. V 
32. min si Trenčania vypracovali najväčšiu príležitosť na otvo-
renie skóre, Berova strela však trafila iba ľavú žrď Muchovej 
brány. Na opačnej strane Zreľákov nepodarený pokus o lob 

Matúš Bero v hlavičkovom súboji s reprezentačným obrancom Kornelom Salátom. 
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skončil v rukaviciach Šemrinca a rušný prvý polčas ukončila 
Salátova nepresná hlavička. 

Kubík v 53. min našiel uličkou rozbehnutého Zreľáka, ktorý 
sa vyhol Šemrincovi a nemal problém poslať loptu do odkrytej 
brány – 0:1. Tréner Ševela sa snažil oživiť hru dvojitým strie-
daním, na ihrisko poslal obrovitého Maierhofera a ten sa mu za 
dôveru odvďačil vyrovnaním. Rakúšan si v 77. min v malom 
vápne zasekávačkou posunul loptu do palebnej pozície a pred-
viedol nekompromisnú strelu pod brvno - 1:1.  

V 87. min putovala po rohu lopta až na zadnú žrď a pohotový 
Van Kessel ju prepasíroval cez Muchu do siete – 2:1. Slovanu 
zostal na odpoveď krátky čas a tú usekol van Kessel, keď v 
nadstavenom čase gólom do prázdnej brány upravil na ko-

nečných 3:1. 
Nikodimos Papa-

vasiliou, tréner Slo-
vana: „Je to pre nás 
obrovské sklamanie, 
pretože sme mali vo 
finále dlho navrch. 
Chýbal tomu druhý 
gól, ktorým by sme 
poistili náš náskok. 

Napriek tomu som na hráčov hrdý za to, čo predviedli.  
Martin Ševela, tréner Trenčína: „Som šťastný, že sme 

otočili proti kvalitnému súperovi skóre a máme ďalšiu trofej. 
Striedania našu hru oživili a ani po vyrovnaní sme nemysleli na 
remízu, ale chceli sme vyhrať. Hnal som hráčov dopredu a 
podarilo sa. Rozhodla tímovosť, išli sme na dno síl a aj šťastena 
sa k nám otočila tvárou. Veľké oslavy nebudú a ideme ďalej, 
pretože ešte potrebujeme splniť náš druhý cieľ a získať titul.“ 

www.astrencin.sk 30.04.2016 
pomocná evidencia 293/1/2016 
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Od vysnívanej účasti na majstrovstvách sveta v hokeji ho 

delilo jediné miesto. Spomedzi útočníkov zostal Čierny Peter v 
rukách Michalovi Hlinkovi, ktorého síce vyradenie z kádra na 
poslednú chvíľu mrzelo, no vzal to športovo. Hoci sa mu 
nepodarilo prebojovať na svetový šampionát, prežil úspešnú 
sezónu a nabral množstvo reprezentačných skúseností.  

Tréner národného tímu Zdeno Cíger oznámil konečnú 
nomináciu po prípravnom dueli proti Dánsku v sobotu 30. 
apríla, v ktorom Slováci triumfovali 3:1. Zápas z hľadiska si 
pozrelo viacero hráčov, okrem Hlinku však reprezentáciu tesne 
pred MS opustili aj obrancovia Oldrich Kotvan, Lukáš Kozák 
a Adam Jánošík. 

„Snažil som sa vziať to športovo. Takéto veci sa jednoducho 
stávajú, patrí to k hokeju. 
Padlo to na nás s chlapcami a 
mrzí ma to, pretože išlo o po-
sledný rez pred majstrov-
stvami. Treba všetko zobrať 
športovo a pozitívne,“ zarea-
goval Michal Hlinka. 

Zdeno Cíger už dlhšie 
avizoval, že do Petrohradu 

vezme štrnásť útočníkov. Po príchode Martina Bakoša s 
Tomášom Jurčom ich počet stúpol na pätnásť a bolo jasné, že 
jeden sa na šampionáte nepredstaví. 

Dvadsaťdvaročný krídelník si vypýtal miesto v reprezentácii 
svojím fyzickým nasadením, bojovnosťou a húževnatosťou. 
Debut s dvojkrížom na hrudi absolvoval na Nemeckom pohári, 
na švajčiarskom Arosa Challenge následne strelil premiérový 
gól. Domáci Slovakia Cup síce vynechal pre zranenie ruky, no 
po vypadnutí Dukly Trenčín z tipsportligovej play off si ho 
Cíger stiahol opäť do národného tímu. 
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„Ak by mi pred sezónou niekto povedal, že bude takáto 
úspešná, zasmial by som sa a povedal mu, aby nepreháňal. Som 
rád za šancu, ktorú som dostal v Trenčíne. Hral som veľa, mal 
dobrých spoluhráčov. Škoda play-off, v ktorej sme to pokazili. 
Reprezentácia bola mojím snom. Ak by som si nezranil ruku, 
absolvoval by som všetky reprezentačné akcie. Sezónu môžem 
zhodnotiť pozitívne, hoci vždy to môže byť o niečo lepšie,“ 
dodal Michal Hlinka. 

www.sportaktuality.sk 01.05.2016 
pomocná evidencia 305/1/2016 
 
Primátor mesta Richard Rybníček odovzdal 14. apríla 

ocenenia najlepším trenčianskym športovcom a športovým ko-
lektívom za rok 2015.  

Najlepšími športovými mládežníckymi kolektívmi mesta 
Trenčín za rok 2015 sa stali:  

Hádzanárky HK Štart Trenčín mladšie žiačky (v roku 
2015 dosiahli 1. miesto v ČS lige v Partizánskom, 1. miesto na 
MSR vo svojej kategórii,  4.  miesto na Prague Cup 2015, 
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3.  miesto na turnaji HC Praha Vršovice, 1.  miesto v Trenčian-
skom kraji vo svojej kategórii a 1.  miesto na Holiday Cup 
v Zlíne). 

Hokejisti HK DUKLA Trenčín juniori (vyhrali v roku 
2015 celoslovenskú najvyššiu hokejovú ligu v konkurencii 12 
mužstiev). 

Karatistky KATA team KK Ekonóm Trenčín – karate 
KATA (v roku 2015 vybojovali na MSR v Trnave 1. miesto 
v kategórii 12-13 ženy, na MSR v Sabinove 1. miesto 
v kategórii 10-11 staršie žiačky, 1. miesto na Polish Open 
v Bialsko Biala a mnoho ďalších úspechov.) 

Za najlepšieho handicapovaného športovca mesta 
Trenčín za rok 2015 
vyhlásili cyklistu Júliusa 
Maťovčíka – člena Špor-
tového klubu nepočujúcich 
v Trenčíne. Na letnej Def-
lympiáde v Austrálii v roku 
2005 skončil na 4. mieste 
v časovke jednotlivcov. Na 
Majstrovstvách sveta 
v USA v roku 2006 získal 
striebornú medailu. Na 9-
etapových pretekoch Tour 
de Famosa v roku 2014 vo veľmi silnej konkurencii vybojoval 
9. miesto. 

Najlepším trénerom mesta Trenčín za rok 2015 je tréner 
futbalistov AS Trenčín Martin Ševela. V roku 2015 získal so 
svojím mužstvom titul majstra Slovenska a vyhral aj Slovenský 
pohár vo futbale. Cenný double získalo AS Trenčín vôbec po 
prvýkrát vo svojej histórii. 

Najlepšími športovými seniorskými kolektívmi mesta 
Trenčín za rok 2015 sa stali: 

 

Medzi najlepších športovcov patrí aj fitneska Tatiana Ondrušková. 
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Futbalisti AS Trenčín – A mužstvo, ktoré v sezóne 
2014/15 získalo titul majstra Slovenska a vyhralo Slovenský 
pohár vo futbale. 

Vodáci – kolektív ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín – dračie 
lode. Na Majstrovstvách sveta v Račiciach v roku 2015 
v dračích lodiach získali jedno druhé miesto, tri tretie miesta, 
dve štvrté miesta a šesť piatych miest v rôznych kategóriách. 

Titul Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2015 
získali: 

Jaroslav Sámela – športový rybolov – člen LRU Prívlač 
Trenčín, ktorý v roku 
2015 získal 1. miesto 
na Majstrovstvách 
sveta v love rýb udi-
cou na prívlač ako 
člen reprezentačného 
družstva SR, 1. mies-
to na Európskom po-
hári Trout Union Cup 
ako člen reprezen-
tačného družstva SR, 

1. miesto ako jednotlivec na tom istom podujatí a 3. miesto na 
MSR ako člen družstva Trenčín. 

Adela Ondrejovičová – PRO figure IFBB (SAKFS IFBB) 
– profesionálna športovkyňa, ktorá zvíťazila na Body Power 
Pro Womens figure 2015 v Anglicku, postúpila na Olympiu do 
Las Vegas, kde štartovala ako jediná z Európy a skončila na 
krásnom 14. mieste. Na súťaži Nicole Wilkins PRO vo Fínsku 
obsadila 3. miesto a v novembri 2015 v San Marino Pro 
zvíťazila, čím získala postup na Olympiu do Las Vegas v roku 
2016.  

Tatiana Ondrušková  – fitness – členka Fitness Gabrhel 
Trenčín v roku 2015 vybojovala: 1. miesto na Majstrovstvách 

 

 

Ocenenie si osobne prevzal aj olympijský víťaz Ján Zachara. 
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sveta v Srbsku, 1. miesto na Majstrovstvách Európy 
v Maďarsku, 1. miesto na Majstrovstvách SR v Prievidzi 
a získala ocenenie Najúspešnejší športovec SAKFST za rok 
2015 vo fitness detí. 

Ocenenie za celoživotný a výnimočný prínos v športe v 
Trenčíne si prevzal Ján Zachara - jeden z najúspešnejších slo-
venských reprezentantov v boxe a olympijský víťaz na 15. 
letných Olympijských hrách v roku 1952 v Helsinkách. 

Info 03.05.2016 
pomocná evidencia 241/1/2016 
 
Majsterkou Slovenska v bedmintone sa po dramatickom 

finálovom súboji na národnom šampionáte v Trenčíne stala v 
nedeľu Martina Repiská zo Slávie TU Zvolen.  

Členka Tímu Rio, ktorej sa ale nepodarilo postúpiť na 
olympiádu, zdolala v repríze minuloročného boja o titul ako 
nasadená dvojka jednotku šampionátu Janu Čižnárovú z 
domáceho M-Šport Trenčín 2:1 a obhájila triumfy z rokov 2015 
a 2014. 

„Začiatok bol ťažký, robila som chyby a nevedela som to 
kontrolovať. To sa mi podarilo až v ďalšom priebehu. Som 
šťastná, je skvelé, že som obhájila titul z predchádzajúcich 
dvoch rokov,“ povedala víťazka.  

Medzi mužmi si štvrtý titul vybojoval Jarolím Vícen z 
Lokomotívy Košice, ktorý vo finále zdolal oddielového kolegu 
Milana Dratvu 2:0.  

V štvorhre žien podľahla vo finále dvojica Nikoleta Bá-
lintová, Lucia Grenčíková (CEVA Trenčín) páru  Zuzana 
Pálková, Katarína Vargová (Lokomotíva Košice) 0:2. 

www.teraz.sk 08.05.2016 
pomocná evidencia 325/1/2016 
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Po roku si futbalisti AS Trenčín opäť vychutnali majstrovské 
oslavy. Titul vo Fortuna lige 2015/2016 definitívne vybojovali 
na ihrisku ich najväčšieho rivala Slovana Bratislava, nad kto-
rým v nedeľu 8. mája v šlágri 31. kola zvíťazili 4:0.  

V útrobách Pasienkov sa rozpútala nefalšovaná trenčianska 
radosť, hráči si v šatni z plných hrdiel zakričali a chystali sa na 
veľké oslavy doma pod Čákovým hradom. Náladu im nepo-
kazila ani skutočnosť, že s víťaznou trofejou Esencia hry sa 
budú môcť oficiálne tešiť až 20. mája po poslednom ligovom 
zápase so Skalicou. 

Trenčín od úvodu sezóny nastolil majstrovský kurz. Jesennú 
časť zvládol bravúrne, zverenci trénera Martina Ševelu v nej 
našli len jediného premožiteľa - 23. septembra podľahli doma 
Žiline šokujúco hladko 1:4. S výnimkou tohto „prepadáku“ 

však Trenčania pred-
vádzali pekný ofen-
zívny futbal a zdolá-
vali jedného súpera 
za druhým.  

K titulu sa azda až 
veľmi chceli priblížiť 
v prvom jarnom kole, 
doma však podľahli 
Slovanu 0:2 a pustili 

bratislavský tím do hry. „Belasí“ však už onedlho zakopli v 
Zlatých Moravciach (0:0) a obzvlášť im ublížila domáca prehra 
0:1 so Spartakom Myjava. Ani Trenčín sa nevyhol zaváhaniam, 
prehral v Dunajskej Strede (0:1) a pred šiestimi dňami doma s 
Trnavou (1:3), v globále však pôsobil vyrovnanejším dojmom 
ako jeho súper v boji o titul.  

A navyše ho v nedeľu ponížil na jeho vlastnej pôde, čím 
spravil rozhodujúci krok. 
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„Zostávame nohami na zemi, aj keď sme si vedomí toho, čo 
sme dosiahli. Získať titul aj pohár je ťažké, obhájiť ešte 
náročnejšie. Bol to však náš predsezónny sen a cieľ, podarilo sa 
nám ho zrealizovať a dnes sa tešíme. Je dôležité, aby si ľudia v 
živote dávali ciele a snažili sa ich naplniť. Na ceste za nimi treba 
zdolávať prekážky, to bol aj náš prípad. Dovolím si tvrdiť, že 
sme dve kolá pred koncom zaslúžene majstri. Máme najviac 
bodov, strelili sme najviac gólov, dosiahli sme najviac 
víťazstiev. Svedčí to o mentalite nášho mužstva, ktoré sa snaží 
hrať útočný futbal, možno aj na úkor nejakých chybičiek v 
obrannej činnosti,“ povedal kouč Trenčína Martin Ševela, 
ktorého mužstvo dokázalo zdolať Slovan aj vo finále 
Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2015/2016 a získalo 
double. 

Hráči si pravdepodobne užijú až trojdňové voľno.  
„Teraz nás čaká cesta domov a potom vyrazíme do mesta. Je 

dôležité si to užiť, je niečo úžasné, čo sa nám podarilo. Boli sme 
všetci na jednej vlnovej dĺžke, to bol základ úspechu. Podaril sa 
nám husársky kúsok dostať sa na Slovensku na najvyššie 
priečky v lige aj v pohári,“ dodal Martin Ševela, ktorý už myslí 
na ďalšie méty.  

„Vyhrať našu ligu je super, ale chceli by sme odohrať viac 
ako len dva zápasy v Lige majstrov. Vlani nás vyradila Steaua 
Bukurešť, ale boli sme blízko k postupu, keby Matúš Bero v 
závere odvetného zápasu premenil svoju veľkú šancu. 
Potrebujeme nazbierať skúsenosti, uvidíme, koľko hráčov po 
sezóne odíde. Záujem o chalanov je veľký a nebude ľahké ich 
udržať,“ naznačil Martin Ševela prievan v kabíne majstra. 

Trenčín je iba druhým slovenským klubom, ktorý dve 
sezóny po sebe získal double. V ročníkoch 1999/2000 a 
2000/2001 sa to podarilo bratislavskému Interu. 

www.teraz.sk 08.05.2016 
pomocná evidencia 326/1/2016 
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Vedenie dvojnásobného slovenského šampióna AS Trenčín 

s okamžitou platnosťou ukončilo spoluprácu s holandským 
futbalistom Mitchellom Schetom. Dvadsaťosemročný krídel-
ník si po nedeľňajšom víťazstve 4:0 nad Slovana Bratislava 
a následných oslavách titulu sadol za volant v podnapitom sta-
ve, pričom spôsobil vážnu dopravnú nehodu. 

„V Trenčianskej Turnej vošiel do cesty vodičovi fordu 
a zrážke sa už nedalo za-
brániť. Obe vozidlá ešte 
narazili aj do stĺpikov. 
Holanďan nafúkal skoro 
1,4 promile. Škody na au-
tách sa vyšplhali na tak-
mer 12 tisíc eur,“ infor-
moval športový portál. 

Holandský futbalista 
utrpel úraz hlavy. Zranení boli aj ďalší dvaja účastníci nehody 
vo veku 34 a 60 rokov, ktorí mali poranené horné končatiny. 

„Hoci sa klubu podarilo dosiahnuť obrovský úspech a 
emócie s tým spojené sú pre mnohých nezabudnuteľné, je 
samotné konanie hráča po ukončení osláv absolútne neakcep-
tovateľné. S poľutovaním sme prijali správu o dopravnej ne-
hode nášho futbalistu. Klubové pravidlá sú v takýchto prípa-
doch dané a o následnom vyvodení jeho zodpovednosti voči 
klubu a eventuálnom treste, sa rozhodne v nasledujúcich dňoch 
po dôkladnom oboznámení sa s udalosťou. V danom prípade 
ide o jednoznačnú zodpovednosť danej osoby. Napriek tomu sa 
klub postavil k skutku svojho hráča otvorene. Zástupca AS 
Trenčín navštívil zranené osoby v nemocnici a v mene klubu sa 
poškodeným ospravedlnil. K celému prípadu vieme na záver 
dodať iba to, že klub AS Trenčín po zvážení aktuálne známych 

 

Schetovo havarované luxusné  auto. 
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okolností nebude pokračovať v spolupráci s hráčom Mitche-
llom Schetom,“ uviedol AS Trenčín v stanovisku. 

www.teraz.sk 10.05.2016 
pomocná evidencia 337/1/2016 
 
Holandský futbalista novopečeného slovenského šampióna 

AS Trenčín Mitchell Schet sa ospravedlnil za to, že si v pon-
delok 9. mája nadránom po oslavách zisku majstrovského titulu 
pod vplyvom alkoholu sadol za volant a havaroval. 

Dôsledkom jeho konania bolo oznámenie o ukončení spo-
lupráce zo strany AS Tren-
čín. Dvadsaťosemročný 
holandský krídelník, ktorý 
vo Fortuna lige 2015/2016 
nastrieľal päť gólov, vošiel 
na križovatke medzi Tren-
čianskou Turnou a Tren-
čianskymi Stankovcami z 

vedľajšej cesty do jazdnej dráhy vodičovi idúcemu po hlavnej. 
Pri nehode došlo k ľahkým zraneniam Scheta a aj trojice v 
druhom vozidle. Celkovú škodu na vozidlách odhadli na 11 600 
eur.  

„V prvom rade sa chcem ospravedlniť všetkým fanúšikom 
AS Trenčín, klubu a ľuďom na Slovensku. Urobil som hlúpu 
chybu. Viem, že to už nemôžem vziať späť. Beriem celú zodpo-
vednosť na seba. Verím, že moja autonehoda sa stane výstrahou 
nielen pre všetkých mladých hráčov u nás v klube, ale pre celý 
AS Trenčín a vôbec všetkých, ktorí to zaznamenali. Pre mňa 
osobne to bola tvrdá lekcia. Jediný fakt, ktorý mi môže aspoň 
trochu uľaviť, je skutočnosť, že sa nestalo niečo ešte horšie. Ro-
zumiem rozhodnutiu klubu a rešpektujem ho,“ uviedol pro-
stredníctvom oficiálnej prezentácie AS na facebooku Mitchell 
Schet, ktorý sa v stredu ospravedlnil spoluhráčom a absolvoval 

Schett sa ešte pár hodín pred nehodou takto radoval z gólu. 
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aj stretnutie s generálnym manažérom klubu Róbertom Ryb-
níčkom. 

www.netky.sk 11.05.2016 
pomocná evidencia 338/1/2016 
 
Na Majstrovstvách SR v karate detí a žiakov v Poprade 14. 

mája  vybojoval klub Real team Trenčín 16 medailí a v bodo-
vom hodnotení získal 4. miesto.    

Zo športového klubu Real team Trenčín postúpilo na vr-
cholnú súťaž sezóny 24 zverencov trénerov Lenky Beňovej, 
Jozefa Beňa a Ivana Kostelného. Medzi 60 klubmi a 462 pre-
tekármi z celého Slovenska obstáli výborne.  

„Všetkým sa nepodarilo odísť z majstrovstiev s medailou, 
ale ceníme si každý jeden výkon, v ktorom bola snaha a bo-
jovnosť. Úspechy nášho klubu sú aj vďaka výbornej partii detí 
a rodičov,“ povedala Lenka Beňová. 

V disciplíne agility zlato v kategórii 8-ročných dievčat zís-
kala Viktória Kadlecajová, striebro medzi 7-ročnými Mi-
chelle Grznárová.  

V kata jednotlivcov v kategórii 8-9 r. dievčatá začiatočníčky 
Linda Predanocy nedala šancu 24 súperkám a stala sa maj-
sterkou Slovenska a zároveň bola ocenená medzi najlepšími 
víťazmi Slovenského pohára.  

Vicemajsterkou v 8-9 r. pokročilých sa stala Sofia Štefa-
neková. Bronz v kata ešte získali 6-7 r. pokročilé Ema Za-
jačková a Laura Pavlíková, 6-7 r. začiatočníčky Michelle 
Grznárová, 8-9 r. chlapci pokročilí Kristián Kosík a medzi 
najmladšími do 5 rokov Viktor Beňo, ktorý sa tešil aj z titulu 
„víťaz Slovenského pohára“ vo svojej kategórii.  

V športovom zápase kumite sa najviac tešili medailistky 6-7 
r. do 20 kg strieborná Adelka Pišojová a bronzová Ema Zajač-
ková. V 8-9 r. do 37 kg Vivien Kováčová v silnej konkurencii 
získala 3. miesto. 
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Kategórie družstiev boli silným zážitkom. Zo zlata sa 
oprávnene tešilo dokonale 
zladené trio kata team 8-9 
ročných dievčat – Sofia 
Štefaneková, Linda Pre-
danocy, Viktória Kadle-
cajová. Strieborné 10-11 
ročné (Kňazovčíková, 
Hrnčáriková, Kováčová) 
vo finále podľahli Špor-
tovej škole z Prievidze. 
Bronz do 7 rokov mali dievčatá (Pavlíková, Grznárová, 
Zajačková) a chlapci tiež (Beňo, Benko, Lamačka).  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 347/1/2016 
 
S rovnakým účesom a rovnako dobre naladení. Tak v pon-

delok 16. mája vchádzala dvadsiatka starších žiakov Hokejo-
vého klubu Dukla 
Trenčín do Úradu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Mladí 
hokejisti prijali po-
zvanie trenčianskeho 
župana Jaroslava Baš-
ku a o radosť z úspe-
chu sa prišli podeliť do 
sídla župného Úradu. 

Poháre a medaily za obhajobu titulu na Majstrovstvách 
Slovenska si samozrejme priniesli so sebou. 
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„Sezóna bola pre chlapcov veľmi náročná. Bolo to veľa 
driny, keďže sezóna sa začína vždy v máji. Pracovali sme tri 
mesiace na suchu, mimo ľadu, potom v auguste prišlo 
predprípravné obdobie. Začiatkom septembra ich čakala 

náročná súťaž 
a veľa zápa-
sov odohrali 
aj v príprave. 
Celá sezóna 
však bola veľ-
mi dobrá, 
chlapci sa sna-
žili, pretože 
vidia možnosť 
hrať v A tíme, 
takže všetci 

tvrdo pracovali,“ zhodnotil tréner juniorov Branislav Okuliar.  
Mládež HK Dukla Trenčín si tento rok na svoje konto pripísala 
hneď 4 medailové úspechy. „Juniori skončili na druhom mieste, 
dorast na treťom, deviataci obhájili zlato z minulej sezóny 
a darilo sa aj malým štvrtákom. Myslím si, že z každého 
úspechu sa treba tešiť, takže sme spokojní,“ tlmočil Viliam 
Čacho, riaditeľ klubu a zároveň tréner dorastu.  

Získanie titulu majstra Slovenska je pre starších žiakov HK 
Dukla podľa ich trénera Patrika Zelenku výborným 
odrazovým mostíkom do ďalšej športovej kariéry. Ziskom zlata 
trenčianski hokejisti titul majstra obhájili už tretíkrát. 

Mnohí z hokejistov na korčuliach stoja už od dvoch rokov 
a hokeju venujú všetok svoj čas. Ako kolektív držia spolu 
a počas celej sezóny vytvárajú zohratý tím. Za snaženie, discip-
línu, vytrvalosť a dosiahnuté úspechy mladým hokejistom 
osobne poďakoval Jaroslav Baška, župan TSK, ktorý klub fi-
nančne podporuje z dotačného systému TSK.  
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Hokejovú mládež sprevádzali aj manažér mládeže Róbert 
Kompas, generálny manažér HK Dukla Trenčín Ján Kobezda, 
tréneri 8. a 9. hokejovej triedy Patrik Zelenka a Martin Opa-
tovský, vedúci mužstva Milan Ingelli a tréner juniorov Bra-
nislav Okuliar.  

Okrem ďakovných listov pre funkcionárov HK Dukla tren-
čiansky župan každému zo zlatých hokejistov odovzdal pamät-
ný puk predsedu TSK. 

www.tsk.sk 17.05.2016 
pomocná evidencia 353/1/2016 
 
Avizovaný septembrový termín začiatku výstavby nového 

futbalového štadióna v Trenčíne sa posúva. Aktuálne plány 
hovoria o najpravdepodobnejšom termíne prvých prác na jar 
budúceho roka. Dôvodom je prerušené územné konanie pre 
námietky občianskeho združenia na riešenie dopravy. 

„Boli nejaké námietky voči projektu futbalového štadióna, 
k dokumentácii, plus sme tam riešili ešte otázku parkovacích 
miest. Ak sa tieto pripomienky vyriešia, spustí sa naspäť celý 
proces. Veľa vecí je už vydiskutovaných, v krátkej dobe sa ten 
proces opäť spustí a vydáme územné rozhodnutie na prvú eta-
pu,“ povedal primátor Trenčína Richard Rybníček. Pred-
pokladá, že futbalový klub bude mať stavebné povolenie vyba-
vené do konca roka. 

Okresný úrad v Trenčíne rozhodol, že pri stavbe futbalového 
štadióna sa nebude posudzovať jeho vplyv na životné prostre-
die. Proti tomu podalo odvolanie Združenie domových 
samospráv z Bratislavy, mesto preto prerušilo územné konanie. 

Podľa Marcela Slávika zo Združenie domových samospráv 
je projekt nového štadióna pre mesto dôležitý a má veľký vplyv 
na životné prostredie a dopravu. „Vzniesli sme niekoľko pripo-
mienok, ktoré – ak sa zapracujú - umožnia to, že projekt bude 
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naozaj kvalitný a negatívne vplyvy eliminované,“ povedal Mar-
cel Slávik. 

Jedným z najväčších vplyvov, ktorý treba podľa neho posú-
diť, je doprava a dopravná záťaž, ktorú vyvolá samotná výstav-
ba a následne aj futbalové zápasy alebo koncerty. 

„Už dnes je doprava po Trenčíne komplikovaná. S tým 
súvisí aj prípadná nutnosť budovania vyvolaných investícií 
v podobe dopravných stavieb – možného obchvatu alebo pre-

stavby vnútromestskej 
dopravy,“ dodal Marcel 
Slávik s tým, že dô-
ležité je aj riešenie 
zelených plôch v okolí 
štadióna alebo zapra-
covanie umeleckých 
diel, ako sú sochy do 
projektu. Odbor život-
ného prostredia na Ok-

resnom úrade v Trenčíne námietky Združenia domových 
samospráv zamietol. 

„Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol 
ukončený a rozhodnutie v tejto veci je právoplatné,“ 
skonštatovala Jana Hurajová z odboru starostlivosti o životné 
prostredie Okresného úradu Trenčín. 

Trenčiansky futbalový klub verí, že územné konanie sa 
čoskoro obnoví. Pokračovať bude aj za účasti Združenia 
domových samospráv, ktoré je účastníkom stavebného konania. 

„Budeme s nimi naďalej rokovať, akým spôsobom ich 
ďalšie námietky rešpektovať. Časovo sa to naťahuje, napriek 
tomu si myslím, že do konca októbra – novembra bude celý 
proces prípravy ukončený. Samotný začiatok výstavby záleží 
najmä od počasia, či sa v tom období jesene, zimy do toho 
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pustíme, alebo až na jar, “ povedal Vladimír Martinko z klubu 
AS Trenčín. 

V prvej etape je cieľom klubu postaviť novú hlavnú tribúnu, 
ktorá bude oproti súčasnej tribúne. Tu bude celé zázemie klubu, 
šatne, kancelárie pre manažment klubu, VIP priestory. 

„V ďalšej fáze postavíme tribúny za bránami a v poslednej 
etape zhodíme starú tribúnu a na jej mieste postavíme novú, 
ktorá uzatvorí celý štadión. Celé by to malo byť v horizonte 
rokov 2017 – 2018, najneskôr 2019,“ dodal Vladimír Martinko. 
Kapacita štadióna bude po úplnom dokončení takmer 12 tisíc 
miest. 

Výstavbu financuje futbalový klub, časť peňazí pôjde z do-
tácie od Slovenského futbalového zväzu. V prvej fáze pre-
investujú 7,4 milióna eur – 5 miliónov eur súkromných a 2,4 zo 
štátnych zdrojov. Do projektu sa zapojilo aj mesto, vložilo tam 
svoje pozemky. 

www.sme.sk 20.05.2016 
pomocná evidencia 364/1/2016 
 
Na činnosť športových klubov v Trenčíne rozdelí tento rok 

mesto v rámci svojho dotačného programu 40 tisíc eur. Ďalších 
18 500 eur pôjde ako dotácia na reprezentáciu a výnimočné 
akcie. 

O rozdelení dotácií rozhodol primátor Trenčína Richard 
Rybníček na návrh komisie mládeže a športu pri tamojšom 
mestskom zastupiteľstve. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej dotácie mohli byť 
poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vy-
plnenej žiadosti a za predpokladu, že žiadateľ má vyrovnané 
záväzky voči mestu. Najväčšiu dotáciu na športovú činnosť 
dostal Bedmintonový klub MI Trenčín, ktorému z dotácie 
pribudne na činnosť 2489 eur. Viac ako 2000 eur dostanú tiež 
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Športový klub nepočujúcich, Hokejový klub Dukla, Jednota 
Sokol a stolnotenisový klub TJ Kubran. 

Z dotácie 18 500 eur na reprezentáciu a výnimočné akcie 
pôjde viac ako 1000 eur na Trenčiansky polmaratón, podujatie 
Prebudenie draka (dračie lode), projekt AS Trenčín Hviezdy 
deťom, kanoistické preteky Trenčianska regata, podujatie 
bojových športov LCC Figth Night, Detskú športovú olympiá-
du a Challenge day. 

Na činnosť športových klubov poskytlo v minulom roku 
mesto Trenčín v rámci svojho dotačného programu 25 tisíc eur, 
na reprezentáciu a výnimočné projekty dalo mesto v minulom 
roku 8 500 eur. 

www.sme.sk 20.05.2016 
pomocná evidencia 365/1/2016 
 
V posledných dňoch predtým, ako futbalisti AS Trenčín 

zdvihnú nad hlavu po druhý raz v rade majstrovskú trofej, 
zastihli trenčiansku futbalovú rodinu smutné zvesti.  

Vo veku 80 rokov zomrel v stredu dlhoročný lekár fut-
balistov Jednoty Trenčín, 
reprezentácií Českoslo-
venska a veľký fanúšik AS 
Trenčín MUDr. Ivan Ja-
vorský.  

Následne v piatok sko-
nal dlhoročný člen ar-
mádneho strediska Dukla 

Trenčín a spolupracovník trenčianskeho futbalového klubu 
(1998 - 2007) v oblasti diagnostiky Dr. Stanislav Olšák. 

Doktor Ivan Javorský bol v mladosti aktívnym športovcom. 
Hral futbal, hokej, robil plávanie, stolný tenis, v atletike vynikal 
v šprintoch, bol dorasteneckým majstrom Československa v 
behu na 60 m, viacnásobným majstrom Slovenska, držiteľom 

MUDr. Ivan Javorský (vpravo). 
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viacerých rekordov v individuálnych a štafetových disciplí-
nach. Pod Čákovým hradom pôsobil ako lekár dlhých 46 rokov.  

Spoločne s MUDr. Jozefom Piačekom sa staral o futbalistov 
Jednoty Trenčín. Od roku 1973 až do roku 1994 bol členom 
zdravotnej komisie Československého futbalového zväzu, pô-
sobil pri tíme do 23 rokov, potom prešiel k „dvadsaťjednotke“.  

Bol aj lekárom olympijského mužstva Československa, kde 
začalo ich celoživotné priateľstvo s Jozefom Jankechom, s 
ktorým v posledných rokoch spoločne sedávali na tribúne tren-
čianskeho štadióna. 

www.astrencin.sk 20.05.2016 
pomocná evidencia 366/1/2016 
 
 
Futbalisti AS Trenčín dali za majstrovskou sezónou víťaznú 

bodku. V piatok 20. mája v súboji záverečného 33. kola Fortuna 
ligy 2015/2016 zvíťazili nad MFK Skalica 2:1 a súpera zo 
Záhoria „vyprevadili“ do 2. DOXXbet ligy. 

Víťazný gól strelil striedajúci Aliko Bala až v poslednej mi-
núte stretnutia. Vydreté víťazstvo v podaní domáceho favorita 
už prakticky nič neriešilo, ale podčiarklo oslavy. Spokojnosťou 
žiarili všetci a veľké zadosťučinenie bolo vidieť na kapitánovi 
Petrovi Kleščíkovi. Ten si zisk najcennejšej trofeje na Sloven-
sku užíval aj s tradičnou cigarou v ústach. 

„S tromi bodmi sme spokojní, ale výkon nebol optimálny. 
Posledné dni si užívame. Celú sezónu sme poctivo dreli. Každý 
jeden pohár sa rodil ťažko a po tvrdej práci. So Skalicou sme 
predviedli veľa nepresností, najmä po prestávke. Súper sa 
dostával do kontier. Náš tím má však víťaznú mentalitu, čo sme 
potvrdili gólom v samom závere,“ povedal Peter Kleščík. 

Trenčania získali 81 bodov a iba tri im chýbali k tomu, aby 
dorovnali maximum Artmedie Bratislava spred desiatich rokov 



656 
 

 „Dorovnať Artmediu z najslávnejších čias sa nám nepo-
darilo. Možno v tomto smere budeme už o rok úspešnejší. Náš 
tím má obrovský potenciál. Uvidíme, ako ďaleko ho dokážeme 
posunúť,“ doplnil Peter Kleščík.  

www.teraz.sk 21.05.2016 
pomocná evidencia 369/1/2016 
 
Sezóna 2015/2016 vo futbalovej Fortuna lige sa niesla v 

znamení AS Trenčín, ktorý obhájil domáce double. Zverenci 
trénera Martina Še-
velu ovládli okrem 
najvyššej súťaže aj tú 
pohárovú s názvom 
Slovnaft Cup, keď vo 
finále na novom tr-
navskom štadióne 
zvíťazili 3:1 nad bra-
tislavským 
Slovanom. S tým istým súperom bojovali aj o titul v lige.  

Kľúčové víťazstvo dosiahli Trenčania 8. mája na Pasien-
koch, keď „belasých“ zdolali 4:0 a plnými dúškami si mohli už 
v predstihu vychutnávať majstrovské oslavy. Sezónu zakončili 
s 12-bodovým náskokom pred Slovanom. 

Porozprávali sme sa s trénerom futbalistov  AS TMartinom 
Ševelom. 

Druhýkrát po sebe ste získali na Slovensku double. 
Platila aj vo vašom prípade klasika, že je ťažšie obhájiť ako 
získať? 

„Áno, bolo to náročnejšie. Do ligy sme išli ako šampión a 
víťaz pohára, takže motivácia súperových hráčov bola ešte 
väčšia ako v predchádzajúcom ročníku. Našich hráčov sme na 
to pripravovali pred každým zápasom.“ 

V ktorej sezóne ste sa cítili dominantnejšie? 
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„V oboch sme získali titul dve kolá pred koncom, ale v 
druhej sme mali predsa len lepšie čísla. Vyhrali sme viac 
zápasov, získali 
viac bodov a stre-
lili väčší počet gó-
lov. S blížiacim sa 
koncom sezóny, 
keď narastal tlak, 
sme sa aj my tré-
neri snažili hľadať 
motiváciu pre hrá-
čov v týchto čís-
lach. Chlapci chce-
li prekonať rekord Artmedie Petržalka zo sezóny 2007/08, ktorá 
získala 84 bodov, napokon máme o tri menej. Až tak nám to 
však neprekáža, pretože máme pred sebou ďalšie výzvy.“ 

Ovládli ste tabuľky doma i vonku, máte dvoch najlepších 
strelcov súťaže, vonku ste zo 16 zápasov prehrali jediný a 
inkasovali ste u súperov len sedem gólov. Dajú sa tieto čísla 
ešte vôbec prekonať? 

„Jasné, že vždy existuje možnosť posunu k lepšiemu. Kľú-
čová bola v tomto naša mentalita, pretože aj do zápasov vonku 
sme chodili s jasným cieľom vyhrať, zatiaľ čo pre veľa muž-
stiev je v takom prípade úspech bod.“ 

Sú veci, ktoré vás napriek perfektne zvládnutej sezóne 
škrú a ktoré by ste zmenili? 

„Určite áno. Samotný výsledok je úžasný, ale nikto z nás nie 
je dokonalý. Aj moje rozhodnutia v niektorých zápasoch mohli 
byť lepšie. Rovnako ako hráči, aj ja sa vyvíjam a snažím po-
súvať svoj potenciál.“ 

Zatiaľ sa vám to darí parádne, preto logická otázka: 
bude AS v nasledujúcej sezóne obhajovať double s Marti-
nom Ševelom na lavičke? 

V sobotu 21. mája prijal majstrovský kolektív primátor Richard Rybníček. 
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„Kontrakt mám ešte na dva roky a je mojou úlohou ho 
dodržať. Ako sa však posúvajú hráči, je to aj súčasť trénerskej 

práce. Čo má 
prísť, príde, za-
tiaľ to príliš ne-
riešim.“ 

Ak by ste 
ostali, aké zme-
ny v kádri mô-
žeme očaká-
vať? 

„Už teraz vie-
me povedať, že 

končí trio Koolwijk, Schet, Maierhofer. Záujem je o Madua, 
Bera, Van Kessela, možno aj ďalších...“ 

Vysvedčenie: 
Brankári ***** 
Šemrinec bol opäť veľkou oporou. Náhradníka Chovana 

pustil do brány len dvakrát, aj to až po majstrovských oslavách. 
Na začiatku sezóny potiahol 511-minútovú šnúru bez inka-
sovaného gólu, ktorou sa odpichol do úspešnej sezóny. V pät-
nástich zápasoch si udržal čisté konto, čo je parádna vizitka. 

Obrana ***** 
V priebehu sezóny prišla o troch zo štyroch členov, napriek 

tomu stála na pevných nohách. Odchody Čögleya, Ramona aj 
zranenie Rundiča priniesli akurát šancu pre druhých. Objavil sa 
mladík Šulek, znovu sa našiel kapitán Kleščík a popri ňom 
vyrástol Skovajsa. Naľavo bol stálicou Madu. 

Stred poľa ***** 
Aj táto časť ihriska prišla na jeseň o svoju hviezdu, Lobotku 

však výborne zastúpil Koolwijk. Iný typ hráča, komótnejší, ale 
s výborným defenzívnym súbojom a skvelou prihrávkou. Rabiu 

Po prijatí na radnici sa majstri presunuli na pódium na Mierovom námestí. 
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bol parádny dirigent, jeho nohy väčšinou spievali. Na krajoch 
bolo vždy viac alternatív, keď nešlo jednému, potiahol druhý. 

Útok ***** 
Matúš Bero je povolaním stredopoliar, ale k najpro-

duktívnejšej ofenzíve súťaže prispel pätnástimi gólmi, takže ho 
radíme sem. Ešte o dva zásahy viac nazbieral van Kessel, ktorý 
keď zabral, bol na nezastavenie. Na jeseň potiahol mužstvo 
Wesley. Viac sa predsa len čakalo od Stefana Maierhofera, 
gólovo určite aj od  Dávida Gubu. 

Lavička **** 
Smerom dozadu bol k dispozícii spoľahlivý Lawrence. Viac 

sa po zranení čakalo od Holúbeka, ktorý až 21-krát naskočil ako 
striedajúci hráč. Kalu v závere sezóny už vytlačil Scheta, 
prínosom boli takmer zakaždým mladíci Jančo s Balom či o 
niečo starší Opatovský. 

Tréneri ***** 
Martin Ševela nadviazal na výbornú sezónu 2014/15 a 

obhájil double. Od zimy už aj s licenciou a oficiálne ako hlavný 
tréner, čo je aj preňho zásadný posun. Napriek všetkým 
víťazstvám zostal sám sebou, pokorný a skromný. Celý 
realizačný tím bol v AS súčasťou dobre fungujúceho stroja. 

Komentár denníka Šport: 
Trenčín už druhý rok kraľuje slovenskému futbalu. Nie je to 

až taká dominancia, akú predvádza trebárs parížsky St. 
Germain vo Francúzsku, aj tak však pri pohľade na sezónne 
štatistiky AS padá sánka. Gólový rozdiel v skóre + 45, o pätnásť 
zásahov viac ako druhý v tomto ukazovateli Žilina, o šesť 
výhier viac ako vicemajstrovský Slovan, len o tri body menej 
v konečnom účtovaní ako držiteľ rekordu Artmedia Petržalka 
zo sezóny 2007/08. To všetko hovorí jasnou rečou, že dnes nie 
je pod Tatrami lepší futbalový klub ako AS Trenčín. 
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Na Sihoti sa okrem majstrovskej trofeje tešia druhý rok po 
sebe aj zo zisku double, keďže AS ovládol aj pohárovú súťaž. 
Dosiahol niečo, čo sa na Slovensku podarilo naposledy pred 15 
rokmi bratislavskému Interu. S Martinom Ševelom ako 
hráčom, ktorý 
teraz priviedol k 
rovnakému úspe-
chu Trenčín ako 
tréner. Úlohu ne-
mal jednoduchú, 
aj keď reálne 
mohli „červeno-
bielych“ zosadiť 
len dva kluby. Ži-
linčania však mali 
tentoraz priveľa zakopnutí a Slovan znovu menil počas sezóny 
trénera a ani on nedokázal s mužstvom tak dominantne 
vyhrávať ako AS. Predovšetkým však s peknou hrou, ktorá 
majstra zdobí. 

Trenčanom teraz už len môžeme zaželať, aby sa im konečne 
podarilo preraziť aj na európskej pohárovej scéne. Podmienky 
nebudú mať ideálne, keďže musia znovu hľadať azyl u ligového 
konkurenta, minimálne jedna vec však hovorí v ich prospech. 
Keďže budú pred žrebom 2. predkola Ligy majstrov nasadení, 
vyhnú sa najsilnejším súperom, akým vlani bezpochyby bola 
Steaua Bukurešť. Aj vďaka takým zápasom, aké Trenčania 
odohrali s rumunským veľkoklubom, však potom mohli 
„ševelovci“ dokormidlovať svoju bárku druhý raz po sebe do 
majstrovského prístavu. 

Plusy: 
+ Ofenzívny herný prejav, ktorý hladí duše futbalových 

fanúšikov. Neustály vírivý pohyb, veľa prihrávok, kombinácií, 
striel, šancí, gólov... 

 

S futbalistami AS oslavovalo v sobotu 21. mája aj zaplnené námestie. 
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+ Normálne správanie hráčov, trénerov i ďalších členov 
realizačného tímu. Napriek dosiahnutým úspechom zostávajú 
nohami pevne na zemi. 

+ Schopnosť zakaždým zaplátať vzniknutú dieru, či už po 
odchode alebo zranení hráčov. 

+ Forma na ihriskách súperov, kde AS prehral jediný zápas 
zo šestnástich a celkovo inkasoval iba sedemkrát. 

+ Divácky potenciál, ktorý by sa mohol a mal po výstavbe 
nového štadióna ešte zvýšiť. 

Mínusy: 
- Krátkodobá či dlhodobejšia neschopnosť niektorých 

hráčov naplniť vlastný potenciál. 
- Tri domáce prehry s troma vážnymi rivalmi o popredné 

priečky. 
Momenty sezóny: 
- Trenčín znovu ukázal, že ho - na rozdiel od konkurencie – 

nerozhodia odchody opôr. Od leta sa spod Čákovho hradu 
porúčali Lobotka, 
Ramon, Jairo, 
Wesley či Čögley, 
v zime sa zranil 
Rundič, ale kvalit-
ných nástupcov 
akoby v AS vyrá-
bali na bežiacom 
páse. 

- Sezónu odštar-
tovalo mužstvo parádnym maršom u súperov: vyhralo bez 
inkasovaného gólu prvých päť duelov, neskôr pridalo aj výhru 
4:1 v Senici a prvý raz naplno nebodovalo vonku až v druhej 
polovici septembra na bratislavských Pasienkoch so Slovanom 
(0:0). 

 

Tréner Martin Ševela ako hudobná hviezda Freddie Mercury – v kráľovskom rúchu. 
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- V jedenástom kole prišla prvá prehra sezóny a mala 
poriadne trpkú príchuť. Na ihrisku AS zbíjala vicemajstrovská 
Žilina, ktorá vďaka efektívnym protiútokom zdolala domácich 
jasne 4:1. Reakcia Trenčína bola hodná šampióna: do konca 
jesene neprehral a získal 22 z 24 možných bodov. 

- Na jar prehrali 
Ševelovi zverenci 
až trikrát, vďaka 
čomu sa dostal vte-
dy už jediný kon-
kurent v boji o titul 
Slovan na rozdiel 
piatich bodov, v sú-
boji 31. kola však 
Trenčania demon-

štrovali svoju silu. Na Pasienkoch vyhrali hladko 4:0 a dve kolá 
pred koncom uchmatli trofej do svojich rúk. 

- Negatívnou škvrnou majstrovských osláv bolo neakcep-
tovateľné správanie sa Mitchella Scheta. Holandský krídelník 
si s takmer 1,5 promile sadol za volant a spôsobil nehodu 
neďaleko Trenčína. Klub so Schetom okamžite ukončil spolu-
prácu. 

Celková bilancia: 
1. 33 26 3 4 73:28 81 
 Bilancia doma: 
1. 17 13 1 3 42:21 40 
 Bilancia vonku: 
1. 16 13 2 1 31:7 41 
 Diváci: 
Doma: 42 583, priemer 2505 (4. miesto). 
Vonku: 50 190, priemer 3137 (2. miesto). 
www.sportaktuality.sk 26.05.2016 
pomocná evidencia 386/1/2016 
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Po piatich rokoch sa opäť zaplní prázdne miesto na mape 
hádzanárskych klubov spoločnej slovensko-českej súťaže žien 
(WHIL). V interlige sa po piatich sezónach prestávky znovu 
objavia trenčianske hádzanárky.  

Hráčky HK AS Trenčín (bývalý HK Štart) sa síce nestali 
víťazkami I. ligy 
žien 2015/2016, ale 
keďže šampiónky z 
HKM Šurany nevy-
užili z finančných 
dôvodov právo po-
stupu do WHIL, 
šancu dostal druhý z 
konečného poradia, 
ktorým bol o jediný 

bod práve tím z Považia. Trenčín možnosť účasti využil.  
„V stredu večer sme poslali na Slovenský zväz hádzanej 

prihlášku do interligovej súťaže. Už dlhšie sme sa pohrávali s 
myšlienkou hrať WHIL. V podstate už po skončení jesennej 
časti skončeného súťažného ročníka, keď družstvo bolo na 
prvom mieste v tabuľke. Myslíme si, že dievčatá už by nemohli 
v prvej lige výkonnostne rásť. Máme v družstve sedem ka-
detských reprezentantiek, ktoré by mali mať vytvorené pod-
mienky na ich výkonnostný rast. Takisto ako v prípade Šurian 
aj u nás boli veľkým problémom financie a túto otázku sme 
riešili už priebežne štyri mesiace. Oslovili sme potenciálnych 
sponzorov, rokovali sme s mestom a ďalšími. V piatok u nás 
prebehla sponzorská rada a náš plánovaný rozpočet sa nám 
poradilo naplniť tak, aby sme sa mohli rozhodnúť prihlásiť do 
WHIL,“ povedal prezident HK AS Trenčín Ján Bakoš, podľa 
ktorého budú základ družstva zo Sihote tvoriť odchovankyne.  

Trenčín naposledy účinkoval vo WHIL v sezóne 2010/2011, 
keď mu po záverečnom 26. kole patrila 11. priečka s bilanciou 
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7 - 3 - 16. Z tímov SR bol piaty, ale do nasledujúceho ročníka 
sa už neprihlásil.  

V nedávno skončenej sezóne 2015/2016 účinkovalo vo 
WHIL celkovo 13 klubov, z toho päť slovenských. Popri Mi-
chalovciach, Šali, Partizánskom, Prešove a ŠKP Bratislava by 
mal byť Trenčín teraz šiestym slovenským účastníkom. 

www.sportaktuality.sk 26.05.2016 
pomocná evidencia 387/1/2016 
 
AS Trenčín pripravil už šiestu edíciu výročného oceňovania 

najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS Trenčín 
2016“. Po prvý raz v histórii sa uskutočnil slávnostný galavečer, 
ktorého sa okrem členov prvého mužstva a najlepších mladých 
hráčov klubu zúčastnili aj tréneri všetkých mládežníckych 
tímov nášho klubu. 

Členovia realizačného tímu prvého mužstva rozhodli o 
víťazoch v 5 hlav-
ných kategóriách. Fa-
núšikovia a kabína 
prvého mužstva pri-
dali ocenenie pre 
svojich „Hráčov ro-
ka“ a klub rozhodol o 
držiteľovi tradične 
udeľovanej „Špeciál-

nej ceny“. Spoznali sme aj deviatku najlepších mládežníkov za 
ročník 2014/2015 a premiérovo aj meno „Mládežníckeho tré-
nera roka“. 

Najcennejšiu trofej určenú pre „Hráča roka“ získal stredo-
poliar Matúš Bero. Líder stredu poľa a jeden z najlepších strel-
cov súťaže si vďaka svojim výkonom v aktuálnom ročníku 
vybojoval aj šancu bojovať o miestenku v tíme reprezentácie 
Slovenska na Euro 2016. Pred Berom získali toto ocenenie 

Hráčom roka sa stal stredopoliar Matúš Bero. 
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David Depetris, Peter Kleščík, Miloš Volešák, Jakub 
Holúbek a Stanislav Lobotka.  

„Ťažko niečo dodať. Je skvelé byť v tejto spoločnosti. Každý 
tieto mená veľmi dobre pozná,“ povedal Matúš Bero, ktorý sa 
stal „Hráčom roka“ aj na základe hlasovania fanúšikov. Repre-
zentant Slovenska do 21 rokov má na svojom konte aj dve ceny 
z minulého roka, keď sa stal najlepším futbalistom AS Trenčín 
podľa fanúšikov a hráčom s najväčším nárastom výkonnosti. 

„Cenu za tímového ducha“ (Leadership and Team Spirit 
Award) prisúdila porota Ryanovi Koolwijkovi. Líder kabíny a 
jeden z najlepších stredopoliarov Fortuna ligy odovzdal klubu 
cenné skúsenosti nielen na ihrisku, ale aj mužstvu v kabíne.  

„Objavom roka“ nielen pre AS Trenčín, ale aj pre celý slo-
venský futbal, sa 
stal Martin Šu-
lek. Krajný ob-
ranca patrí už 
viac sezón medzi 
najväčšie talenty, 
čo potvrdil aj 
rýchlou adaptá-
ciou v mužstve 
Martina Ševelu. 

Nádejný odchovanec AS získa tento rok ešte jedno ocenenie. 
Komisia vyberajúca najlepších mládežníckych hráčov klubu ho 
po druhý raz v rade zvolila za „Mladú hviezdu AS Trenčín“. 

„Cenu za najväčší nárast výkonnosti“ v priebehu uplynulého 
ročníka získal zaslúžene ďalší z mladých odchovancov klubu 
Lukáš Skovajsa. „Bielo-červené srdce“ putovalo do zbierky 
brankára Igora Šemrinca. Ten sa takmer počas celej jarnej čas-
ti boril so zdravotnými problémami, ale napriek tomu svojich 
spoluhráčov neraz podržal. 

Martin Šulek v súboji s Podaným zo Slovana Bratislava. 
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Hlavnú cenu pre „Hráča roka“ udelil realizačný tím. Svojho 
hráča uplynulého ročníka si zvolili fanúšikovia, ale nemenej 
hodnotným ocenením je voľba „Spoluhráča roka“ (Team-mate 
Award), ktorého určuje kabína. Na základe hlasov celému 
mužstva sa ním stal Ibrahim Rabiu. 

Posledné ocenenie nesie meno „Špeciálna cena“. Tú za svoje 
celoživotné odovzdanie sa futbalu pod Čákovým hradom získal 
jeden z lekárov mužstva AS Trenčín MUDr. Milan Masaryk. 

Hráčom roka do 19 rokov sa stal najlepší strelec našej „de-
vätnástky“ a celej súťaže staršieho dorastu Erik Prekop. Hrá-
čom roka do 18 rokov je Filip Halgoš, ktorý získal svoje vôbec 
prvé ocenenie, hoci v každej sezóne patril medzi najväčších 
kandidátov. 

Najlepším hráčom vo vekovej kategórii do 17 rokov sa stal 
Richard Beďatš. Ten vo svojej kategórii dominoval pred ro-
kom (U16), pred dvoma rokmi (U15) a aj pred troma rokmi 
(U14). Medzi hráčmi do 16 rokov je pre túto sezónu najlepším 
Jakub Kadák, ktorý získal cenu v kategórii štrnásťročných a 
po ročnej pauze sa vo svojom ročníku dostal opäť na piedestál. 
Najlepším hráčom AS Trenčín do 15 rokov je Adam Laurinec 
a v kategórii do 14 rokov Adam Mikulaj. 

Po tretí raz v histórii sme spoznali meno najlepšej žiačky a 
po druhý raz najlepšej futbalistky v kategórii juniorky/ženy. 
Medzi žiačkami triumfovala Zoja Lahká a v ženách Michaela 
Horváthová. 

Premiérovo sme vyhlásili meno najlepšieho mládežníckeho 
trénera klubu, ktorým sa za prácu v prípravkách AS Trenčín stal 
Miroslav Karas. 

www.astrencin.sk 27.05.2016 
pomocná evidencia 391/1/2016 
 
V sobotu 29. mája sa v Posádkovom klube v Trenčíne konali 

majstrovstvá Slovenska vo fitness detí. Ako povedal prezident 
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Slovenskej asociácie kulturistiky, fitness a silového trojboja 
(SAKFST) Milan Čížek, fitness deti sú diamantom asociácie. 

A práve SAKFST poverila ŠK Rehafit Trenčín a Fitness 
Gabrhel Trenčín zorganizovať toto vrcholové podujatie. Ma-
rianna Holbová, asistenka štátnej trénerky fitness detí, a Milan 
Gabrhel odviedli výbornú prácu. 

Celkovo štartovalo 59 pretekárov, ktorí si účasť vybojovali 
na nominačných súťa-
žiach v Košiciach, Zvo-
lene a Prievidzi. V šies-
tich kategóriách sme 
spoznali majstrov Slo-
venska a zo všetkých zú-
častnených vzišla koneč-
ná nominácia na maj-
strovstvá sveta v detskom 
fitness, ktoré budú od 18. do 20. júna v srbskom Novom Sade.  

 Nestratili sa ani domáce pretekárky, ktoré trénuje riaditeľka 
majstrovstiev Marianna Holbová. Medaily putujú aj do oddielu 
Fitness Gabrhel - Tánička Ondrušková vybojovala striebro, 
Vanesa Habánková a Nasťa Vrábelová bronzovú medailu.  

www.sportaktulity.sk 29.05.2016 
pomocná evidencia 395/1/2016 
 
V záverečnej nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie 

na blížiace sa majstrovstvá Európy vo Francúzsku (10. júna - 
10. júla 2016) figuruje 23 hráčov. Medzi nimi aj najväčšie 
hviezdy tímu Marek Hamšík z Neapolu a Martin Škrtel z 
Liverpoolu.  

Tréner Ján Kozák zverejnil konečnú nomináciu deň po 
víťaznom prípravnom zápase s Nemeckom (1:3). Sú v nej traja 
brankári, osem obrancov, deväť stredopoliarov a traja útočníci. 
V porovnaní s 27-člennou nomináciou na tréningový kemp v 



668 
 

rakúskom Windischgarstene sa na európsky šampionát 
nedostane kvarteto Lukáš Tesák (Kajrat Almaty/Kaz.), Adam 
Zreľák (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (AS Trenčín) a 
Erik Sabo (obaja PAOK Solún/Gréc.). 

www.sportaktuality.sk 30.05.2016 
pomocná evidencia 396/1/2016 
 
Vladimír Nemec ukončil vo veku 37 rokov profesionálnu 

hokejovú kariéru. Rozhodol sa tak po sérii zranení, ktorého ho 
prenasledovali v uplynulej 
sezóne a v správnosti ortieľu 
ho utvrdila aj filozofia Dukly 
Trenčín o omladení kádra.  

Dlhoročná opora klubu 
spod Čákovho hradu odsta-
vila hokej na vedľajšiu koľaj 
a začala sa venovať predaju 
nehnuteľností. 

Vladimír Nemec odohral v 
najvyššej domácej súťaži do-

vedna 867 stretnutí v dresoch Trenčína, Martina, Liptovského 
Mikuláša, Dubnice, Slovana Bratislava, Žiliny a Piešťan. 
Nebyť trojročnej anabázy v nižších zámorských súťažiach, v 
slovenskej extralige by nepretržite pôsobil devätnásť rokov.  

Najviac odohral v materskej Dukle, za ktorú nastúpil na 451 
duelov s bilanciou 88 gólov a 136 asistencií. Viac za Trenčín 
odohrali len Ján Pardavý, Tibor Melichárek, Ľubomír 
Sekeráš, Stanislav Medřík a Jaroslav Kóňa. 

„Korčule som definitívne zavesil na klinec. S touto 
myšlienkou som začal koketovať už skôr, utvrdili ma v tom aj 
zranenia počas sezóny. S výnimkou kolena som v kariére väčšie 
zranenia nemal, tento rok som neobvykle takmer dva mesiace 
pauzoval, najprv s jednou rukou, potom s druhou. Už som bol 
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nalomený, že už zrejme bude ten čas, končila mi aj zmluva. 
Jedine, ak by Dukla mala záujem o ďalšiu spoluprácu, tak by 
som o tom rozmýšľal. Tu ale bola nastavená iná filozofia, takže 
keď mi povedali, že to chcú omladiť. Zobral som to úplne v 
pohode, to ma presvedčilo, že treba končiť a venovať sa druhým 
veciam,“ uviedol na oficiálnom webe Dukly Vladimír Nemec. 

Býva zvykom, že aktívni hráči zostanú po ukončení kariéry 
pri hokeji. Viacerí z nich kvôli deťom, ďalší sa snažia pracovať 
s mládežou a robia si trénerské licencie. Nemec nad niečím 
podobným ani nerozmýšľal.  

„Ja som sa rozhodol, že pri hokeji nezostanem, chcem úplne 
presedlať. Dorábam si vysokú školu, som vo štvrtom ročníku 
štúdia personálneho manažmentu, popri hokeji som sa už začal 
venovať realitám. Posledný mesiac či dva to už aj naplno robím, 
uberať sa teda budem týmto smerom,“ dodal. 

Počas dlhoročnej extraligovej kariéry hral na poste krí-
delníka aj centra. Z množstva angažmánov zažil najväčšie úspe-
chy v Trenčíne, s ktorým sa v sezóne 2006/2007 dopracoval 
skoro až na vrchol. Pod vedením Antonína Stavjaňu vtedy 
Dukla napokon podľahla vo finále play off Slovanu Bratislava. 
O rok neskôr otočila štvrťfinálovú sériu s Martinom z ne-
priaznivých 0:3 na 4:3 a hoci v semifinále viedla nad Slovanom 
už 3:1 na zápasy, do finále sa druhýkrát za sebou neprebojovala.  

„Môj prvý úspech bol v zámorí, v ECHL, keď sme hrali vo 
finále. Prehrali sme síce v siedmom zápase, ale vtedy som bol 
ešte veľmi mladučký. Väčšinu kariéry som strávil v slovenskej 
extralige, z nej budem najradšej spomínať na trenčianske časy 
trénera Antonína Stavjaňu. Boli sme strieborní, vtedy tu všetko 
bolo tak, ako by malo. Bola dobrá partia, výsledky, všetko malo 
hlavu a pätu. To boli možno najlepšie dva roky v kariére,“ 
zhodnotil Vladimír Nemec. 

www.teraz.sk 01.06.2016 
pomocná evidencia 416/1/2016 
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Na Valnom zhromaždení Slovenského krasokorčuliarskeho 

zväzu (SKrZ) v Bratislave v utorok 28. mája odovzdali vyzna-
menania SKrZ a ocenili víťazov Slovenského pohára. Trénerka 
Krasokorčuliarskeho klubu Kraso Trenčín Jana Omelinová  
dostala vyznamenanie za výsledky v pohári klubov. Slovenský 
pohár v kategórii nádeje 10 získala Erika Balážová a v kate-
górii Nádeje 8 Natália Ostrolúcka. Klub zároveň prevzal po-
hár za celkové víťazstvo klubov na Slovensku.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 414/1/2016 
 
Na 12. ročníku Behu trenčianskou Brezinou v stredu 29. 

mája, ktorý sa 
uskutočnil pod zá-
štitou atléta Du-
šana Čikela, sa 
stretlo 209 prete-
károv z celého 
Slovenska. V de-
viatich vekových 
kategóriách štar-
tovalo 85 bežcov 
z Trenčína.  

Muži do 60 rokov a juniori bojovali s osemkilometrovou 
traťou. Triumf z vlaňajška zopakoval Miroslav Ilavský 
z dubnického Jogging klubu. Na štvorkilometrovej trati sa 
predstavili všetky ženy a aj muži starší ako 60 rokov.  Medzi 
mužmi nad 60 rokov opäť potvrdil svoju dominanciu Miroslav 
Kováč. Víťazkou kategórie žien sa stala Jana Úradníková 
(Družba Piešťany).  

Podujatie bolo 3. kolom Trenčianskej Bežeckej CEMMAC 
Ligy. Štvrté kolo (12.6.) sa bežalo v Soblahove s rovnakými 
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víťazmi ako na Brezine (Miroslav Ilavský a Jana Úradníková). 
Na trať dlhú 7 680 m sa vydalo 88 pretekárov. Druhý ročník 
Trenčianskej Bežeckej CEMMAC Ligy nie je len o behaní. 
Časť štartovného venuje na dobročinné účely. Na každom kole 
majú bežci možnosť prispieť organizácii „Svetielko nádeje“, 
ktorá svojimi aktivitami zlepšuje život detí s onkologickými 
ochoreniami.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 411/1/2016 
 
AS Trenčín otvoril nový fAnShop v nákupnom centre Max 

v Trenčíne. Pásku slávnostne prestrihol slovenský reprezentant, 
opora klubu a jeden z najlepších hráčov Fortuna ligy Matúš 
Bero, ktorý absolvoval aj krátku autogramiádu. 

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo urobiť ďalší krok 
smerom k našim fanúšikom. FAnShop spĺňa dnes aj prísnejšie 

kritériá. Podstatné je, 
že sa nám podarilo 
zmeniť otváracie ho-
diny, ktoré sú denne 
od deviatej ráno do 
deviatej večer. Bohat-
šia je ponuka. Tú 
rozšírili produkty 
spoločnosti adidas. 
Kúpiť si môžete špor-

tové alebo vychádzkové oblečenie, ktoré nosia aj futbalisti AS 
Trenčín,“ povedal k otvoreniu fAnShopu marketingový mana-
žér klubu Igor Schlesinger. 

Na jednom mieste si dnes môžete zakúpiť nielen 
fanúšikovské predmety a oblečenie, ale dostanete aj vstupenky 
a permanentky na zápasy klubu. Na tomto mieste bude AS 
organizovať rôzne klubové akcie. Nový fAnShop bude 

Pásku prestrihli generálny manažér AS Róbert Rybníček a Matúš Bero. 
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postupom času poskytovať stále bohatší a komplexnejší servis 
pre fanúšikov AS Trenčín. 

www.astrencin.sk 03.06.2016 
pomocná evidencia 423/1/2016 
 
Počas víkendu 4. - 5. júna sa v Chemkostav aréne v Micha-

lovciach uskutočnil štvrtý ročník Česko-slovenského pohára v 
hádzanej, kde hrali najlepšie české a slovenské družstvá do-
rasteniek. Z víťazstva sa medzi staršími dorastenkami tešili 
Trenčianky. 

Hádzanárky HK AS Trenčín zvíťazili vo všetkých stret-
nutiach a ziskom Česko-slovenského pohára zavŕšili úspešnú 
súťažnú sezónu. 

Výsledky: 
MHK Bytča - HK AS Trenčín 27:30 (13:16). HK AS: K. 

Opátová, L. Polláková, B. Hanzalíková - N. Nejedlíková 2, D. 
Nosická 2, L. Marcineková, Z. Mesárošová, P. Jašková 2, V. 
Matejíková, T. Takáčová 1, B. Zemanovičová 2, N. Ušiaková 
6, N. Minárechová, E. Rajnohová 8/3, K. Kostelná 
7. Trénerka: Ing. Zdena Rajnohová. 

HK AS Trenčín - DHC Zora Olomouc 32:21 (16:11). HK 
AS: K. Opátová, L. Polláková, B. Hanzalíková - T. Takáčová 
1, N. Minárechová 2/1, P. Jašková 2, V. Matejíková 1, B. Ze-
manovičová 6, N. Ušiaková, E. Rajnohová 10/2, K. Kostelná 
5/3, Z. Mesárošová 1, N. Nejedlíková 1, D. Nosická 1, L. Mar-
cineková 2.  

HK AS Trenčín - TJ Sokol Písek 37:26 (17:12). HK 
AS: K. Opátová, L. Polláková, B. Hanzalíková - N. Nejedlíková 
2, D. Nosická 4, L. Marcineková, Z. Mesárošová, P. Jašková 4, 
V. Matejíková 1/1, T. Takáčová 5, B. Zemanovičová 6, N. 
Ušiaková, N. Minárechová 3, E. Rajnohová 4/1, K. Kostelná 
8/2.  
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Zdena Rajnohová (trénerka HK AS Trenčín): „Pre nás bol 
Česko-slovenský pohár 2016 veľkou výzvou a vyvrcholením 
sezóny. Veľmi sme sa  tešili a chceli sme uspieť a tým zúročiť 
všetko to, čo nám počas sezóny až tak nevyšlo. V piatok sme si 
zmerali sily s našimi rivalkami z Bytče. Zápas bol  z našej stra-
ny trochu zviazaný, ale hneď od začiatku sme sa ujali vedenia 
a ani raz sme v ňom neprehrávali, za kratší koniec ťahali hráčky 
z Bytče. Myslím, že táto výhra dievčatá nakopla k zdravému 
sebavedomiu, ktoré ukázali v druhom zápase proti českému 
majstrovi a doslova ho zvalcovali. Najviac ma teší, že dostali 
príležitosť všetky hráčky a bez problémov to zvládli. V nedeľu 
nás delil od víťazstva v Česko-slovenskom pohári len jediný 
krok, a to poraziť vicemajstra z Písku. Súper s nami držal krok 
len do pätnástej minúty prvého polčasu. Päťgólové vedenie po 
polčase naznačovalo, že naše víťazstvo si nenecháme ujsť. 
V druhom polčase sme súpera doslova zvalcovali a zvíťazili 
rozdielom triedy. Dievčatám patrí veľká vďaka.“ 

www.sme.sk 05.06.2016 
pomocná evidencia 426/1/2016 
 
Michal Hlinka má za sebou dobrú sezónu v Dukle, počas 

nej dostal šancu aj v 
reprezentačnom drese a tak 
neunikol pozornosti slo-
venského zástupcu v KHL. 
V ročníku 2016/17 bude 
pôsobiť v Slovane Brati-
slava, kde podpísal dvoj-
cestný kontrakt, ktorý mu 
dáva možnosť hrať Tip-
sport ligu v trenčianskom 
drese, ak nebude mať miesto v prvom tíme Slovana Bratislava. 

Michal, ako sa zrodilo pôsobenie v Slovane?  
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„Už počas sezóny sa začalo niečo šepkať, ale nevenoval som 
tomu veľkú pozornosť, keďže som bol hráčom Dukly. Nejaký 
záujem teda bol, ale ja som sa sústredil na moju prácu v Tren-
číne, ale určite ma takýto záujem potešil.“  

Úspešnú sezónu zakončila pozvánka do reprezentácie 
pred MS, hoci ste sa na majstrovstvá nedostali, bol to jeden 
z hlavných dôvodov, prečo po vás siahol Slovan?  

„Sezóna bola vcelku vydarená, hoci vždy to môže byť lepšie. 
Nemyslím, že by to ovplyvnila len reprezentačná pozvánka do 
kempu pred MS, hral som aj na Nemeckom či Švajčiarskom 
pohári, určite k tomu pomohli aj výkony v Trenčíne.“   

Čaká vás KHL, dá sa táto situácia nazvať inak ako 
veľkou výzvou?  

„Výzva je to obrovská, čo k tomu dodať. Je to v podstate 
druhá najlepšia liga na svete a ja sa na to už teším. Som zvedavý 
na všetko, ako to bude prebiehať v Slovane. Teším sa a budem 
sa snažiť chytiť šancu pevne za pačesy.“   

Keby ste si mali sám predstaviť svoju úlohu v tíme, čo od 
vás Slovan môže očakávať v prvej sezóne?  

„Ja si myslím, že určite fyzickú hru, zrejme nebudú odo mňa 
očakávať, že strelím tridsať gólov. Skôr to bude taká tá čierna 
robota, ktorá mi išla aj v Trenčíne. Ani tam som v prvej sezóne 
nechodil na presilovky.“  

Podpísali ste dvojcestný kontrakt, ktorý vám dáva 
možnosť hrať Tipsport ligu v drese Dukly, ak sa nezmestíte 
do zostavy Slovana, očakávate, že teda pribudnú v sezóne aj 
nejaké štarty v žlto-červenom?  

„ Pevne verím, že sa udržím počas celej sezóny v Slovane, 
aj keď zmluva je dvojcestná a stať sa môže všeličo, takže sa 
niekedy môžem ocitnúť aj v Trenčíne.“   

Sledovali ste v minulých ročníkoch KHL? Máte tam 
obľúbené tímy, proti ktorým si budete môcť konečne 
zahrať?  
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„Sledoval som Slovan v televízii, vždy som si to vychut-
nával, lebo tá kulisa na štadióne, to sa mi vždy páčilo. Ale tímy 
nejaké obľúbené nemám.“   

Prestupy medzi Duklou a Slovanom bývali vždy oko-
renené emóciami, najmä zo strany fanúšikov. Očakávate 
nejaké to podpichovanie či negatívne reakcie aj tentoraz?  

„Tých podpichovačiek už bolo dosť, zatiaľ boli skôr v rámci 
nejakej zábavy. Nič také vážne som zatiaľ nezaregistroval. Uvi-
díme, ako to fanúšikovia Trenčína vezmú. Dukla bude mojou 
srdcovkou vždy. Tu som vyrastal, aj vďaka nej som dostal šan-
cu ukázať sa a podpísať tento kontrakt so Slovanom. Ja môžem 
Trenčínu len poďakovať.“  

Aj váš otec hrával v Slovane, pamätáte si na tie časy?  
„Jemné záblesky mám, ale to som bol ešte dosť malý. Bol 

som v Bratislave aj ja, bývali sme tam aj s maminou. Bol som 
myslím prvák a už vtedy som hrával pol roka za Slovan. Ne-
bude to teda prvýkrát, čo oblečiem belasý dres.“  

www.hkdukla.sk 07.06.2016 
pomocná evidencia 434/1/2016 
 
S obrovským úspechom sa vrátil v máji z Paríža klub 

Chanbara Trenčín.  
Na Majstrovstvách Európy v japonskom športe Chanbara 

(športová forma boja s mečom) získali v konkurencii 231 
pretekárov z 12 krajín Európy a Japonska tri bronzové medaily. 
Jednu Matej Babinský v súťaži teamov a dve František Re-
hák (v Kihon dosa a v boji s dlhým mečom).  

Najbližšie klub čaká medzinárodný turnaj v Bielorusku spo-
jený s dvojtýždenným seminárom, na ktorý hľadajú sponzorov.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 408/1/2016 
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Projekt „Pohyb pre zdravie“ je odštartovaný. Hneď v jeho 
úvode sa do bezplatnej športovej aktivity  zapojilo 450 malých 
školákov, ktorí už majú za sebou prvé športové podujatie.  

Informoval o tom koordinátor projektu Ľ. Kuhlöffel. 
 „Začali sme ukážkami a precvičovaním základných prvkov 

z atletiky, overili si zručnosť v hokejbale, tenise a šikovnosť 
v rámci rôznych koordinačných súťaží,“ povedal s tým, že sú 
pripravené ďalšie zaujímavé súťaže a ukážky netradičných 
športov. Zároveň budú vyhodnocovať dosiahnuté výsledky. 
Najlepší za zúčastnia finále o hodnotné športové trofeje.  

Podmienkou účasti detí je dobrý zdravotný stav, sprievod 
dospelého člena rodiny, športové oblečenie, chuť športovať 
a optimálna dávka disciplíny.  

Info 07.06.2016 
pomocná evidencia 409/1/2016 
 
Počas uplynulého víkendu 4. – 5. júna sa v Nemšovej stretla 

slovenská a česká špička futbalistov do dvanásť rokov na tur-
naji AS Trenčín Cup 2016. Spomedzi šestnástich tímov sa 
predstavili až tri výbery AS Trenčín, ktoré svojimi výkonmi po-
tešili. 

V dvojdňovom maratóne zápasov sa hralo systémom každý 
s každým. Domáci AS Trenčín postavil až tri tímy (AS Trenčín 
U12 biely, AS Trenčín U12 červený a AS Trenčín 2005). 

Biely tím obsadil v konečnom zúčtovaní druhé miesto, keď 
nestačil iba na výborne hrajúci Baník Ostrava. Červené 
družstvo obsadilo konečnú ôsmu priečku. Turnaja sa zúčastnili 
aj mladí chlapci AS Trenčín U11 (ročník narodenia 2005), ktorí 
sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili konečné jedenáste 
miesto. Biely tím si odniesol aj jedno individuálne ocenenie, 
keď najlepším strelcom turnaja sa stal Artur Gajdoš s 18 
gólmi. 
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„Na veľmi kvalitne obsadenom turnaji sa naši chlapci opäť 
dokázali presadiť. Som spokojný hlavne s tým, že sme zapojili 
do turnaja všetkých hráčov z nášho kádra. Aj keď nám niektoré 
zápasy nevyšli podľa našich predstáv, celkovo chcem všetkých 
hráčov pochváliť za nasadenie a prístup ku každému stretnu-
tiu,“ povedal tréner Martin Fabuš. 

Konečné poradie: 1. Ostrava 37 bodov, 2. AS Trenčín biely 
36, 3. Bohemians Praha 33, 4. Slovan 31, 5. Trnava 31, 6. 
Prešov 28, 7. Dunajská Streda 26, 8. AS Trenčín červený 21, 9. 
Karlova Ves 18, 10. Žilina 17, 11. AS Trenčín 2005 17, 12. 
Ružomberok 15, 13. Slovácko 14, 14. Horná Nitra 14, 15. Inter 
Bratislava 4, 16. Trebišov 1. 

www.astrencin.sk 09.06.2016 
pomocná evidencia 446/1/2016 
 
Prezident SR Andrej Kiska pokračoval vo svojej tradícii 

prijímania športových majstrov republiky a na pondelok 13. 
júna si do Bra-
tislavy pozval už 

dvojnásobných 
futbalových šam-
piónov z AS 
Trenčín. Klub re-
prezentovali na 
audiencii hráči, 
realizačný tím 
i vedenie na čele 

s majiteľom 
Tschenom La Lingom. Andrej Kiska ocenil úspešne fungujúci 
model trenčianskeho klubu, dres ktorého obliekajú hráči zo 
všetkých krajov sveta.  

„Váš klub je unikátny v tom, že máte zahraničného majiteľa, 
máte množstvo zahraničných hráčov. A ja som rád, že tu niečo 

Trenčania venovali prezidentovi Andrejovi Kiskovi dres s jeho menom. 



678 
 

takéto máme. Že sa spája znalosť zo zahraničia a skúsenosti z 
Holandska s talentovanými hráčmi, ktorých máme doma. Vý-
sledky dokazujú, že to je veľmi úspešný model,“ povedala hla-
va štátu SR, ktorá zároveň ocenila prácu Trenčanov s mládežou.  

„Veľmi ma teší, že 
sa úspešne venujete 
mládeži. A bol by 
som nesmierne rád, 
aby ste vy všetci hráči 
boli pre mládež pra-
vými vzormi. Nielen 
svojimi športovými 
výkonmi, ale aj v ná-
zoroch na dianie 

v spoločnosti, dianie vo svete a tým pomohli nám všetkým a 
celej krajine. Mladí ľudia mnohokrát nepočúvajú politikov, 
učiteľov, ale počúvajú svoje športové vzory,“ vravel Andrej 
Kiska. 

Generálny manažér AS Róbert Rybníček poďakoval v 
mene celého mužstva za pozvanie a v príhovore hľadal paralely 
medzi prácou prezidenta SR a u nich v klube.  

„Ako jeden z mála politikov sa snažíte zaviesť nové pra-
vidlá, ktoré by v tejto krajine mohli, alebo mali platiť. Verím, 
že tak, ako vy idete príkladom pre našu krajinu nejakým spô-
sobom trochu inej kultúry, aj tej politickej, tak my budeme zo 
svojej pozície napomáhať tomu, aby sme tiež krajinu posunuli 
a zároveň dali miesto slovenskému športu prostredníctvom 
našej práce tam, kam patrí,“ povedal Róbert Rybníček. 

Andrej Kiska dostal od Trenčanov biely dres AS so svojím 
menom a číslom 10. Pred futbalistov predstúpil s bandážou na 
ľavom ramene a po audiencii priznal, že úraz sa mu stal počas 
jazdy na bicykli.  

Andrej Kiska v rozhovore s Tschenom La Lingom. 
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„Na mieste, kde som si to nemal pustiť, som si to pustil tro-
chu viac. Koleso na niečo nabehlo, vyletel som a dopadol na 
rameno. Kľúčna kosť zatlačila na väzy, našťastie sa podľa 
všetkého nezlomila, vyzerá len prasknutá,“ ozrejmil prezident 
SR.  

Popri množstve štátnických povinností si nenechal ujsť 
úvodný zápas slovenskej reprezentácie na EURO 2016 a podľa 
vlastných slov sa osobne chystá na záverečný súboj zverencov 
Jána Kozáka v skupine, ktorým bude pondelkový duel proti 
Anglicku v Saint-Étienne.  

„Ak by to vyšlo, tak pôjdem na zápas s Anglickom. Bude to 
záležať od toho, ako budeme hrať proti Rusku a ako sa bude 
vyvíjať naša vnútropolitická situácia,“ dodal Andrej Kiska. 

www.teraz.sk 14.06.2016 
pomocná evidencia 467/1/2016 
 
Od štvrtku 17. júna do nedele 19. júna sa uskutočnili maj-

strovstvá Slovenska vo florbale v kategórii dorastencov na 
Orave. V Mútnom florbalisti 1. FBC Trenčín našli kvalitné 
podmienky pre florbal a vyhovujúca športová hala vytvorila 
vhodné prostredie pre všetkých účastníkov turnaja. 

Trenčania po za-
váhaniach v základ-
nej skupine s Turan-
mi (2:6) a ATU 
Košice (1:8) zabrali 
proti Snipers Bra-
tislava (8:2). V se-
mifinálovom dueli 
s Nižnou (5:4) boli 

úspešnejší . Nastúpili na finálový zápas proti ATU Košice (1:7) 
s defenzívnou taktikou. Súpera chceli prekvapiť z rýchlych 
protiútokov. Košičania boli počas celého zápasu aktívni, hralo 
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na prakticky na polovici Trenčína. Z titulu majstra Slovenska 
vo florbale v kategórii dorastu sa radujú zaslúžene florbalisti z 
ATU Košice.   

Michal Magdolen (tréner 1. FBC Trenčín): „Celý turnaj 
hodnotím ako veľký úspech pre túto nádejnú generáciu. Je to aj 
najlepší výsledok celého klubu v sezóne. Chlapcov zdobila 
bojovnosť, tímovosť a to nás dostalo na medailovú pozíciu.“ 

O úspech sa zaslúžili: Marek Kyselica (Jozef Miroslav 
Riečický) - Timotej Paluš, Maximilián Mayer, Patrik Cho-
chula, Samuel Valaštin, Erik Popelka - Patrik Mišák, Sa-
muel Virga, Šimon Hatala - Martin Nitriansky, Adam 
Peško, Jakub Zaťko - Lukáš Minaroviech, Šimon Masár, 
Jakub Kukaň. Tréneri: Michal Magdolen, Matúš Kukaň. 

www.sme.sk 17.06.2016 
pomocná evidencia 476/1/2016 
 
Pretekárky KK Ekonóm Trenčín Emma Kubišová, Adela 

Vlasáková a Lucia Mrázová si na 4. majstrovstvách Eu-
rópskej Shito ryu karate federácie (SKRKA) (18 .- 19. 6) v 

Nových Zámkoch 
zmerali sily s kon-
kurenciou z 9 krajín 
Európy. Dievčatá 
opäť nesklamali.   

Adela Vlasáková 
sa stala Majsterkou 
Európy SKRKA v ka-
ta (10 – 11 r.), 
majsterkou Európy 
SKRKA v kumite (10 

- 11 r. do 40 kg) a majsterkou Európy v KATA team (9 - 12 r.). 
Emma Kubišová získala titul majsterka Európy SKRKA v kata 
(12 – 13 r.) a majsterka Európy v KATA team (9 – 12 r.). Lucia 
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Mrázová je čerstvou majsterkou Európy v kata team (9 – 12 r.), 
vicemajsterkou Európy SKRKA v kumite (10 – 11 r. do 34kg) 
a získala aj 3. miesto v kata (10 – 11 r.). 

 Emma a Adela obhájili minuloročné tituly majsteriek 
Európy. K titulom z kategórií jednotlivcov si vybojovali svoj 
prvý titul kontinentálneho šampióna v kata team. Ako „B“ 
Team Slovakia nedali žiadnu šancu zahraničným súperkám 
a nakoniec vo finále si hladko poradili aj s kata „A“ Team 
Slovakia.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 482/1/2016 
 
IFBB majstrovstvá sveta 2016 v detskom fitness sa v Novom 

Sade (18. – 20. 6.) 
skončili s veľkým 
úspechom pre Slo-
vensko.  

Naši reprezen-
tanti (17 dievčat, 4 
chlapci) získali 2 
zlaté, 2 strieborné, 5 
bronzových medailí 
a 16 finálových 
umiestnení, čo sa prejavilo aj v hodnotení Pohára národov, v 
ktorom Slovensko obhájilo prvenstvo.  

Zásluhu na tom mali aj fitnessky z Trenčína, ktoré skončili 
všetky vo finálovej šestke. Na striebornej priečke skončila 
Tatiana Ondrušková, Katarína Blašková obsadila 5. a 
Nasťa Vrábelová 6. miesto.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 481/1/2016 
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Výsledky ankety Jedenástka Fortuna ligy 2015/2016 
vyhlásili v nedeľu 3. júla podvečer na slávnostnom galavečere 
v Bratislave.  

Úradujúci šampión AS Trenčín má s piatimi futbalistami 
najpočetnejšie zastúpenie v ideálnej zostave uplynulej sezóny 
najvyššej slovenskej súťaže. Z trenčianskeho kádra figurujú v 
elitnom výbere obrancovia Martin Šulek a Kingsley Madu, 
ako aj trojica stredopoliarov Ibrahim Rabiu, Gino van Kessel 
a Matúš Bero. Výsledky ankety Jedenástka Fortuna ligy 
2015/2016 vyhlásili v nedeľu podvečer na slávnostnom galave-
čere v Bratislave.  

Odborníci do nej zaradili hráčov piatich klubov. Vicemajster 
ŠK Slovan Bratis-
lava dodal  sloven-
ských reprezen-
tantov na maj-
strovstvách Euró-
py vo Francúzsku 
Jána Muchu a 
Kornela Salátu. 
Spoločnosť im ro-
bia aj spoluhráči z 
národného tímu 

Viktor Pečovský a Milan Škriniar. Táto dvojica ako jediná 
obhájila svoje miesto v Jedenástke Fortuna ligy spred roka, 
poctu si vyslúžila výkonmi v drese MŠK Žilina, hoci druhý 
menovaný na jar pôsobil v talianskej Sampdorii Janov. 

Zostavu doplnili Erik Pačinda z FC DAC 1904 Dunajská 
Streda a momentálne už bývalý zakončovateľ FC Spartak 
Trnava David Depetris, ktorý obsadil druhý post v poradí 
kanonierov minulého ročníka.  

Cenu pre najlepšieho hráča sezóny 2015/2016 si prevzal 
Matúš Bero. Trenčiansky záložník triumfoval s výrazným 

Úspešní Trenčania na vyhodnotení: Ševela, Bero, van Kessel, Rabiu a Šulek. 
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náskokom pred klubovým kolegom a najlepším strelcom súťaže 
Ginom van Kesselom.  

„Anketa potvrdila našu dominanciu. Stojíme tu právom, 
škoda, že nás nie je ešte viac. Zatiaľ sa sústredím na Trenčín, 
kým si budem obliekať jeho dres, nič sa na tom nezmení. Môj 
odchod závisí od ponuky. Verím, že to dopadne k mojej spokoj-
nosti,“ vyhlásil Matúš Bero. Na tretej priečke skončili minu-
loročný víťaz Viktor Pečovský spoločne s Ibrahimom Rabiom.  

Najlepším trénerom sa opäť stal kouč úspešných obhajcov 
domáceho double Martin Ševela: „Som milo prekvapený, že 
anketa patrila Trenčínu. Ťažko môžem vybrať vrcholný mo-
ment, no možno by som vypichol úspech 4:0 na Slovane, s ta-
kým vysokým rozdielom sme ani nerátali, a aj vďaka nemu sme 
spečatili zisk vytúženého titulu. Majstrovský hetrik by bol 
krásny, nebude to však jednoduché. Máme pred sebou predkolo 
Ligy majstrov, aj na tomto fronte chceme dosiahnuť lepší vý-
sledok v porovnaní s predchádzajúcimi vystúpeniami." 

Takisto ocenenie pre objav sezóny putovalo do Trenčína 
zásluhou Martina Šuleka, ktorý o jediný hlas zvíťazil v tesnom 
súboji nad doterajším Žilinčanom a dnes už futbalistom nemec-
kej Borussie Mönchengladbach Lászlóm Bénesom.  

Zbierku ocenení pre AS Trenčín doplnila aj Cena fair play. 
www.teraz.sk 03.07.2016 
pomocná evidencia 521/1/2016 
 
Na júnových majstrovstvách SR vo florbale dorastencov v 

Mútnom získali hráči ŠK 1. FBC Trenčín strieborné medaily. 
„Hoci nás po prvom dni všetci videli niekde okolo posled-

ného miesta, chlapci sa zdvihli z absolútneho dna a za to si 
zaslúžia veľké uznanie,“ povedal tréner Michal Magdolen.  

Info 06.07.2016 
pomocná evidencia 509/1/2016 
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Káder Trenčína sa v medzisezónnom období obmenil a noví 
hráči sa musia so zvyškom tímu ešte zohrať. Podľa trénera 
Martina Ševelu môžu priniesť do mužstva kvalitu a konkuren-
ciu. 

Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín majú aj v nad-
chádzajúcej sezóne tie najvyššie ciele. Na domácej scéne chcú 
pokračovať v suverénnom ťažení a dosiahnuť tretie double 
(titul+pohár) za sebou, radi by uspeli aj v medzinárodných kon-
frontáciách.  

Káder Trenčína sa v medzisezónnom období obmenil, okrem 
štvorice legionárov Stefan Maierhofer, Ryan Koolwijk, Mi-
lan Rundič, Mitchell Schet odišiel spod hradu Matúša Čáka aj 
Dávid Guba. Medzi posilami sú Holanďania Rangelo Janga, 
Jamarro Diks, Kolumbijčan Pedro Barrios, Brazílčan Rafael 

Martins Vieira da Silva 
i vlastní odchovanci - 
Erik Prekop, Erik Mi-
keš, Patrik Kochan, 
Dominik Rolinec.  

„Tí hráči, ktorí sú s 
nami krátko, sa ešte mu-
sia s novými spoluhráčmi 
zohrať. Niektorí sú tu 

krátky čas, ale môžu priniesť do mužstva kvalitu a konkurenciu. 
O tom, či sa tak stane, záleží len na nich. Prístup hráčov bol v 
príprave v poriadku, chalani odviedli všetko, čo bolo v nich. V 
tomto ohľade som spokojný,“ hodnotil tréner AS Martin Še-
vela. 

V príprave odohrali Trenčania sedem zápasov s bilanciou 2-
3-2 a skóre 12:10. Absolvovali sústredenia v Česku a Rakúsku, 
s ktorými boli tréneri spokojní.  

„Čo sa týka podmienok - od hotela po plochy, ktoré tu boli 
pripravené, boli vo veľmi dobrom stave. Odohrali sme veľmi 

 

Posila Rangelo Janga s generálnym manažérom Róbertom Rybníčkom. 
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dobré stretnutie s druhým tímom ruskej ligy FK Rostov. Tento 
zápas nám na druhej strane ukázal, v čom sa ešte musíme 
zlepšovať. V Čechách sme zdolali Spartu Praha, čo nám pridalo 
na psychike a sebavedomí. Tí hráči, ktorí dostali priestor, 
ukázali svoju kvalitu,“ dodal kouč Martin Ševela. 

V hre sú stále odchody opôr - Matúša Bera, Kingsleyho 
Madua aj Gina van Kessela, tí by ale mali s tímom absolvovať 
zápasy prvých predkôl LM. 

Jesennú časť Fortuna ligy 2016/2017 odštartuje AS v sobotu 
16. júla v Michalovciach.  

Súpiska pre jarnú časť Fortuna ligy 2016/2017: 
brankári Igor Šemrinec, Adrián Chovan, Matej Vozár, 
hráči v poli Lukáš Skovajsa, Tomáš Šalata, Martin Šulek, 
Kingsley Madu, Dominik Rolinec, Christopher Udeh, Peter 
Kleščík, Rafael da Silva, James Lawrence, Ibrahim Rabiu, 
Patrik Kochan, Dávid Richtárech, Jakub Holúbek, Matúš 
Opatovský, Matúš Bero, Cchung-jao Jin, Denis Jančo, 
Chuang Cchung, Aliko Bala, Gino van Kessel, Rangelo 
Janga, Samuel Kalu, Jamarro Diks, Erik Prekop, Pedro 
Barrios, Erik Mikeš. 

www.teraz.sk 11.07.2016 
pomocná evidencia 536/1/2016 
 
Máloktoré futbalové mesto sa môže pýšiť žijúcou legendou, 

ktorá jeho farby hájila takmer celú kariéru. Brankár Tibor 
Rihošek, preslávený finesami v štýle skokov mačkovitej šelmy, 
oslávil osemdesiatku. Člen zlatej generácie Jednoty Trenčín má 
na konte s Čemezom a Pokorným najviac sezón v 1. lige (10). 
Napriek úctyhodnému veku svoje skúsenosti stále odovzdáva 
futbalovej mladi. Rodák zo Sládkovičova presviedčal o vše-
strannom loptovom talente už na základnej škole, ktorú okrem 
futbalu pravidelne reprezentoval na športových hrách mládeže 
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v basketbale, volejbale aj hádzanej. Trenčianskych funkcio-
nárov zaujal ako dorastenecký brankár Galanty, kde študoval za 
sústružníka. Ich ponuke však definitívne prikývol až na druhý 
pokus. 

„Vybrali ma do kádra Spartaka Trenčín, ale spočiatku mi 
ponúkli nevyhovujúce podmienky. Robil som v závode TOS 
doobeda a v noci, trénovali sme popoludní. Bol som vyčerpaný, 

navyše na Sobla-
hovskej ulici nás 
bývalo desať v jed-
nej izbe. Nahneva-
ný som odišiel 
domov. Keď sa pre 
mňa vrátili, ponúk-
li mi samostatný 
byt aj lepšie za-
mestnanie. A to sa 
mi už páčilo viac,“ 

spomína Tibor Rihošek, ktorý v roku 1956 narukoval do ďalšie-
ho trenčianskeho klubu - Dukly.  

Po skončení vojenčiny v Brezne, kam medzitým armádny 
celok z Považia prevelili, pomohol Trenčínu vybojovať histo-
rický postup do najvyššej československej súťaže. Paradoxne, 
v rozhodujúcom zápase na pôde mestského rivala Odevy dostal 
v bráne TTS prednosť Chromčák. Miláčika publika vyradil zo 
zostavy spor s trénerom Bullom. 

Do kroniky trenčianskeho futbalu sa zlatými literami zapísal 
najmä počas jedenástich rokov v drese Jednoty, s ktorou vybo-
joval druhé miesto v 1. lige v sezóne 1962/63, striebornú me-
dailu v Stredoeurópskom pohári po finálovom nezdare proti AC 
Fiorentina v roku 1966, či titul jesenného ligového šampióna 
o rok neskôr.  
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Nastúpil v historicky prvom zápase Trenčanov v pohárovej 
Európe na štadióne v Chorzówe, kde v lete 1963 v rámci Rap-
panovho pohára remizovali pred 60 tisíc divákmi s Poloniou 
Bytom 2:2.  

Nechýbal vo výprave športovo-poznávacích expedícií Jed-
noty do Škandinávie, Strednej a Južnej Ameriky, ani Iránu, kde 
ho po konfrontácii s tamojším národným mužstvom vyhlásili za 
„miliónového brankára“.  

So spoluhráčmi Vojtechom Masným a Pavlom Bencom sa 
v dobrom svetle ukazoval aj v reprezentácii olympionikov. 
Napriek dvom štartom v príprave Rihošek v konečnej nomi-
nácii na OH v Tokiu chýbal. Charizmatický brankár má na 
vtedajšieho trénera Vytlačila dodnes ťažké srdce.  

„Praha je Praha, Bratislava je Bratislava. Trenčín bol oproti 
nim dedina. Člo-
vek tu mohol ro-
biť, čo chcel, do 
reprezentácie sa 
dostal ťažko. Aj 
keď v tých rokoch 
bolo u nás veľa 
kvalitných gólma-
nov. Keď vypadol 
brankár Fülle z In-
teru, v olympij-

skom mužstve zostal Schmucker a ja. Schmucker bol vyšší, lep-
ší. Bol som suverénna dvojka. Mal som pripravenú kapsu, tak-
mer všetko zbalené s tým, že za dva týždne odlietam. Záhadne 
napokon miesto mňa išiel Švajlen,“ utrúsil s trpkosťou v hlase. 

Rihošek si užíval ovácie publika aspoň doma. Divákov 
privádzal do varu rôznymi parádičkami. Prirovnávali ho k par-
dálovi (čierny leopard, pozn. PM). Ako povedal, takzvané 
robinzonády trénoval bez chráničov už v doraste.  

Jubilanta prijal aj primátor Richard Rybníček. 
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„Vedel som padať aj na škvarovom ihrisku. Po vzore 
Schrojfa som naznačil pohyb do jednej strany, potom hodil 
rybičku do stredu brány. Diváci žasli, že čo som chytil. 
V podstate nič veľké, ono to bolo skôr pre efekt,“ priblížil bran-
kár, ktorému sa vonku najlepšie hralo v Prahe. 

O elegánovi medzi troma žrďami kolovali zvesti, že má 
sklené oko. „V roku 1952 ma kopli do oka. Asi mesiac som 
vôbec nevidel, potom sa mi polepšilo. Mám dioptriu 5/5. Druhé 
oko mi ťahalo celé zápasy. Keď začali vyrábať čiernobiele 
lopty, dostal som občas gól z diaľky. Lopta vyletela hore, stra-
tila sa mi medzi ľuďmi v pozadí a občas som neskoro re-
agoval,“ priznal vitálny osemdesiatnik, ktorý na sklonku ak-
tívnej kariéry pôsobil v Dubnici nad Váhom, Nemšovej a LO 
Trenčín. 

www.sme.sk 13.07.2016 
pomocná evidencia 542/1/2016 
 
Útočník Gino Van Kessel už Trenčanom nepomôže. Zaradí 

sa medzi najdrahšie posily českej ligy. Vedenie českého fut-
balového klubu SK Slavia Praha v stredu oficiálne spečatilo 
príchod útočníka Gina van Kessela z AS Trenčín. „Zošívaní“ s 
ním podpísali kontrakt na tri roky do 30. júna 2019. 

„Som veľmi šťastný, že som so Slaviou podpísal zmluvu. Je 
to veľký klub so skvelým štadiónom a fanúšikmi. Mám ne-
uveriteľnú radosť, že zaň budem hrať, navyše v takom krásnom 
meste, akým je Praha. Mám ju rád, niekoľkokrát som tu bol. 
Myslím si, že Slavia je skvelý krok v mojej kariére,“ povedal 
23-ročný Van Kessel pre oficiálnu internetovú stránku svojho 
nového zamestnávateľa.   

Podľa informácií portálu idnes.cz zinkasuje trenčiansky klub 
za Van Kessela viac ako milión eur, čím sa reprezentant 

 



689 
 

ostrovného štátu Curacao zaradí medzi jednu z najdrahších po-
síl českej ligy v histórii. Tamojšie médiá píšu o 32 miliónoch 
českých korún. 

Nákladnejší boli v minulosti iba Szilárd Németh (zo Slova-
na Bratislava do Sparty Praha za 35 miliónov) a Štěpán Va-
choušek (z Teplíc do Slavie za 34 miliónov). 

„Rátam s veľkými očakávaniami. V minulej sezóne som v 
trenčianskom drese nastrieľal mnoho gólov a dúfam, že v na-
stolenom trende budem pokračovať aj v Prahe. V prvom rade 
chcem byť dôležitou súčasťou tímu, pokiaľ bude potrebná 
výpomoc defenzíve, urobím to.,“ pokračoval najlepší kanonier 
uplynulého fortunaligového ročníka (17 zásahov).   

Nová posila Slavie absolvuje súťažný debut v odvetnom 
zápase druhého predkola Európskej ligy UEFA 2016/2017 proti 
estónskej Levadii Tallin na budúci týždeň. 

„Samozrejme, prvý cieľ je postúpiť do skupinovej fázy, 
zatiaľ sme len v kvalifikačnej. Musíme sa tam prebojovať. V 
lige chceme skončiť čo najvyššie, takže dúfam, že budeme 
majstri,“ dodal Van Kessel. 

www.sme.sk 13.07.2016 
pomocná evidencia 
 
Futbalisti AS Trenčín úspešne vykročili za postupom do 3. 

predkola tohtosezónnej edície Ligy majstrov. V prvom stretnutí 
toho druhého viedli v stredu 13. júla na pôde Olimpije Ľubľana 
už 4:0, no vlastnými chybami dovolili slovinskému súperovi 
streliť tri góly a znížiť manko na konečných 3:4. Napriek tomu 
má AS dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na 
programe budúcu stredu o 20.15 v Žiline.   

1. zápas 2. predkola Ligy majstrov 2016/2017:  
NK Olimpija Ľubľana - AS Trenčín 3:4 (2:4). Góly: 34. 

Velikonja, 43. Zajc, 89. Eleke - 4. Lawrence, 6. Kalu, 20. Janga, 
32. Holúbek, 6000 divákov. NK Olimpija Ľubľana: Šeliga -  
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Bajrič, Zarifovič, Kelhar - Klinar, Zajc, Matič, Novak (75. 
Alves), Kirm (80. Krefl) - Velikonja, Wobay (51. Eleke). AS 
Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Skovajsa, Madu - 
Lawrence (39. Jančo) - Kalu, Rabiu, Bero, Holúbek (78. Diks) 
- Janga (90. Udeh). 

Trenčania mali raketový vstup do zápasu a z úspešného 
úvodu ťažili po celý priebeh duelu. Skóre otvoril už v 4. minúte 

Lawrence, ktorému 
loptu sklepol Janga 
a anglický stredopo-
liar spoza šestnástky 
prekonal Šeligu 
v domácej bráne. 

Zaskočení domá-
ci sa ani nestihli 
otriasť z úvodného 
šoku a Kalu v 6. mi-

núte šikovne využil prihrávku Lawrenca a zvýšil na 2:0 pre AS. 
Slovinského šampióna to dokonale vyviedlo z rytmu, jeho hráči 
kazili jednoduché lopty a smerom dopredu nevymysleli vôbec 
nič. Po 20 minútach bol už rozdiel trojgólový, keď si strelecký 
účet v trenčianskom drese otvoril útočník Janga. Zdecimovaná 
Olimpija naďalej pôsobila ospalo a Trenčania si s jej obranou 
robili čo chceli. Po pol hodine hry opäť úradoval Rabiu, po jeho 
prihrávke strieľal Bero, lopta sa odrazila k úplne voľnému 
Holúbekovi a ten zvýšil už na 4:0. 

Ofenzívny uragán hostí potom zastavil Velinkonja, ktorý 
využil zmätky v trenčianskej obrane a prekonal Šemrinca. 
Kontaktný gól domácich povzbudil a v závere polčasu zatlačili 
súpera pred jeho šestnástku. Ich tlak zúročil tesne pred 
prestávkou Zajc, ktorý sa presadil z priameho kopu a upravil na 
polčasových 2:4.   

 

Gólová radosť Trenčanov na ihrisku v Ľubľani. 
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Po zmene strán začala Ľubľana očakávaným tlakom, ale 
defenzíva hostí stála na pevných nohách. Obranu AS výborne 
dirigoval Kleščík, dôležité zákroky predviedol aj mladý Šulek. 
Trenčania sa nesústre-
dili len na bránenie ná-
skoku, ale aktívnym 
pressingom na polovici 
súpera si vytvárali šan-
ce. Jednu z nich mal 
Janga, ale v koncovke 
nebol presný. Ten istý 
hráč mohol v 72. minúte 
skórovať z rýchleho protiútoku, Šeliga ho však vychytal. Záver 
napriek tomu Trenčania nezvládli, po strate lopty v strede podľa 
so šťastím znížil Eleke - 3:4. V poslednej minúte ešte mohli 
domáci vyrovnať z priameho kopu, lopta však trafila len múr. 

www.teraz.sk 13.07.2016   
pomocná evidencia 545/1/2016 
 
V dňoch 15.- 18. júla sa v maďarskom mestečku Gyula ko-

nali Majstrovstvá Európy v silovom trojboji a tlaku na lavičke. 
Traja Trenčania vo svojich kategóriách zabojovali a skončili 

na prvých priečkach ako majstri Európy. MUDr. Jozef Ga-
brhel CSc. získal 1. miesto ako majster Európy a plus na to 
obhájil svetové rekordy v silovom trojboji (drep, tlak na lavičke 
a mŕtvy ťah) RAW - bez dresu.  

Peter Klimo sa umiestnil na 1. mieste v tlaku na lavičke 
RAW (bez dresu) a Peter Kadák získal v tlaku na lavičke RAW 
(bez dresu) 2. miesto a s dresom 1. miesto.  

Info 02.08.2016 
pomocná evidencia 557/1/2016 

 

Útočník Rangelo Janga preniká obranou súpera. 
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Letná príprava hokejistov Dukly na sezónu 2016/17 nie je 
opäť v Trenčíne úplne klasická. Pre rekonštrukciu zimného 
štadióna totiž bude musieť tím trénera Miloša Holaňa impro-
vizovať. Z tohto dôvodu nebude tento rok organizovaný ani 
tradičný letný turnaj Rona Cup. 

Zimný štadión Pavla Demitru mal už niekoľko sezón ude-
lenú výnimku pre najvyššiu súťaž kvôli starým mantinelom. 
Mesto Trenčín, ako 
vlastník štadióna, sa 
rozhodlo mantinely 
vymeniť, aj vďaka 
dotácii zo SZĽH. 
Mesto navyše in-
vestuje do opravy 
chladenia, ktoré tiež 
nie je v poriadku. 
Rekonštrukcia je 
naplánovaná na august a začiatok septembra, preto vedenie 
Dukly Trenčín muselo riešiť alternatívy počas prípravy.  

„Príprava je naplánovaná tak, že prvé dva týždne od 25.júla 
budeme trénovať na Zimnom štadióne Mariána Gáboríka, a od 
8.augusta by sme sa presunuli do Dubnice nad Váhom. V sep-
tembri by sme mali ísť na ľad už v Trenčíne. Prvý ligový zápas 
hráme doma 9. septembra, zatiaľ predpokladáme, že by sme ho 
mali stihnúť. Ak sa rekonštrukčné práce nestihnú, budeme 
musieť operatívne riešiť presun dejiska zápasu,“ komentoval 
plán klubu generálny manažér Ján Kobezda.  

Neistoty okolo pôsobiska skomplikovali aj plánovanie prí-
pravných zápasov a dotkli sa aj tradície Rona Cupu. Turnaj, 
ktorý má už za sebou 22 ročníkov, tento rok bude mať pres-
távku, keďže nebola istota, že by bol zorganizovaný v potrebnej 
kvalite.  
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V príprave tak absolvuje mužstvo len klasické prípravné 
zápasy, pre fanúšikov budú zrejme najzaujímavejšie merania síl 
s českým extraligistom z Olomouca a s Duklou Jihlava, ktorá 
pôsobí v druhej najvyššej českej súťaži.  

www.hkdukla.sk 19.07.2016 
pomocná evidencia 563/1/2016 
 
Futbalisti AS Trenčín sa v stredu 20. júla prvýkrát v klubo-

vej histórii prebojovali do 3. predkola Ligy majstrov (LM). Po 
výhre 4:3 na ihrisku Olimpije Ľubľana prehrali so slovinským 
šampiónom v stredajšej odvete 2. predkola v Žiline 2:3, čo im 
však stačilo na prienik do ďalšej fázy. 

V boji o play 
off LM si Tren-
čania zmerajú si-
ly s poľskou Le-
giou Varšava. 
Držiteľ sloven-
ského double ale 
už má isté naj-
menej štyri zápa-
sy v pohárovej 
Európe, keďže aj 

zdolaný tím v 3. predkole LM sa presunie do play off Európskej 
ligy UEFA 2016/17. 

Liga majstrov UEFA 2016/17 - odveta 2. predkola:  
AS Trenčín - NK Olimpija Ľubľana 2:3 (2:2). Góly: 13. 

Janga, 20. Bero - 42. Kelhar, 45. Eleke, 79. Klinar, ŽK: Sko-
vajsa - Bajrič, Kirm, Klinar, rozhodoval: Capela (Portugalsko). 

AS Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Skovajsa, Madu – 
Holúbek - Kalu, Rabiu (90. Rafael), Bero, Bala (74. Diks) - 
Janga (85. Udeh). 

Mužstvo AS Trenčín pred úvodným hvizdom. 
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NK Olimpija Ľubľana: Šeliga - Kelhar, Zarifovič, Bajrič - 
Klinar, Zajc, Matič, Alves (65. Wobay), Kirm (81. Krefl) - 
Velikonja, Eleke. 

V zostave Trenčanov chýbal defenzívny štít Lawrence, ktorý 
si nedoliečil zranenie členka a nebol ani na lavičke. Na poste 
defenzívneho stredopoliara ho nahradil Holúbek, na kraj zálohy 
sa posunul Bala. Slovenský majster od úvodu potvrdzoval slová 
trénera Martina Ševelu, ktorý pred duelom povedal, že jeho tím 
nebude kalkulovať a bude hrať útočne. Trenčania boli aktív-
nejší, loptu držali 
častejšie na ko-
pačkách a súpera 
zatlačili pred jeho 
šestnástku. Prvú 
šancu mal v 8. mi-
núte Janga, ale po 
centri Kalua sa 
chrbtom k bráne 
nezorientoval naj-
lepšie a zakončiť 
nedokázal. O tri minúty neskôr to však už Ševelovcov vyšlo. Po 
rohovom kope najskôr nastrelil hornú konštrukciu Rabiu, 
potom do žrde mieril Kalu a ofenzívny nápor AS zavŕšil Janga, 
ktorý zúročil prihrávku Holúbeka a zblízka otvoril skóre - 1:0. 
Naďalej sa hralo prevažne na polovici Ľubľany. V 19. min 
pohrozil Bero, jeho nepríjemnú strelu s námahou kryl Šeliga. 
Po následnom rohu predviedol efektnú individuálnu akciu 
Kalu. Obišiel dvoch obrancov Olimpije, presným pasom v 
šestnástke našiel Bera, ktorý sa na druhý pokus už nemýlil a ne-
kompromisne zvýšil na 2:0. Po pol hodine hry mohol byť 
rozdiel už trojgólový, ale Rabiu sa v sľubnej šanci pošmykol a 
loptu minul. Trenčania však v závere polčasu rovnako ako v pr-

O loptu so súpermi bojujú Kleščík a Rabiu. 
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vom zápase v Slovinsku poľavili a opäť za to pykali. V 42. mi-
núte znížil hlavičkou po rohovom kope Kelhar a o štyri minúty 
neskôr po chybe Šuleka vyrovnal Eleke. 

Po zmene strán gólové hody ustali, oba tímy sa sústredili 
najmä na pozornú hru v strede poľa. V 60. minúte mali Tren-
čania výhodu rohového kopu, 
po ktorom brankárovi Šeligovi 
vypadla lopta z rúk, ale Bala ju 
nedokázal umiestniť do siete. S 
pribúdajúcimi minútami tlak 
hostí rástol, ale defenzíva AS 
stála na pevných nohách a sú-
pera do šancí nepúšťala. V 79. 
minúte však obrancovia zaspali, slabšiu chvíľku si vybral aj 
brankár Šemrinec a Klinar poslal hostí do vedenia. Ďalšie góly 
v nervóznom závere už nepadli a Trenčania napokon vydreli 
postup do 3. predkola. 

www.teraz.sk 21.07.2016 
pomocná evidencia 567/1/2016 
 
Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero prestúpil vo 

štvrtok 21. júla z AS Trenčín do tureckého klubu Trabzonspor. 
Po transferoch Lászlóa Bénesa, Tomáša Hubočana a Mar-
tina Škrtela ide o ďalší úspešne zrealizovaný letný transfer 
Stars&Friends, informovala TASR táto zastupiteľská agentúra. 

Prestup zrealizoval hráčov agent Karol Csontó. O odchode 
reprezentanta do 21 rokov, ktorému ušla nominácia na EURO 
2016 do Francúzska, sa hovorilo už od zimného prestupového 
obdobia. Matúš Bero však ešte stihol Trenčínu výrazne dopo-
môcť k zisku druhého titulu majstra vo Fortuna lige, keď sa stal 
jej najlepším strelcom. 

Tréner Martin Ševela si po zápase vydýchol. 
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„Trabzonspor Matúša už dlhšie sledoval. Je to klub, ktorý 
neustále napreduje a podporuje rozvoj mladých hráčov. 
Rokovania s ním boli veľmi rýchle a priame. Pri Matúšovom 
transfere sme však museli brať do úvahy aj finančné po-
žiadavky AS Trenčín, ktoré boli nad rámec ponúk z klubov 

nemeckej Bundesligy 
či z Belgicka, s ktorý-
mi sme tiež rokovali,“ 
povedal Karol Cson-
tó. 

„Moje pocity 
z tohto transferu sú 
fantastické. Je to môj 
prvý veľký prestup a 

momentálne ho radím na popredné miesto v mojej futbalovej 
kariére. Verím, že práve tento transfer je mojím prvým veľkým 
krokom do sveta medzinárodného futbalu, kde sa budem môcť 
hráčsky rozvíjať a napredovať stále ďalej. Viem, že o mojom 
prestupe sa už dlhšie rokovalo aj s inými klubmi, no Trenčín 
mal jasnú predstavu o podmienkach môjho transferu a ja som 
veľmi šťastný, že práve taký veľký klub, akým Trabzonspor je, 
ich dokázal naplniť," povedal na margo prestupu Matúš Bero. 

„Matúšov odchod počas tohto prestupového obdobia bol už 
po skončení uplynulého ročníka takmer istý. My sme radi, že 
napokon nám pomohol k postupu cez Olimpiju Ľubľana a 
trénerom bude k dispozícii na ďalšie zápasy predkôl Ligy 
majstrov,“ povedal pre klubový web generálny manažér AS 
Trenčín Róbert Rybníček a dodal:  

„Bero dosiahol v slovenskej lige veľa. Vzhľadom k svojmu 
veku sa potrebuje vo svojej kariére posunúť o krok ďalej. Bol 
spokojný s ponukou tureckého klubu, ktorá je zaujímavá aj pre 
nás. Preto sa rozhodol akceptovať tureckú cestu. Záujem 
Trabzonsporu bol naozaj veľký. Pre ich trénera to bola priorita 
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prestupového obdobia a rovnako to vnímal aj samotný Matúš. 
Pri prvých krokoch v novom prostredí to môže byť dobrá 
východisková pozícia. Veríme, že mu to pomôže aj k posunu 
do reprezentácie.“ 

www.teraz.sk 21.07.2016 
pomocná evidencia 570/1/2016 
 
Slovenská skeetarka Danka Barteková o dva týždne odletí 

na svoje tretie olympijské hry. Súťažnú generálku absolvovala 
na nedávnych majstrovstvách Európy v streľbe z brokových 
zbraní v talianskom Lonate. Dosiahnuť individuálne medailové 
povzbudenie pred podujatím pod piatimi kruhmi v Riu de 
Janeiro sa jej nepodarilo, ale s výkonom v kvalifikácii (71 
terčov) mohla vysloviť viac-menej spokojnosť. 

„Streliť na ME výsledok na úrovni svojej aktuálnej formy je 
pred Riom pozitívne. 
Ešte máme necelý 
mesiac, aby sme 
potrénovali a vychy-
tali chybičky,“ pove-
dala po európskom 
šampionáte Danka 
Barteková, ktorá si 
následne dopriala pár 

dní voľna. „Tie som potrebovala, aby som sa dala dokopy, 
predsa len uplynulé dni boli náročné.“ Zverenka trénera Juraja 
Sedláka však už pokračuje v príprave na vrchol sezóny, kde 
bude obhajovať bronz z londýnskej olympiády. Kým dvojica 
trapistov Erik Varga - Marián Kovačócy trénuje v týchto 
dňoch v Taliansku, ona zostala v domácom prostredí na Sloven-
sku. 

 „Vďaka občianskemu združeniu Zamierené na talenty 
a nášmu sponzorovi máme v Jaslovských Bohuniciach presne 
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také isté vrhačky terčov, ako budú v Riu. Pozadie mi tam tiež 
pripomína strelnicu v brazílskom dejisku OH, takže sa teším, že 
tu môžem trénovať v podmienkach veľmi podobných ako v 
Riu. Byť niekde mimo je dobré skôr z toho pohľadu, aby sme 
boli uchránení pred tlakom, ktorý sa bude každým dňom 
stupňovať,“ poznamenala 31-ročná rodáčka z Trenčína, ktorá 
finišuje s tréningovým pobytom v Jaslovských Bohuniciach. 

Danka Barteková má v pláne ešte prípravu v Maďarsku a na 
záver sa na pár dní vráti na vynovenú strelnicu Mlyn v 
Jaslovských Bohuniciach. 

Členka ŠCP Bratislava dostala poctu byť vlajkonosičkou 
slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli Hier XXXI. 
olympiády. Do Ria pricestuje krátko predtým. Bývať nebude v 
olympijskej dedine, ale uprednostnila oficiálny hotel pre členov 
Medzinárodného olympijského výboru (MOV). 

„Prvýkrát budem na OH ako členka MOV, a tak som využila 
túto možnosť. Prvý tréning v dejisku môžem absolvovať 9. 
augusta, preteky máme o tri dni neskôr,“ prezradila Danka 
Barteková, ktorá si povinnosti vyplývajúce z členstva v MOV 
začne v Brazílii plniť až po svojej súťaži. „Zasadnutie MOV 
nestihnem a už som sa z neho aj ospravedlnila. Neskôr ma však 
čakajú ďalšie pracovné stretnutia a schôdzky.“ 

www.sportaktulity 21.07.2016 
pomocná evidencia 572/1/2016 
 
Trenčiansky tím pomaly dostáva finálnu podobu pre nový 

ročník Tipsport ligy. Žltočervený dres oblečie dvojica zámor-
ských hráčov – americký obranca Kevin Albers a kanadský 
útočník Keven Veilleux. Stávajú sa vôbec prvými dvoma 
hráčmi spoza oceána, ktorí budú hrať za Duklu. 

Dvadsaťsedemročný Keven Veilleux má 196 centimetrov 
a 97 kilogramov. V roku 2007 ho v druhom kole draftoval do 
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NHL Pittsburgh Penguins. Miesto v prvom tíme si nakoniec ne-
vybojoval, počas svojej kariéry hrával v nižších súťažiach 
AHL, ECHL a NLAH. V minulej sezóne hral v troch tímoch 
LNAH – Thetforde, Trois Rivieres a Cornwalle, v 39 dueloch 
strelil 15 gólov a pridal 23 asistencií.  

Na konci sezóny 2013/14 Keven krátko pôsobil aj v Banskej 
Bystrici, slovenskú najvyššiu súťaž tak okúsil v 16 zápasoch, 
strelil v nich 4 góly a nazbieral aj 4 asistencie.  

„Keven by mal byť významnou posilou našich útočných 
radov. Prináša ten správny mix sily a veľkosti, zmiešaný s jem-
nou technikou,“ uviedol k podpisu hráča generálny manažér 
Dukly Ján Kobezda.  

Obranca Kevin Albers má 25 rokov, má 180 cm a 87 kg. Je 
rodákom z amerického Grosse Pointe, počas kariéry hrával 
v tímoch USHL, NCAA a ECHL. V minulom ročníku v drese 
Atlanty Gladiators (ECHL) odohral 52 stretnutí (1+2). V roku 
2010 bol členom amerického výberu do 19 rokov.  

„Kevin je obranca s dobrou veľkosťou, ktorý hrá veľmi 
spoľahlivo v rozhodujúcich momentoch zápasu. Je to obranca, 
na ktorého sa môžu tréneri vždy spoľahnúť,“ konštatoval 
smerom k druhej zámorskej posile Ján Kobezda.  

V histórii zatiaľ oblieklo trenčiansky dres veľa českých 
hráčov, menšie či väčšie úseky odohrali aj legionári z Lotyšska, 
Ruska, Slovinska, Litvy, Poľska a Chorvátska. Prvýkrát ale 
budú v Trenčíne pôsobiť hráči z amerického kontinentu. 

www.hkdukla.sk 22.07.2016 
pomocná evidencia 
 
Futbalisti AS Trenčín nastúpia na dvojzápas 3. predkola 

Ligy majstrov UEFA 2016/2017 proti Legii Varšava bez King-
sleyho Madua. Nigérijský reprezentant sa už začiatkom budú-
ceho týždňa zapojí do prípravy národného tímu a následne 
odcestuje na olympiádu v Rio de Janeiro.  
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Sobotňajší zápas druhého kola nového ročníka Fortuna ligy 
proti FK Senica bude pre 20-ročného krajného obrancu na 
dlhšie posledným v drese AS. 

„Veľmi sa teším. Reprezentácia krajiny je pre každého tým 
najväčším ocenením. Na-
vyše, na takom zaují-
mavom turnaji, akým sú 
olympijské hry. Dúfam, že 
do Trenčína priveziem me-
dailu. Najlepšie zlatú,“ po-
vedal Kingsley Madu a 
dodal: 

„Som presvedčený, že 
chalani v AS Trenčín si poradia aj bezo mňa. Poznám ich a 
verím im. Som rád, že aspoň v dvojzápase proti Ľubľane som 
im pomohol k postupu.“ 

Víkendový ligový zápas proti Záhorákom môže byť 
premiérovým pre novú tvár v kabíne slovenského šampióna 
Jeffreyho Keta. Dvadsaťtriročný defenzívny hráč sa klubu 
upísal na dva roky. Rodák z holandského Hoofddorpu prežil 
mládežnícke roky v AZ Alkmaar. V uplynulých troch rokoch 
hral druhú holandskú ligu za Dordrecht a Oss. 

www.teraz.sk 23.07.2016 
pomocná evidencia 576/1/2016 
 
Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín prehrali 

v stredu 27. júla v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov 
UEFA 2016/17 s poľskou Legiou Varšava 0:1. O jediný gól 
duelu sa na štadióne MŠK Žilina postaral v 70. minúte ma-
ďarský kanonier hostí Nemanja Nikolič. Odvetný duel je na 
programe v stredu 3. augusta vo Varšave.  

LM 2016/17 - prvý zápas 3. predkola: AS Trenčín - Legia 
Varšava 0:1 (0:0). Gól: 70. Nikolič. ŽK: Bero, Kalu - 
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Kopczynski. Rozhodoval: Kulbakov (Bielorus.), 5 866 divá-
kov. 

AS Trenčín: Chovan - Šulek, Kleščík, Udeh, Holúbek - 
Lawrence - Kalu, Rabiu, Bero, Bala (79. Diks) - Janga (85. 
Prekop).  

Legia Varšava: Malarz - Bereszynski, Lewczuk, Pazdan, 
Brzyski - Jodlowiec (85. Hämäläinen), Kopczynski, Moulin - 
Aleksandrov (89. Brož), Nikolič (75. Prijovič), Kucharczyk. 

Tréner Trenčanov Martin Ševela prekvapil a pred skú-
seným Igorom Šemrincom dal v bráne príležitosť iba 20-
ročnému Adriánovi Chovanovi. Na poste defenzívneho štítu 
už nastúpil uzdravený 
James Lawrence, 
zraneného Lukáša 
Skovajsu v strede 
obrany nahradil mla-
dík  Christopher 
Udeh. V zostave Le-
gie figurovali aj poľ-
skí reprezentanti Jod-
lowiec s Pazdanom, francúzsky legionár Moulin i maďarský 
kanonier Nikolič, ktorý dal všetky tri góly Varšavy v dvojzá-
pase 2. predkola proti Zrinjski Mostar. 

Prvú šancu mali hostia, keď po rohovom kope nebezpečne 
hlavičkoval Pazdan. Trenčania kontrovali strelou Lawrencea 
spoza šestnástky, ktorú vyboxoval brankár Malarz. V 8. min 
mal ideálnu príležitosť otvoriť skóre Nikolič, ale osamotený 
mieril vedľa brány. Trenčania hrali kombinačne, tlačili sa do 
útoku, ich snaha sa však končila na pozorne hrajúcej obrane 
hostí.  

Pred druhým polčasom začalo v Žiline pršať a na mokrom 
umelom trávniku sa obom mužstvám kombinovalo čoraz 
ťažšie. Trenčania boli naďalej aktívni a vytrvalo dobýjali 
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poľský obranný val. V 52. min sa po centri Martina Šuleka a 
následnom závare v šestnástke dostal k lopte Matúš Bero, ale 
Malarz smer jeho strely vystihol. Ten istý hráč mal ešte väčšiu 
šancu o niekoľko minút neskôr, center Samuela Kalua však do 
siete umiestniť nedokázal. Domáci svoje príležitosti nevyužili 
a tak prišiel trest.  

Po ľavej strane sa cez Šuleka presadil rýchlonohý 
Kucharczyk a jeho center pohotovo umiestnil do siete Nikolič - 
0:1. Po strelenom góle Legia ešte viac uzavrela priestor pred 
svojím brankárom a Trenčania tak museli útočiť do plných. 
Napriek enormnej snahe sa im nepodarilo dosiahnuť 
vyrovnávajúci presný zásah. 

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Podľa môjho názoru 
sme boli možno aj lepší ako Legia, ale v takýchto zápasoch 
rozhoduje efektivita. My sme nepremenili šance, žiaľ, taký je 
futbal. Hráčom nemôžem nič vytknúť, nechali na ihrisku srdce. 
Nášmu výkonu chýbali len góly, ale takéto zápasy sú pre nás 
veľkou skúsenosťou, je to iná kvalita ako naša liga. Celkovo 
sme odohral vynikajúci zápas vo vysokom tempe. Naši mladí 
hráči si z tohto stretnutia musia zobrať pozitíva. Chalani môžu 
byť spokojní sami so sebou a spokojný som z tohto pohľadu aj 
ja.“ 

Besnik Hasi, tréner Legie Varšava: „V treťom zápase po 
sebe sme si udržali čisté konto. Trenčín v dvojzápase proti 
Ľubľane strelil šesť gólov a dnes nedal ani jeden. To myslím, 
že hovorí samo za seba.“ 

www.teraz.sk 28.07.2016 
pomocná evidencia 589/1/2016 
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S hlbokým zármutkom sa pripájame k smútiacej rodine a 
celej trenčianskej futbalovej rodine. V pondelok 1. augusta nás 
vo veku 72 rokov opustila dlhoročná predsedníčka TTS Trenčín 

Mária Supeková. Ako 
jednu z mála žien na 
Slovensku ju očarila hra 
menom futbal pred 
mnohými rokmi. Od 
roku 1989 pôsobila vo 
výkonnom výbore TTS 
Trenčín. Už o rok ne-
skôr sa stala predsed-

níčkou, neskôr prezidentkou klubu, ktorému zostava verná až 
do konca svojho života. Ako žena pôsobiaca vo futbalovom 
hnutí to nikdy nemala ľahké. Postupne sa však svojou 
pracovitosťou, dôslednosťou, zodpovednosťou a nepod-
dajnosťou získala miesto medzi futbalovými odborníkmi.  

TTS Trenčín pod jej vedením vychoval množstvo skvelých 
futbalistov a trénerov. Zabudnúť nemožno na Miloša 
Jakúbeka, Michala Haneka, Mariána Zimena, Pavla 
Straku, Tomáša Belica, Romana Častulína, Juraja Križka, 
Mareka Kuzmu, Miloša Lintnera, Petra Ančica, Radúza 
Dorňáka alebo Romana Hodála. Česť vašej pamiatke!  

www.astrencin.sk 03.08.2016 
pomocná evidencia 616/1/2016 
 
Najlepší seniorský športový klub mesta Trenčín za rok 2015 

opäť potvrdil svoje kvality. ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín 
získala pre Slovenskú republiku na XII. majstrovstvách Európy 
národných posádok dračích lodí 11 medailí.  

Majstrovstvá sa konali posledný júlový týždeň v  Ríme pod 
záštitou európskej federácie dračích lodí. Klub mal na nich 
šancu porovnať svoje sily s výberom národných posádok 16 
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európskych štátov. Z 12 štartov premenili na zisk medailí 11. 
Účasť klubu na majstrovstvách podporil i Trenčiansky kraj. 

 
Tradícia dračích lodí je stará viac ako 2 tisíc rokov. Pochádza 

zo starovekej Číny. Loď pripomína obrovské kanoe ozdobené 
vpredu dračou hlavou a vzadu dračím chvostom. Posádku tvorí 
bubeník, 20 pádlujúcich a kormidelník. Moderná história 
dračích lodí sa datuje od roku 1976, kedy sa v Hong- Kongu 
uskutočnil prvý festival dračích lodí.  

Info 06.09.2016 
pomocná evidencia 609/1/2016 
 
Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín nepostúpili do 

play off Ligy majstrov UEFA 2016/17. V odvetnom zápase 3. 
predkola remizovali na ihrisku Legie Varšava 0:0, ale stopku 
im vystavila prehra 0:1 z prvého stretnutia v Žiline.  

Liga majstrov UEFA 2016/17 - odveta 3. predkola: Legia 
Varšava - AS Trenčín 0:0. ŽK: Prijovič - Bero, Jančo. 
Rozhodoval: Bezborodov (Rus.), 22 500 divákov. 

Legia Varšava: Malarz - Bereszynski (56. Brož), Lewczuk, 
Pazdan, Hloušek - Jodlowiec, Kopczynski, Moulin - 
Kucharczyk, Nikolič (77. Prijovič), Langil (69. Aleksandrov) 
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AS Trenčín: Chovan – Šulek, Kleščík, Udeh (90. Rafael), 
Holúbek - Lawrence - Kalu, Jančo (77. Prekop), Bero, Bala – 
Janga. 

Trenčín nastúpil bez tvorcu hry Rabiua, ktorého na ihrisko 
nepustilo zranenie členka. Jeho miesto v stredovej formácii za-
ujal 19-ročný Jančo, v bráne opäť stál len o rok starší Chovan. 
Z troch štvrtín zaplnený Štadión poľskej armády bol od začiat-
ku dejiskom zaujímavého stretnutia. Trenčania pred zápasom 
deklarovali snahu vybehnúť na súpera a pokúsiť sa streliť rých-
ly gól. To sa im takmer podarilo už v 2. minúte, keď po šikov-
nom uvoľnení na pravej strane poslal strieľaný center do 
šestnástky Kalu, ale nabiehajúci Janga na loptu nedosiahol. Le-
gia sa od úvodu sústredila na pozornú defenzívu a tvorbu hry 
prenechala súperovi. Slovenský majster sa snažil, ale jeho ofen-
zívne pokusy končili na obrannom vale Varšavy. Po pol hodine 
hry štadión na niekoľko momentov stíchol, keď obranou domá-
cich sa dravým únikom predral Bala a k presnému zakončeniu 
mu chýbali len centimetre. Trenčín mohol za nepremenenú 
šancu pykať, na pravej strane unikol Nikolič, ale Chovan ho vy-
chytal. 

Po zmene strán sa obraz hry nezmenil. Trenčania boli 
aktívni, tlačili sa dopredu a vytrvalo dobýjali defenzívne rady 
Legie. V rozhodujúcich momentoch im však chýbali lepšia 
finálna prihrávka, viac pokoja pri zakončení či moment prek-
vapenia. V 83. min mohol predĺženie pre AS vynútiť Janga, ale 
na pätke hlavičkoval slabo a len do brankára Malarza. Legia si 
potom postupový výsledok už postrážila a v play off zabojuje o 
účasť v skupinovej fáze LM. Slovenský šampión, ktorý v dvoj-
zápase s poľským majstrom nedokázal skórovať, sa presunie do 
Európskej ligy. 

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Je to veľká škoda. 
Chceli sme ísť ďalej, ale žiaľ, taký je futbal. Moji hráči odviedli 
maximum, nechali na ihrisku srdce, nemôžem im nič vyčítať. 



706 
 

Neboli sme efektívni, vyradil nás jeden gól. Boli sme kúsok od 
toho, aby sme postúpili. V závere sme hrali vabank, hráčov už 
chytali kŕče, išli na maximum. Denis Jančo odohral fantastický 
zápas, chlapec len prednedávnom oslávil 19. narodeniny, bol to 

pre neho darček za-
hrať si zápas Ligy 
majstrov. Ale Ra-
biu je Rabiu, je ťaž-
ké nahradiť hráča 
jeho kvalít.“ 

Besnik Hasi, 
tréner Legie Varša-
va: „Boli sme pod 

tlakom a verím, že v ďalších zápasoch budeme hrať 
uvoľnenejšie. V prvom polčase sme nehrali dobre, boli sme 
ďaleko od seba, zle sme si prihrávali. Po zmene strán sme 
urobili viacero zmien a to fungovalo.“ 

www.sportaktulity.sk 04.08.2016 
pomocná evidencia 618/1/2016 
 
Je koniec, ako pre AS Trenčín v Lige majstrov, tak aj pre 

stredopoliara Matúša Bera pod hradom Matúša Čáka. Tieto 
cesty sa rozchádzajú po dlhých šestnástich rokoch a talentovaný 
futbalista už dnes nabral smer Istanbul!  

Všetci hráči a aj tréner Martin Ševela mali pred odvetou 3. 
predkola Ligy majstrov okrem postupovej túžby tiež cieľ 
predĺžiť pobyt Matúša Bera v trenčianskej šatni. Ten sa totiž len 
prednedávnom stal čerstvou posilou tureckého Trabzonsporu, 
avšak AS mohol jeho služby využívať ešte pre potreby v Lige 
majstrov. 

Pobyt si 20-ročný odchovanec trenčianskeho futbalu predĺ-
žil, žiaľ, len o tri stretnutia, a jeho posledné v červeno-bielych 
farbách bolo to nešťastné stredajšie. S Trenčínom Matúš Bero 
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remizoval na pôde poľskej Legie Varšava 0:0, čo v konečnom 
účtovaní znamenal koniec nádejí v Lige majstrov, a teda jeho 
rozlúčka s klubom. 

„Bude sa mi ťažko odchádzať, ale musím dať hlavu hore, 
čaká ma nová výzva, po ktorej som vždy túžil. Čo bolo, bolo, 
ale Trenčínu budem vždy veľmi vďačný,“ povedal po smolnom 
stretnutí s Legiou Matúš Bero, ktorý sa pri odchode z trávnika 
neubránil slzám. 

„Keď som kráčal dolu schodmi, tak mi prebehlo hlavou ce-
lých šestnásť rokov. 
Boli to krásne časy. 
Získal som s Trenčí-
nom double, hral som 
v devätnástke, potom 
som sa dokonca do-
stal aj do prípravy 
seniorskej reprezen-
tácie pred ME, Tren-

čín mi dal strašne veľa a vždy to bude môj domov. Teším sa na 
novú výzvu, ale momentálne je mi veľmi smutno,“ skormútene 
vysvetľoval ďalej Matúš Bero. 

Teraz už ale musí na krach v Lige majstrov a rozlúčku s 
Trenčínom veľmi rýchlo zabudnúť, pretože je pred ním nová 
turecká kapitola a ako sám uviedol, na oddych nemá ani len 
kúsok času. Už vo štvrtok totiž naberá smer Turecko!  

„Čaká ma rovno sústredenie v Maďarsku, vo štvrtok letím 
na lekárske testy a mal by som sa pripojiť k tímu. Potom budem 
normálne v príprave a 18. augusta sa už začína liga,“ poroz-
prával o najbližších plánoch člen širšieho výberu slovenskej 
futbalovej reprezentácie. 

O jeho novom zamestnávateľovi si už stihol pozisťovať 
niekoľko dôležitých informácií a rovnako tak aj o budúcich 
spoluhráčoch.  
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„Keďže som mal na to čas, tak som si naštudoval, akí hráči 
ma v Trabzone čakajú. Poskladal sa tam veľmi mladý tím, majú 
vysoké ambície a to bol aj dôvod, prečo som tam šiel. Tiež je 
tam skvelý tréner Ersun Yanal, ktorý ma chce a to bolo pre 
mňa najdôležitejšie.“ 

Najviac sa ale teší na krajana Jána Ďuricu, ktorý po rovnej 
dekáde opustil Rusko a stal sa počas leta novou akvizíciou 
Trabzonsporu.  

„Veľmi sa na neho teším. Je to chlap, od ktorého sa môžem 
veľa naučiť a môže mi pomôcť v hocijakej ťažkej situácii. Veľ-
mi sa teším, že tam bude so mnou,“ usmial sa Matúš Bero, ktorý 
na záver dodal, že už teraz bývalým spoluhráčom z AS Trenčín 
bude držať palce v lige a takisto aj v boji o skupinovú fázu 
Európskej ligy UEFA. 

www.sportaktuality 04.08.2016 
pomocná evidencia 622/1/2016 
 
Generálny manažér úradujúceho majstra Slovenska Róbert 

Rybníček hodil rukavicu a vyhlásil, že o tri roky budeme 
Trenčínu gratulovať už k 
postupu.  

Po minuloročnom pred-
časnom konci v Lige maj-
strov, kedy sa pre AS Tren-
čín plavba pohárovou Euró-
pou skončila skôr ako sa za-
čala, tentokrát tu bol postup 
o stupienok vyššie. Slovenský majster však z pozícií a 
nastaveného systému neustúpil a aj keď šiel už o niečo skú-
senejší, na postup vraj stále nebol pripravený. Krátko po vypad-
nutí zo súťaže to vyhlásil generálny manažér dvojnásobného 
majstra Slovenska Róbert Rybníček. 
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Asi každý musí uznať, že káder Trenčína by bolo po-
trebné doplniť. Je teda na ceste nejaká posila? 

„Budeme sa snažiť. Ale to je futbal, nikdy nemáte garanciu 
ako napríklad teraz sa zranil Skovajsa, Rabiu, to sú hráči, ktorí 
sú rozdieloví, ale s tými zraneniami nič nenarobíte. Myslím si, 
že môžeme byť hrdí, čo sme tu dosiahli. Bol to jeden veľmi 
kultivovaný výkon a je potrebné si uvedomiť hlavne jednu vec, 
čo všetci podceňujú - pozrite sa, koľko odchovancov hralo. Päť 
hráčov osemnásťročných, dvaja dvadsaťroční, proste toto je je-
diná cesta a budúcnosť. Kde sa tí chalani majú učiť, keď nie pri 
takýchto zápasoch? Čiže sme spokojní a v rámci toho, kde sa 
momentálne nachádzame, sme dosiahli veľa.“ 

Prestupové obdobie ale stále trvá, je teda niekto na ceste 
do Trenčína? 

„Áno, predsa len sme si určili stratégiu a poznajú ju všetci a 
aj v klube. S príchodmi sme trpezliví, niekto príde, káder sa do-
plní, ale opäť to budú mladí hráči, na ktorých si musíme počkať, 
aby dostali trošku šancu, adaptovali sa a aby sme opäť spravili 
dobrý tím počas roka. Pre nás je prioritou vystavať tréningové 
plochy, výstavba štadióna a to sú obrovské investície a radšej 
budeme investovať teraz tam, ako nakupovať štyroch alebo 
piatich hráčov.“ 

Odišiel gólový van Kessel, teraz odchádza aj Bero a 
Trenčín už v treťom zápase za sebou nestrelil gól. Budete sa 
teda snažiť pohľadať niekoho do ofenzívy? 

„Neskórovali sme, to je pravda. Ale mali sme na to dostatok 
šancí. Napríklad v dvojzápase proti Ľubľane sme strelili šesť 
gólov, no teraz sa nám skórovať nepodarilo, čiže je potrebné sa 
na to pozerať aj takto. Každý dvojzápas je iný, súperi majú iné 
parametre, ale v ofenzíve sme podľa mňa stále dostatočne silní. 
Samozrejme sa budeme snažiť káder znovu o niečo doplniť, ale 
dáme opäť šancu chlapcom, ktorí prichádzajú a sú menej známi. 
Či je to Prekop, Jančo, alebo ďalší, ktorí možno prídu, máme tu 
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samozrejme aj tých, ktorí stále nemôžu ako Skovajsa, Baéz, Ra-
biu, a to je veľká kvalita, čiže o budúcnosť sa naozaj nebojíme.“ 

O trénerovi Martinovi Ševelovi sa hovorí všeličo. Myslíte 
si, že by ste mohli o jeho služby prísť? 

„Nie, myslím si, že určite nie. Martin tu odvádza nejakú 
robotu, máme ďalej zmluvu. Neviem, čo momentálne nastane 
alebo môže nastať, ale počítame s ním ďalej a nemienime na 
tomto nič meniť.“ 

Oproti minulému roku ste ale zaznamenali opäť o niečo 
väčší futbalový progres, vnímate to tak aj vy? 

„Treba si uvedomiť, že keď sa na to pozrieme reálne, čo ten 
klub za sebou má, tak sme spravili v Európe ďalší krok. 

Posunuli sme sa znovu 
o ďalší krok výkon-
nostne, výsledkovo a 
určite aj finančne. Na 
druhej strane musíme 
byť trpezliví, lebo vi-
díte aké to je hrať na 
vlastnom štadióne a 
pred takými fanúšikmi, 
ako utratiť veľké pe-

niaze za prenájom štadióna a prosto odliv finančných 
prostriedkov je stále extrémny, keď si ten štadión prenajmete. 
To sú dôvody, ktoré, bohužiaľ, nikto nevidí. Všetci sa 
sústreďujú len na výsledky a tie aj sú, my sme sa znovu 
posunuli a sme na to hrdí. Vieme, čo robíme, ako to robíme a 
touto cestou pôjdeme stále.“ 

Ako vnímate výkon hráčov, ktorí síce nepostúpili ďalej, 
ale dvojzápas s oveľa bohatším klubom dokázali zvládnuť. 
Potešilo vás to? 

„Poviem úprimne, že ak by som si mal od súpera vybrať 
nejakého hráča, tak si vyberiem len ťažko, ale keď by sa oni 

Tréner AS Trenčín Martin Ševela. 
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pozreli na našich, tak verím, že troch, štyroch hráčov nájdu, 
ktorých by chceli do svojho tímu. Aj toto je presne to meradlo 
našej výkonnosti a nášho posúdenia toho, kde sa ten klub 
nachádza. Dnes by málokto vedel o Alikovi Balovi, Prekopovi, 
o hráčoch ako je Udeh, ktorí to majú všetko pred sebou. Oni 
dostali šancu, my sme im ju poskytli a myslím si, že sme urobili 
dobre.“ 

Kto vás v zápase proti Legii Varšava potešil? 
„Veľmi zaujímavé veci ukázal Jančo, aj keď je to stále ťažko 

porovnateľné s Rabiom, pretože on je pre nás rozdielovým 
hráčom. Na druhej strane si myslím, že mužstvo hralo kom-
paktne, dlhodobo si udržuje fantastickú výkonnosť, teraz v 
ostatných zápasoch aj Peter Kleščík, ktorý tím ťahá.“ 

Trenčín je každého polroka v situácii, kedy ľuďom 
vysvetľuje predaje a prestupovú politiku. Napriek odcho-
dom sa vám darilo aj tak stále napredovať a získavať 
úspechy, no ľudia to vždy len ťažko chápu… 

„Je ťažké vysvetľovať všetko úplne do detailov. Podstatné je 
to, že našou prácou, či už odchody, príchody alebo športová 
úroveň, sme ukázali, že klub dokáže napredovať. Je naozaj 
ťažké vysvetľovať ľuďom, prečo to takto v skutočnosti je. My 
sa snažíme, komunikujeme s nimi, darí sa nám to, ale my máme 
stále svoju hlavu na mieste a vieme, čo klub ešte potrebuje, aby 
svoje zápasy s prehľadom zvládol. O tri roky, keď budeme mať 
svoje zázemie a svoje podmienky vytvorené, tak tu budem opäť 
stáť a garantujem vám, že nám budete gratulovať k postupu. My 
to zvládneme. Keď ale nemáte svoj domov, zázemie, tento tieň 
nemôžete preskočiť. Nikdy! A to už nikto nechápe, lebo dnes 
to všetci vnímajú len cez výsledok. Dnes sa nám nepodarilo 
postúpiť, pretože reálne treba povedať, že klub na to ešte nie je 
pripravený.“ 

www.sportaktulity.sk 04.08.2016 
pomocná evidencia 624/1/2016 
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Strelkyňa Danka Barteková musí na ďalšiu olympijskú 

medailu zabudnúť. Súťažné účinkovanie v Riu de Janeiru 
ukončila už v kvalifikácii, v ktorej pokazila najmä druhú 

položku s piatimi 
chybami a v konečnom 
poradí obsadila až 16. 
priečku. Dovedna roz-
prášila len 64 holubov, 
čím stanovila svoj naj-
nižší tohtosezónny ná-
strel. 

Tridsaťjedenročná 
Danka Barteková sa na 

olympijské preteky tešila. Dlhodobo sa na ne pripravovala, no 
v ostrom štarte výsledkovo prepadla.  

„Som polozdevastovaná. Neviem, kde sa stala chyba. 
Príprava bola dobrá, cítila som sa fajn. Včera počas tréningu 
fúkalo, no mala som parádne čísla 24 a 25. Neviem, možno mi 
fakt chýbalo iba to šťastie. Mala som tesné výstrely, žiadne 
veľké minutia,“ povedala po pretekoch sklamaná Danka 
Barteková. 

„Pre mňa je tento Dankin výsledok dosť prekvapujúci, 
pretože tréningové výsledky mala oveľa lepšie. Prvá položka 
vyzerala skvele, ale tri chyby za sebou boli jednoduché terče, 
ktoré predtým bežne strieľala. Tam sa to možno aj trochu za-
čalo, že v druhej položke mala problém sa naštartovať. To, čo 
mala natrénované, ju aj podržalo, ale urobila chyby na ľahkých 
terčoch,“ zhodnotil vystúpenie svojej zverenky kouč Juraj 
Sedlák. 

Olympijské preteky Danke Bartekovej vôbec nevyšli. Už v 
úvodnej položke netrafila tri terče a v priebežnom poradí sa 
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ocitla tesne za prvou desiatkou. Ak chcela pomýšľať na medai-
lové súboje, v druhej musela mušku spresniť, no v polovici sa 
zasekla a do konca urobila až päť chýb. Prepadla sa na 16. prieč-
ku, čím prišla o postup do šesťčlenného semifinále. 

Chuť si elitná skeetarka nenapravila ani v poslednom cykle. 
Záverečným dvojvýstrelom zo stredového kruhu pred stano-

višťami stanovila vý-
sledný počet zostre-
lených holubov na 64 
a v poradí sa vyššie 
neposunula. Pri tretej 
olympijskej príležitos-
ti dosiahla Barteková 
svoj najhorší výsle-
dok. Pred štyrmi rok-

mi získala spomínaný bronz, v Pekingu 2008 skončila ôsma. 
Zverenka trénera Juraja Sedláka získala olympijskú miesten-

ku už v septembri 2014 na svetovom šampionáte všetkých 
zbraní v Granade. Na prípravu do Ria tak mala dostatok času a 
ten z veľkej časti venovala účasti na súťažných pretekoch. 
Vlani absolvovala dve podujatia Svetového pohára a všetky tri 
sezónne vrcholy - 1. európske hry v Baku, majstrovstvá Európy 
v Pragersku aj svetový šampionát v Lonate.  

Z menovaných podujatí však vystužila medailovú zbierku 
len o striebro z kontinentálneho podujatia. Tento rok do svojho 
streleckého kalendára zahrnula SP v Nikózii, Riu aj San Maríne 
či ME v Lonate, no pódiový stupienok si nevystrieľala. 

Danka Barteková dosiahla v doterajšej aktívnej športovej 
kariére množstvo medailových úspechov. V zbierke má štyri 
bronzy z MS, dva tituly európskej šampiónky a deväť kovových 
ocenení z pretekov SP (štyri zlaté, tri strieborné, dve bronzové).  

www.sportaktulity.sk 12.08.2016 
pomocná evidencia 650/1/2016 
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Slovenský hokejový útočník Ján Pardavý ukončil aktívnu 

kariéru. Ďalej sa chce venovať pozícii spolukomentátora hoke-
jových prenosov. 

Ján Pardavý strávil uplynulé tri sezóny v drese francúzskeho 
Štrasburgu, predtým pôsobil v rodnom Trenčíne, ale zahral si aj 
v prestížnych európskych ligách. Často bol spolukomentátorom 
televíznych prenosov a tejto profesii sa chce teraz už naplno 
venovať.  

„Už pred minulou sezónou som vyhlásil, že bude moja 
posledná. Som dohodnutý so Slovenskou televíziou na trvalej 
spolupráci. Je to práca na plný úväzok. Budem chodiť na ligu, 
na medzištátne zápasy i svetové šampionáty, s čím mám istú 
skúsenosť. Televízia sa uberá podobným smerom ako v Česku. 
Dúfam, že to bude vydarený projekt,“ uviedol Ján Pardavý. 

 Štartoval na olympiádach v Nagane (1998) a Salt Lake City 
(2002), päťkrát reprezentoval Slovensko na majstrovstvách 
sveta. Najväčším rep-
rezentačným úspe-
chom trenčianskeho 
rodáka je strieborná 
medaila z Petrohradu 
v roku 2000. Na klu-
bovej úrovni sa v ro-
koch 1994 a 1997 te-
šil z titulov majstra 
Slovenska ako hráč 
Trenčína, v roku 2001 vyhral českú extraligu v drese Vsetína.  

Najviac zápasov odohral v Dukle, ale v rokoch 2008-2010 
pôsobil aj v Banskej Bystrici. V slovenskej extralige odohral 
celkovo 688 zápasov s bilanciou 278 gólov a 340 asistencií. 

www.teraz.sk 13.08.2016 
pomocná evidencia 652/1/2016 

 

Spolukomentátor Ján Pardavý (vľavo) s trénerom Vladimírom Vůjtekom. 
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Mladí trenčianski hokejisti ovládli Memoriál Ladislava 
Trojáka, keď jediné body stratili po remíze s domácimi Ko-
šičanmi. Tým napokon chýbal k prvenstvu jediný gól vo vzá-
jomnom súboji proti Dukle. Už 37. ročník tradičného doras-
teneckého turnaja sa konal počas druhého augustového víkendu 
v košickej Steel aréne.  

Info 06.09.2016 
pomocná evidencia 655/1/2016 
 

Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina 
spečatilo v pondelok 15. augusta s vedením majstrovského AS 
Trenčín zaujímavú výmenu dvoch hráčov. Pod hrad Matúša 
Čáka sa sťahuje 24-ročný ofenzívny futbalista Jakub Paur a 
opačným smerom mieri 25-ročný Jakub Holúbek.  

„Zástupcovia oboch klubov potvrdili svoje dobré vzťahy, 
pričom naše vedenie vyšlo trenčianskemu v ústrety, keď 
okamžite uvoľnilo Jakuba Paura do Trenčína, aby mohol 
nastúpiť v play-off Európskej ligy proti Rapidu. Nový „šošon“ 
Jakub Holúbek sa k tímu Adriána Guľu pripojí až po 
dvojzápase s rakúskym vicemajstrom. Tento prestup a urých-
lené vybavenie všetkých administratívnych krokov môže 
pomôcť obom hráčom a rovnako aj nášmu veľkému konku-

rentovi vo Fortuna lige na 
európskej scéne. Preto je 
potrebné vyzdvihnúť ko-
rektnú a ústretovú spo-
luprácu dvoch rivalov aj v 
rámci napredovania v do-
mácej súťaži,“ uviedol 
web Žiliny. 

Odchovanec MŠK Ja-
kub Paur opúšťa Žilinu už 

druhýkrát, v sezóne 2011/12 bol na ročnom hosťovaní v Zlatých 
Jakub Paur prichádza do Trenčína, opačným smerom mieri Jakub Holúbek. 
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Moravciach, teraz však ide o prestup. V kabíne „áčka“ začal 
svoju piatu sezónu, pričom žltozelený dres si obliekol v 129 
zápasoch, v ktorých vsietil 26 gólov.  

„Bolo to ťažké rozhodnutie. Cítil som však, že potrebujem 
zmenu, ako športovú, tak aj osobnú. Je to pre mňa nový impulz, 
nová motivácia, noví ľudia. Cítil som, že možno potrebujem 
vystúpiť z komfortnej zóny, aj keď Žilina ostane mojou 
srdcovkou. Pre mňa je to nový rozmer a nový impulz," prezradil 
svoje bezprostredné pocity po rozhodnutí opustiť MŠK bývalý 
mládežnícky reprezentant. 

„V prvom rade Jakub a náš klub dostal oficiálnu ponuku od 
Trenčína, na základe ktorej sme s hráčom hovorili o jeho ďalšej 
budúcnosti, vzájomnej spolupráci, našich plánoch s ním, jeho 
postavení v mužstve. Jakub si zobral priestor na rozmyslenie a 
po dôkladnom zvážení všetkých argumentov sa definitívne 
rozhodol prijať ponuku Trenčína.,“ vysvetlil športový manažér 
Karol Belaník. 

Pod Dubeň sa však sťahuje 25-ročný ľavonohý univerzál 
Jakub Holúbek, ktorý je svojimi štatistikami podobným typom 
ako Paur. Za Trenčín, v ktorom je u mužov od sezóny 2011/12, 
odohral 163 zápasov s bilanciou 22 gólov. S vedením MŠK 
Žilina podpísal zmluvu na tri roky, do 30. júna 2019. 

„Podmienkou nášho uvoľnenia Jakuba Paura do Trenčína 
bol práve príchod Jakuba Holúbka. Je to ľavonohý univerzál, 
ktorý môže hrať na viacerých pozíciách,“ dodal k príchodu bý-
valého reprezentanta do 21 rokov športový manažér Karol Be-
laník. 

„My sme potrebovali posilniť ofenzívu a Žilina skôr 
defenzívnu činnosť. Sme naozaj radi, že touto výmenou sme 
našli zmysel a pocit vzájomnej spokojnosti všetkých strán,“ 
povedal generálny manažér Trenčína Róbert Rybníček, ktorý 
na adresu novej posily dodal: „Získali sme kreatívneho hráča 
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použiteľného na viacerých postoch v ofenzívnej činnosti. Ty-
pologicky a mentálne bude pre nás ideálnou náhradou za Ma-
túša Bera.“ 

www.teraz.sk 15.08.2016 
pomocná evidencia 659/1/2016 
 
Miloš Radosa sa odmalička venoval hokeju, hrával ho ešte 

v mládežníckych kategóriách, neskôr bol s trenčianskym klu-
bom spojený ako funkcionár. Momentálne je členom dozornej 
rady klubu. Spolu s kolektívom sa mu podarilo zostaviť unikát-
nu knihu, ktorá mapuje 90 rokov hokeja v Trenčíne. V sobotu 
13. augusta publikáciu „Šampióni spod hradu“ predstavil 
verejnosti a pokrstil. Krstným otcom bol Ján Pardavý. 
Myšlienka zosumarizovať celú históriu hokeja vznikla v prí-
tomnosti troch pamätníkov.  

„Naštartovala ma skupina ľudí: Jožko Prekop, pán rozhodca 
Jurčiak a Janko Žit-
ňan. To boli traja ľu-
dia, ktorí dumali nad 
stretnutím tej ich ge-
nerácie. Prišli na to, 
že hokej v Trenčíne 
bude mať 90 rokov 
a bolo by dobré spra-
viť nejakú publikáciu. 
Tá myšlienka teda 
prišla od nich a ja som 

ju realizoval,“ poznamenal autor knihy Miloš Radosa.  
Bývalý hokejový tréner Jozef Prekop k tomu poznamenal: 

„Už po skončení vysokej školy som dúfal, že raz dáme dokopy 
históriu trenčianskeho hokeja. Viacero pokusov nevyšlo, až 
som našiel Miloša. Miloš bol môj hráč, veril som, že to je ten 
správny typ človeka, ktorý to dokáže. Splnil môj sen.“ A tak sa 

 

Autor knihy (vľavo) spolu s Jánom Pardavým. 
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všetkým fanúšikom, odbornej aj laickej verejnosti, dostane do 
rúk kniha, ktorá mapuje nielen všetky ročníky Dukly Trenčín, 
ale aj hokejové dianie v meste ešte pred jej vznikom.  

„Publikácia je rozsiahla, je tam veľa obrázkov, novinových 
výstrižkov, najmä z histórie. Verím, že sa bude ľuďom páčiť, 
že sa bude všetkým dobre čítať a budú z nej mať radosť,“ vzdal 
hold svojmu pracovnému kolektívu Miloš Radosa.  

Krstným otcom knihy sa stal bývalý útočník klubu, rekordér 
v počte zápasov aj bodov – Ján Pardavý.  

„Pre mňa je obrovskou cťou, že som dostal príležitosť túto 
knihu pokrstiť. Milošovi patrí veľké poďakovanie, že sa na to 
podujal a dokončil ju. Už keď som sem prichádzal a stretával 

legendy trenčianskeho hokeja, 
uvedomil som si, čo to znamená, 
že obyčajný chalan zo Sihote má 
tú možnosť pokrstiť takúto kni-
hu. Je to naozaj veľká česť,“ 
skonštatoval pri krste obľúbený 
„Parďák“.  

Krst bol netradičný v tom, že 
sa krstilo ľadom z retro-korčulí 
od bývalého trénera Tanoczkého 

pred zrakmi mnohých osobností histórie trenčianskeho hokeja. 
Prítomní boli bývalí tréneri, hráči, funkcionári. Všetci, ktorí 
pomáhali písať históriu, ktorá je v knihe zobrazená.   

www.hkdukla.sk 15.08.2016 
pomocná evidencia 661/1/2016 
 
Pred pár týždňami odštartoval iba štvrtý rok fungovania 

ženského futbalu pod hlavičkou AS Trenčín. Napriek veľmi 
krátkej histórii dosiahli dievčatá a ženy prvé úspechy.  

Žiačky pred rokom hrali o špicu vo svojej súťaži a ženy sa 
počas tohto leta predstavili v baráži o postup do najvyššej 

 

Na besede o knihe vystúpil aj Róbert Petrovický. 
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súťaže. Ďalšie ocenenie práce trénerov a hráčok prišlo v 
priebehu minulého týždňa, keď dvojica Michaela Horváthová 
a Ivona Petrúšková absolvovala sústredenie širšieho kádra 
slovenskej seniorskej reprezentácie v popradskom Národnom 
tréningovom centre. 

www.astrencin.sk 16.08.2016 
pomocná evidencia 663/1/2016 
 
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle 

obsadil v A-finále K1 na 1000 m na OH v Riu de Janeiro 
posledné ôsme miesto. Zlatú medailu v najsilnejšie obsadenej 
disciplíne si vybojoval Španiel Marcus Walz.  

Peter Gelle štartoval vo finále na Lagoa Stadium v druhej 
dráhe a od úvodných 
metrov za súpermi 
zaostával. Z poslednej 
ôsmej pozície sa až do 
konca neodlepil. V 
polovici trate zaostá-
val za portugalským 
lídrom Fernandom Pi-
mentom o takmer se-
dem sekúnd a napokon mal v cieli na víťaza Walza vyše deväť-
sekundové manko. 

„Po 250 metroch bola úplne zanesená voda, plno listov a 
trávy, nemal som ani možnosť vykľučkovať. Hneď ako som 
narazil na listy, tak som cítil, že loď vyslovene zbrzdila. Aj 
psychicky ma to poznačilo. Ako som hovoril už predtým, 
pokiaľ budú riasy vo vode, ani ten najväčší favorit nemá šancu. 
Mal som ich na kormidle. Som veľmi sklamaný, celé štvorročné 
úsilie vyšlo nazmar,“ povedal po pretekoch Peter Gelle, ktorý 
vyšiel z vody s trsom riasy a listov v ruke. 
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Zverenec trénera Radovana Šimočka tak nevylepšil svoje 
olympijské maximum z OH 2012 v Londýne. Tam skončil 
šiesty v K4 na kilometri spoločne s Erikom Vlčekom, 
Martinom Jankovcom a Jurajom Tarrom a ôsmy v K2 na 
1000 m po boku Erika Vlčeka. Po Londýne sa rozhodol 
venovať sa singlovej kariére. 

www.sportaktuality.sk 16.08.2016 
pomocná evidencia 664/1/2016 
 
Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín prehrali 

v úvodnom zápa-
se play off Európ-
skej ligy UEFA 
2016/2017 s pop-
redným rakúskym 
mužstvom Rapid 
Viedeň 0:4.  

V drese hostí 
sa hetrikom pre-
zentoval stredo-
poliar Louis Schaub, strelecky sa presadil aj ďalší záložník 
Stefan Schwab.  

Európska liga UEFA 2016/2017 - 1. zápas play off: AS 
Trenčín - Rapid Viedeň 0:4 (0:1). Góly: 32., 54. a 83. Schaub, 
73. Schwab. ŽK: Šulek (AS), 4065 divákov.  

AS Trenčín: Chovan - Šulek, Udeh, Kleščík, Holúbek - 
Lawrence (80. Ket) - Kalu, Paur, Jančo (62. Rabiu), Bala (62. 
Prekop) – Janga. Rapid Viedeň: Novota - Pavelic, 
Schösswendter, Dibon, Schrammel - Grabovac, Močinič - 
Schaub (85. Auer), Schwab, Schobesberger (50. Murg) - 
Joelinton (84. Entrup) 

V trenčianskom drese debutoval Jakub Paur. 



721 
 

Kouč Trenčína Martin Ševela opäť postavil do brány len 
20-ročného Adriána Chovana. V stredovej formácii absol-
voval debut v drese AS Jakub Paur, ktorého slovenský 
šampión angažoval v priebehu týždňa zo Žiliny. Favorit z Ra-
kúska nastúpil v plnej sile, jeho bránu hájil gólman slovenskej 
reprezentácie Ján Novota. 

Po opatrnom začiatku mali prvú šancu hostia a takmer z nej 
padol úvodný gól. 
Joelinton  technic-
kou strelou ope-
čiatkoval pravú žrď 
Chovanovej brány. 
Domáci si rýchlo 
uvedomili, že na-
stúpili proti kom-
paktne hrajúcemu 

súperovi, ktorý im požičia loptu len zriedkavo. Napriek tomu 
hrali útočne, tlačili sa dopredu, ale ich ofenzívna snaha sa 
končila na pozornej obrane Rapidu. Po polhodine hry  domáci 
kapitulovali. Pavelic našiel režiséra hry Rapidu Schwaba, kto-
rého milimetrový center umiestnil do siete Schaub - 0:1. 
Prevaha Rakúšanov pokračovala a Ševelovci len s námahou 
ukončili polčas bez ďalšieho inkasovaného gólu.  

„Zlom nastal krátko po zmene strán po nepremenenej šanci 
Alika Balu. V 54. minúte si Trenčania nedali pozor pri štan-
dardnej situácii, keď po rohovom kope využil zmätky v 
domácej obrane Schaub - 0:2. Tréner Ševela reagoval na ne-
priaznivý stav dvojitým striedaním, keď do hry poslal 
uzdraveného tvorcu hry Rabiua i mladého útočníka Prekopa. 
Najmä Rabiu priniesol do hry AS oživenie, ale želaný efekt v 
podobe kontaktného gólu to neprinieslo. Naopak, nádeje 
Trenčanov na sľubný výsledok pred odvetou definitívne zmaril 
kapitán Rapidu Schwab, ktorý v 74. min využil chybu Holúbka 

V bielom zľava Janga, Udeh, Kalu a Lawrence. 
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a elegantne preloboval Chovana - 0:3. Slovenský majster sa 
potom snažil aspoň o čestný úspech, ale Novota vychytal Jangu 
i Prekopa. V 83. minúte zavŕšil svoj výborný výkon Schaub. 
Viedenčania jasným víťazstvom potešili svojich 1500 
fanúšikov, ktorí pricestovali do Žiliny.  

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Súper bol lepší, 
dominoval vo všetkých herných činnostiach. Výsledok 0:4 je 
krutý, do druhého polčasu sme vstúpili dobre, musíme však 
viesť hráčov k efektívnym riešeniam situácií. Cesta do 
skupinovej fázy EL je asi zatvorená, urobíme maximum, aby 
sme zvíťazili aspoň v Rakúsku. Aj dnes to bolo náročné pre 
našich mladých hráčov, opäť nastúpili viacerí vo veku 17, 18 
rokov. Pre chalanov je to veľká škola..“ 

Michael Büskens, tréner Rapidu Viedeň: „Boli sme pri-
pravení na to, že nás tu v Žiline čaká silný súper. Vedeli sme, 
že majú slabiny v obrane a tie sa nám podarilo využiť.“ 

www.teraz.sk 19.08.2016 
pomocná evidencia 670/1/2016 
 
Kúsok bronzovej medaily z olympijských hier v Rio de Ja-

neiro putuje aj pod hrad Matúša Čáka. 
Postaral sa o to obranca AS Trenčín King-
sley Madu, ktorý obliekal dres repre-
zentácie Nigérie, s ktorou skončil na koneč-
nom treťom mieste. 

„Je to skvelý pocit hrať na olympijských 
hrách a byť s týmto tímom,“ povedal exklu-
zívne pre astrencin.sk Kingsley Madu a do-

dal: „Poďakovať musím aj AS Trenčín za šancu hrať na olym-
piáde v Brazílii.“ AS Trenčín gratuluje Kingsleymu k zisku 
cenného kovu a teší sa na jeho návrat do mužstva. 

www.astrencin.sk 20.08.2016 
pomocná evidencia 675/1/2016 
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Tréner Rapidu prirovnal Trenčanov k horúcej platničke, na 

ktorej sa jeho hráči popálili. Za výkon svojich futbalistov sa 
nehanbí ani tréner Martin Ševela, pretože zápas bol naozaj 
výborný. 

Futbalisti slovenského šampióna AS Trenčín nepostúpili do 
skupinovej fázy Európ-
skej ligy UEFA. V 
štvrtkovej odvete na 
pôde Rapidu Viedeň síce 
triumfovali 2:0, ale 
osudnou sa im stala vy-
soká prehra 0:4 v zápase 
v Žiline. Trenčania vied-
li v Allianz Aréne po 
góloch Jamesa Lawrenca a Jakuba Paura, ale škrt cez roz-
počet im urobilo vylúčenie Denisa Janča krátko po zmene 
strán. 

Odveta play off EL UEFA 2016/2017: Rapid Viedeň - AS 
Trenčín 0:2 (0:2). Góly: 12. Lawrence, 35. Paur, ŽK: Schaub 
- Bala, Jančo, Paur, Holúbek, ČK: 53. Jančo po druhej ŽK. 
Rozhodoval: Stavrev (Maced.), 21 350 divákov. Rapid Viedeň: 
Novota - Pavelic, Dibon, M. Hofmann, Auer - Močinič, 
Grahovac - Schaub (90.+2 Hofmann), Murg (46. Schwab), 
Traustason (83. Schrammel) – Joelinton. AS Trenčín: Šemrinec 
- Šulek, Udeh, Kleščík, Holúbek (84. Halgoš) - Ket (64. Madu), 
Lawrence - Paur, Jančo, Bala (79. Prekop) – Janga. 

Oba tímy aj vzhľadom na výsledok prvého zápasu nastúpili 
do odvety s pozmenenými zostavami. V tej domácej nechýbali 
autor žilinského hetriku Schaub či slovenský gólman Novota, 
tréner hostí Ševela poslal do brány namiesto Chovana skúse-
nejšieho Šemrinca. 

Jakub Holúbek (vpravo) odohral v drese AS posledný zápas. 
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V novučičkej Allianz Aréne sa hral od úvodu svižný futbal. 
Prvú šancu mali domáci, ale v 12. minúte udrelo na druhej stra-
ne a tentoraz aj gólovo. Lawrence účinne narušil rozohrávku 
súpera, po individuálnej akcii obišiel aj Dibona a umiestnenou 
strelou do ľavého dolného rohu prekonal Novotu - 0:1. 
Trenčania vycítili šancu, do súpera búšili naďalej a po polho-
dine hry im vyšla akcia z ľavej strany. Po centri Holúbka, pre 
ktorého to bol posledný zápas za materský klub, sa presadil vo 
vzduchu Paur a zaznamenal premiérový gól v drese AS - 0:2. 

Domáci kouč Büskens reagoval na polčasový výsledok 
striedaním. V 53. minúte ukončil nádeje Trenčanov na možnú 
senzáciu hlavný rozhodca Stavrev, ktorý vylúčil Janča a slo-
venský šampión mu-
sel dohrávať v desia-
tich. Hostia však 
zbrane nezložili a 
vytrvalo sa tlačili 
dopredu. V 65. mi-
núte nebezpečne 
hlavičkoval Janga. 
V záverečnej dvad-
saťminútovke už za-
čali  Trenčania hrať vabank, čo domáci využívali na rýchle 
kontry. V 81. minúte mohol prikrášliť výhru AS  Paur, ale v zá-
vare pred Novotom neumiestnil loptu do siete.  

Martin Ševela, tréner AS Trenčín: „Výkon bol naozaj 
výborný a sympatický. Nemusíme sa zaň hanbiť. Hráčom som 
povedal, že ideme na víťazstvo a to sme splnili. Víťazstvo „iba“ 
2:0 mrzí, ak by sme boli v plnom počte, bolo by to možno iné.“ 

Mike Büskens, tréner Rapidu Viedeň: „V prvom rade 
chcem pogratulovať súperovi k výhre. My sme radi, že sme 
postúpili. Gratulujem aj snílkom, ktorí si mysleli, že aj dnes len 
my budeme strieľať góly. Mojim deťom som kedysi hovoril, 

Trenčianska rozlúčka s pohárovou Európou. 



725 
 

aby sa nedotýkali horúcej platničky, pretože sa popália. Niečo 
také urobili dnes moji hráči.“ 

www.teraz.sk 26.08.2016 
pomocná evidencia 690/1/2016 
 
Vo veku 72 rokov zomrel ďalší z členov nezabudnuteľnej 

generácie Jednoty Trenčín. Počas uplynulého týždňa opustil 
futbalovú verejnosť bývalý stredopoliar Vladimír Mojžiš. 

„Časopis Gól napísal, že najlepšia záložná dvojica v re-
publike je Mojžiš – Bartovič. A to v konkurencii velikánov Ku-
na – Hrušecký či Pluskal – Masopust. Boli sme rozdielne typy, 
ale výborne sme sa dopĺňali. Vlado vybojoval množstvo lôpt, 
priestor viac obehal. Mali sme rýchle krídla Navrátila s Al-
brechtom, mňa živili dlhé pasy a streľba z diaľky,“ spomína v 
knihe „110 rokov trenčianskeho futbalu“ Dušan Bartovič. 

Vladimír Mojžiš obliekal dres Jednoty Trenčín od roku 
1965, kedy sa vrátil z vojenskej služby vo VTJ Komárno. Bielo-
červeným farbám bol verný až do roku 1976. Svojimi výkonmi 
sa prepracoval až do reprezentácie ČSSR. V roku 1970 nastúpil 
na zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy proti Fínsku. Hral 
aj za reprezentačnú rezervu alebo mládežnícke tímy. 

V roku 1966 si zahral v Stredoeurópskom pohári, v ktorom 
Jednota Trenčín vyradila v semifinále Vasas Budapešť, no vo 
finále podľahla Fiorentine. V postupovej fáze dal gól Crvenej 
Zvezde Belehrad, avšak vo finále nehral pre červenú kartu zo 
záverečnej minúty spomenutého semifinále. 

V ročníku 1967/68 bol členom mužstva jesenného majstra 
československej ligy. To obsadilo napokon tretiu priečku za 
Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Práve v tejto sezóne 
sa zrodila záložná dvojica Mojžiš – Bartovič, ktorá sa neskôr 
stala reprezentačnou. Len Vladimír Mojžiš, Miroslav Čemez 
a Vojtech Masný nastúpili na všetkých 26 ligových stretnutí. 
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Vladimír Mojžiš vynikal vynikajúcou defenzívnou prácou v 
zálohe a pokrytím veľkého priestoru. Jeho kondičná pripra-
venosť imponovala aj fanúšikom. Spomínajú na neho ako na 
hráča, ktorý vždy opúšťal ihrisko s prepoteným dresom. 

Česť vašej pamiatke, pán Mojžiš! 
www.teraz.sk 26.08.2016 
pomocná evidencia 692/1/2016 
 
Zápasmi 1. kola odštartuje 15. ročník československej in-

terligy hádzanárok WHIL. Do 13-členného štartového poľa 
pribudol AS Trenčín a v súťaži je tak už šesť tímov zo Slo-
venska. Najväčším kandidátom na titul zostáva Iuventa Mi-
chalovce, ambície však nebudú chýbať ani českým tímom z 
Poruby či Mostu. 

Hádzanárky Michaloviec by do klubovej vitríny rady pridali 
ôsmy titul za víťaz-
stvo vo WHIL, ale na 
ceste za ním ich opäť 
čaká náročná sezóna. 
Okrem bojov v do-
mácej súťaži ich ča-
kajú aj zápasy v Lige 
majstrov, do ktorých 
vstúpia 10. septembra 
kvalifikačným turna-

jom v Ľubľane. Počet účastníkov WHIL-ky zostal nezmenený, 
naďalej bude v lige 13 tímov a v každom kole bude mať 
niektorý z nich voľno. V prvom kole voľno pripadlo hádzanár-
kam šalianskeho Dusla.  

„Päť slovenských tímov doplnil šiesty tím, ktorým je 
Trenčín. Kluby majú svoje ciele, ale ciele má samozrejme aj 
slovenský zväz - skúsiť prejsť kvalifikáciou a byť úspešný,“ 
poznamenal prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav 
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Holeša. Aj podľa neho je najväčším ašpirantom na titul klub zo 
Zemplína. 

www.teraz.sk 29.08.2016 
pomocná evidencia 699/1/2016 
 
Fortunaligový klub AS Trenčín pokračuje vo výpredaji. S 

úradujúcim majstrom sa v utorok rozlúčili nigérijský ofenzívny 
stredopoliar Ibrahim Rabiu, ktorý sa na tri roky upísal belgic-
kému prvoligistovi KAA Gent, a jeho krajan Kingsley Madu. 
Ten zamieril do konkurenčného SV Zulte Waregem. 

„Rabiu je elegantný hráč, ktorý vždy hľadá futbalové rie-
šenie a má skvelú techniku,“ píše sa na oficiálnej stránke Gentu. 
Dvadsaťpäťročný Rabiu prišiel do Trenčína v sezóne 2014/15, 
v 61 zápasoch strelil 11 gólov a pridal deväť asistencií. S AS 
získal majstrovský titul i Slovenský pohár.  

Predtým pôsobil v dresoch holandského PSV Eindhoven, 
škótskych klubov Klimarnocku 
a Celticu a v portugalskom 
Sportingu Lisabon. Na konte 
má aj štyri štarty v reprezentácii 
Nigérie. Rabiu sa v Gente stret-
ne s ďalším bývalým hráčom 
Trenčína Mosesom Simonom. 

Dvadsaťročný krajný obran-
ca Kingsley Madu prišiel pod 
hrad Matúša Čáka v januári 2014. V 74 stretnutiach zaznamenal 
tri góly a osem asistencií. Na konte má tri štarty v A-tíme 
reprezentácie a z uplynulých olympijských hier v Rio de Janeiro 
si odniesol bronzovú medailu. 

„Vzhľadom na výkony oboch hráčov, nielen v minulej 
sezóne, ale aj v stretnutiach európskych pohárov, rástol záujem 
iných mužstiev. Klub dostal v oboch prípadoch zaujímavé 
ponuky, ktoré sa rozhodol akceptovať. Obaja odchádzajú do 

Poslednýkrát za AS – Rabiu proti Rapidu Viedeň v Žiline. 

eho posledný zápas za AS – proti Rapidu 
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popredných mužstiev najvyššej belgickej súťaže a my veríme, 
že aj oni budú pokračovať v šírení dobrého mena AS Trenčín v 
tomto regióne,“ povedal hovorca AS Martin Galajda.  

„Obaja hráči hľadali novú výzvu a klub im umožnil rozvoj 
ich ďalej kariéry. Pamätáme si, ako Rabiu prišiel do Trenčína a 
ako dlho mu trvalo, pokiaľ sa dal herne a zdravotne dokopy. 
Veľmi dobre poznáme jeho futbalovú minulosť, ktorá pred 
príchodom do AS bola bez budúcnosti. Klubu a realizačnému 
tímu sa však podarilo vrátiť ho do veľkého futbalu. Aj touto 
cestou ďakujem obom za všetko, čo pre AS odviedli. Prajeme 
im veľa úspechov v ďalšej kariére,“ dodal. 

www.teraz.sk 30.08.2016 
pomocná evidencia 700/1/2016 
 
Slovenský hokejový tipsportligista HK Dukla Trenčín 

oznámil vo štvrtok príchody dvoch posíl, káder vystužia útoč-
ník Marcel Hossa a obranca Lukáš Kozák. Obaja podpísali 
zmluvu na jednu sezónu, počas reprezentačnej prestávky budú 
mať možnosť odísť v prípade ponuky zo zahraničia. 

Marcel Hossa pôsobil v NHL, bol najlepším strelcom KHL 
a hral aj v slovenskej reprezentácii. 
Za áčko Dukly,  jeho materského 
tímu, ale nastúpil až v sezóne 
2014/2015 na štyri duely. Potom 
prestúpil do Plzne, kde hrával aj v 
minulom ročníku, ktorý nakoniec 
ukončil v Třinci. Sezónu nedohral 
pre zdravotné problémy. 

Obranca Lukáš Kozák patril 
medzi najlepších obrancov Dukly v 
sezóne 2014/2015 (44 zápasov, 6+15). Aj vtedy podpísal v lete 
otvorený kontrakt, do decembra hral v Dukle, potom mesiac a 

 

Marcel Hossa 
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pol v KHL za Slovan a záver sezóny opäť v trenčianskom drese. 
V minulom ročníku pôsobil v Slovane a Komete Brno. 

„S oboma hráčmi sme podpísali zmluvy, podľa ktorých budú 
hrať v našom tíme do konca sezóny, počas reprezentačnej 
prestávky sa im zmluva otvorí a budú mať možnosť odísť v 
prípade ponuky zo zahraničia,“ povedal generálny manažér 
Dukly Ján Kobezda.  

www.teraz.sk 01.09.2016 
pomocná evidencia 708/1/2016 
 
Na Majstrovstvách sveta v športovom love rýb udicou na 

prívlač 2016 reprezentoval naše mesto Jaroslav Sámela, ktorý 
s družstvom Slovenska ako pretekár získal zlato a stal sa 
majstrom sveta v družstvách.  

Majstrovstvá sa konali tento rok na Slovensku vo Svite (26.-
29. mája) s účasťou 144 športovcov z 18 krajín. V jednotliv-
coch skončil Jaroslav Sámela, ktorý má na svojom konte už aj 
titul Najlepší športovec mesta Trenčín za rok 2015, na 11. 
mieste.  

Trenčanom sa darilo aj 2. – 4. septembra na Medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska jednotlivcov LRU-Prívlač v Púcho-
ve, kde v konkurencii 40 najlepších jednotlivcov zo Slovenska, 
ďalších pretekárov z ČR a Lotyšska obsadil druhú priečku  
Branislav Ďuďák z Trenčína, tretí bol Jaroslavov Sámela.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 704/1/2016 
 
Cyklista Július Maťovčík, člen ŠKN Trenčín, obsadil na 8. 

Majstrovstvách Európy v cyklistike nepočujúcich v kategórii 
Road Race muži na 120 km 7. miesto. Majstrovstvá sa konali 
14. – 20. augusta v Belgicku.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 705/1/2016 
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Ofenzívu hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín 
vystužilo ďalšie zvučné meno. Po Marcelovi Hossovi a Rado-
slavovi Tyborovi uzavrel klub spoluprácu aj s Petrom Ölvec-
kým, ktorý na rozdiel od prvých dvoch podpísal plnohodnotnú 
zmluvu do konca sezóny. 

V kádri „žltočervených“ nastal 
v uplynulých dňoch výrazný pohyb. 
Trénerovi Milošovi Holaňovi sa zra-
nili Denis Hudec, Jakub Ručkay i 
Martin Kalináč, aj preto siahlo vede-
nie po skúsenom Petrovi Ölveckom. 
Radoslav Tybor s Marcelom Hossom 
majú otvorené zmluvy do prvej 

reprezentačnej prestávky. 
 „Postupne sa nám zranili traja hráči zo základnej zostavy, 

museli sme to riešiť. To, že tu trénovali viacerí hráči, ktorí ne-
mali kontrakty, to bolo šťastie aj pre nás. Peter Ölvecký pod-
písal na celú sezónu, čomu sme veľmi radi. Opäť sme o niečo 
silnejší, nie je teda na čo čakať, musíme len hrať a vyhrávať 
zápasy. Peter je individuálne výnimočný, keď to dá do ko-
lektívu, čo sa on aj snaží vždy hrať pre mužstvo, tak bude 
veľkým prínosom. Je viac krídelníkom, aj podľa vlastných 
predstáv, ale vie zahrať aj na centri, čo dodáva tímu viac uni-
verzálnosti,“ povedal generálny manažér Ján Kobezda.  

Tridsaťročný Peter Ölvecký otvoril aj uplynulý ročník v 
materskej Dukle, po dvanástich dueloch však odišiel do českej 
extraligy, kde dohral ročník v dresoch Vítkovíc a Chomutova. 
Predtým pôsobil tri roky v Slovane Bratislave v KHL. Na konte 
má 32 zápasov v zámorskej NHL za Minnesotu a Nashville, v 
nižšej AHL absolvoval viac ako 300 štartov.  

www.teraz.sk 13.09.2016 
pomocná evidencia 741/1/2016 
 

Peter Ölvecký 
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Na najprestížnejšom podujatí vo svete profesionálnej 
kulturistiky a fitness Olympia Weekende v Las Vegas (16. a 17.  
septembra) sa predstavili aj dvaja športovci zo Slovenska - 
kulturista Andrej Mozoláni a bodyfitnesska Adela Ondrejo-
vičová.  

Slovenská profesionálka v kategórii Figure nadviazala na 
svoju minuloročnú účasť a zvládla svoj druhý štart na Olympia 
Weekende 2016 v Las Vegas veľmi dobre. Znovu postúpila do 
najlepšej top 15 a oproti vlaňajšku si polepšila o dve priečky, 
skončila dvanásta, keď porazila až 18 súperiek.  

Adela Ondrejovičová je veľmi úspešná medzi profe-
sionálkami a na konte má už dva triumfy na PRO-súťažiach. 
Vlani triumfovala v Birminghame a v San Marine. Mesto Tren-
čín ju v apríli tohto roku ocenilo titulom Najlepší športovec 
mesta za rok 2015.  

Info 04.10.2016 
pomocná evidencia 749/1/2016    
 
Poliak Rafal Kobylarz sa stal v nedeľu 18. septembra na 

Trenčianskom hrade absolútnym víťazom medzinárodnej 
súťaže silných mužov Meč 
Matúša Čáka. Triumfoval na-
priek tomu, že pre svalové 
zranenie vynechal záverečnú 
disciplínu, náskok z predchá-
dzajúcich disciplín bol do-
statočný na celkové prven-
stvo. Ako informoval gene-
rálny manažér Slovenskej 
asociácie silných mužov Pa-
vol Guga, Rafal Kobylarz je po minulom roku, keď zvíťazil 
Róbert Cyrwus, druhým Poliakom s trofejou Matúša Čáka. 

Víťazný Poliak Rafal Kobylarz. 
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„Dvíhanie klady, mŕtve ťahy s nápravou, nosenie kufrov a 
meča, prevracanie pneumatiky či prehadzovanie betónovej 
gule. Týchto päť náročných disciplín čakalo na ôsmich silákov 
Európy. Bielorus Volodymyr Cyfra, Srb Nemanja Tasič, 
Rakúšan Ronald Knoll, Poliak Rafal Kobylarz, Čech Čestmír 
Šíma či Maďar Erik Karácondi. Poltucet zahraničných borcov 
prišiel na pozvanie Slovenskej asociácie silných mužov, ktorá 
podujatie organizuje. Štartové pole doplnila domáca dvojica 
Branislav Golier a Igor Petrík,“ uviedol Pavol Guga. 

Druhú priečku si vybojoval Slovák Igor Petrík, tretí skončil 
Čech Čestmír Šíma.  

www.teraz.sk 19.09.2016 
pomocná evidencia 755/1/2016     
 
Trio slovenských účastníkov Svetového pohára Marián 

Gáborík, Zdeno Chára a Marián Hossa hokejovo vyrastali v 
Trenčíne. Dres Dukly si navyše obliekali aj ďalší dvaja sloven-
skí členovia Tímu Európy Andrej Sekera a Tomáš Tatar. 

Asi teda nikoho neprekvapí, že aj v Kanade boli na sloven-
skú „liaheň“ svetových hokejistov zvedaví. Kanadský športový 
kanál Sportsnet, vysielajúci v anglickom jazyku, sa teda vydal 
na výlet na Slovensko a zavítal do Trenčína, aby čo-to zistil o 
meste zo stredného Považia, ktoré v minulých rokoch vycho-
valo niekoľko svetových hokejových mien.  

V krátkom filme účinkujú práve Marián Gáborík, Zdeno 
Chára, Marián Hossa a Tomáš Tatar, no autori si spomenuli aj 
na zosnulého Pavla Demitru.  

www.sportaktuality.sk 20.09.2016 
pomocná evidencia 758/1/2016      
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Na tohtoročné Majstrovstvá sveta v silovom trojboji fe-
derácie GPC sa po splnení 
kvalifikačných limitov no-
minoval vo vekovej skupi-
ne masters aj Jozef Gabr-
hel z Trenčína. Svetový 
šampionát sa konal srb-
skom Knjaževaci 20. - 24. 
9. 2016. 

Jozef Gabrhel štartoval 
v silovom trojboji vo vá-
hovej kategórii do 75 kg a vekovej skupine 60-64 rokov s vý-
borným výsledkom. Zaslúžene zvíťazil  a vybojoval titul.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 798/1/2016 
 
Marián Hossa mohol byť na konci druhého finálového 

zápasu Svetového pohára v ľadovom hokeji (17. septembra – 1. 
októbra) záchranca svojho tímu, reprezentujúceho Európu. V 
presilovej hre sa výborne uvoľnil, dobre vystrelil, ale kanadský 
brankár Carey Price jeho strelu, ktorá by znamenala vyrov-
nanie na 2:2, skvele chytil. Nakoniec favorizovaná Kanada 
vyhrala v Toronte nad najväčším prekvapením turnaja 2:1 a fi-
nálovú sériu celkovo 2:0. 

Marián Hossa síce dal na Svetovom pohári len jeden gól, ale 
odviedol množstvo čiernej roboty, v oslabeniach drel ako kôň. 
V dvojičke s Anžem Kopitarom patril Trenčan k najlepšie 
brániacim útočníkom v Toronte. „S Anžem sa hrá výborne, je 
to jeden z najkvalitnejších centrov na svete. Veľmi dobre nás 
dopĺňal šikovný Tomáš Tatar,“ povedal Hossa. 
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Jeho kvality znásobil fakt, že v 37 rokoch trávil na ľade vyše 
20 minút. Viac mal 
len spomínaný Anže 
Kopitar, ktorý je však 
o osem rokov mladší 
a v NHL má odohra-
ných o takmer päťsto 
zápasov menej. Na 
Svetovom pohári by 
sa nenašiel útočník, 
ktorý by v podobnom 
veku ako slovenský krídelník odohral také porcie minút. Vete-
ráni v dresoch súperov dostávali menej príležitostí. Tren-
čanovou výhodou je, že za dlhé roky v Chicagu je zvyknutý 
hrať v elitnej formácii, kde nastupoval po boku Jonathana 
Toewsa. Okrem toho jeho bekčeking a schopnosť odoberať sú-
perom puky sú stále jednými z najlepších na svete.  

Uznanie za výkony v drese európskeho tímu si zaslúžil aj 
Zdeno Chára. Ten síce už neabsolvoval toľko času na ľade ako 

v časoch najväčšej slávy v 
Bostone, ale v priemere 
bol na ľade okolo dvadsať 
minút. Čo sa týka defen-
zívy, Chára stále patrí 
medzi svetovú špičku, čo 
je pri jeho parametroch a 
veku obdivuhodný po-
znatok. 

Nevyšli mu zápas s Kanadou v skupine a prvé finále. 
Celkovo však odohral dobrý turnaj a ukázal, že stále vie po-
hroziť aj v ofenzíve. Dal dôležitý gól Čechom a v druhom finále 
sa skvele otriasol po nevydarenom stretnutí. V poslednom 

 

 

 

 

Marián Hossa v drese Európy. 

Zdeno Chára patril k oporám najväčšieho prekvapenia turnaja. 
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zápase na turnaji patril k najlepším hráčom na ľade a svoj výkon 
korunoval krásnym gólom. 

Spolu s Mariánom Hossom predviedli, že napriek vyššiemu 
športovému veku si držia stále najvyššiu úroveň NHL. 

www.sportaktuality.sk 02.10.2016 
pomocná evidencia 804/1/2016 
 
Už iba 67 zápasov delí Mariána Gáboríka od jubilejného 

tisíceho v základnej časti severoamerickej NHL, ale skúsený 
slovenský hokejista túto métu 
sotva prekoná v blížiacom sa 
ročníku 2016/2017.  

Pre zlomeninu v pravej no-
he, ktorú mu prudkou strelou 
do korčule po buly nešťastne 
spôsobil nórsky spoluhráč z tí-

mu Európy na Svetovom pohári v Toronte Mats Zuccarello, je 
vyradený z diania na niekoľko týždňov. Tridsaťštyriročný 
Trenčan chodí o barlách a podľa slovenskej verzie oficiálneho 
serveru ligy sa jeho návrat na ľad predpokladá 19. novembra v 
dueli proti New Jersey, čo by znamenalo, že útočník Los An-
geles vynechá úvodných osemnásť stretnutí ročníka z tradičnej 
82-zápasovej porcie. 

www.sportaktuality.sk 03.10.2016 
pomocná evidencia 810/1/2016 
 
Charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ prinieslo v ôsmom 

roku života výťažok vo výške 18 tisíc eur. Dnes neoddeliteľná 
súčasť komunitného programu AS Trenčín priniesla počas 
svoje osemročnej existencie na pomoc tým, ktorí to najviac 
potrebujú, sumu vo výške takmer 123 tisíc eur. 

 Futbalový klub AS Trenčín pomohol počas tohto obdobia 
vďaka podpore osobností športového a kultúrneho života, 
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spoločností, drobných firiem a jednotlivcov mnohým nielen v 
našom regióne. 

V druhej polovici roka 2016 a úvodných mesiacoch budú-
ceho roka sa uskutoční oficiálne odovzdávanie šekov. Zá-
stupcovia klubu spoločne s hráčmi a partnermi projektu na-
vštívia našich recipientov. Podpora poputuje pätnástim sub-
jektom.  

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento rok spojili pre dobrú 
vec. Od partnerov pro-
jektu, cez športovcov, 
podporovateľov, fanú-
šikov a návštevníkov, 
ktorí napĺňajú jeden zo 
zmyslov tohto podu-
jatia. Špeciálne poďa-
kovanie patrí dlhoroč-
ným partnerom, medzi 
ktorých patria aj Slovenské elektrárne,“ povedala manažérka 
podujatí AS Trenčín Petra Drábová a doplnila: „Hviezdy 
deťom sú pre nás jedným z vrcholov sezóny.“  

www.astrencin.sk 04.10.2016 
pomocná evidencia 814/1/2016 
 
Klub Ilyo – Taekwondo Trenčín  reprezentoval počas 

druhého októbrového víkendu naše mesto na medzinárodnom 
turnaji Sokol Cup 2016 v olympijskom bojovom umení Taek-
wondo WTF. V Hradci Králové sa 8-člennému tímu podarilo v 
konkurencii 21 tímov umiestniť na 9. priečke. Skončili tak 
najlepšie zo slovenských tímov. 
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Ako informovala Jana Ilašenková, vďaka výborným 
výkonom repre-
zentantov sa každý 
z tímu prebojoval 
na medailovú po-
zíciu. Zlato vyhrali 
Tobias Scherhau-
fer a Erik Nevlá-
čil, striebro získali 
Martin Bolo a Zla-
tica Hlaváčová, 
bronzové medaily 

do Trenčína priniesli Damián Ferletják, Matúš Jančo, 
Tadeáš Ferletják a Mathias Scherhaufer.  

Tituly pôjdu do Čiech obhájiť v novembri na turnaj Praha 
Open – majstrovstvá Českej republiky.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 832/1/2016 
 
Tím AS Trenčín do dvanásť rokov vyhral záverečný turnaj 

MiniChampions ligy. Zverenci trénerov Miroslava Karasa a 
Michala Vereša prehrali jeden zo šiestich zápasov, keď ešte v 
základnej skupine podľahli Spartaku Trnava (1:3). Vo finálovej 
skupine zdolali postupne Slovan Bratislava (4:2), Nitru (4:1) a 
Martin (3:0). Najlepším hráčom turnaja bol Trenčan Lukáš 
Mikulaj. 

„Pomalšie sme sa rozbiehali. Počas finálového dňa sme však 
naplno ukázali naše futbalové prednosti. Vo všetkých zápasoch 
sme dominovali. Dokázali sme využiť naše príležitosti a za-
slúžene sme sa spolu tešili z pekného úspechu,“ povedal tréner 
Miroslav Karas.  
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Základná skupina: AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 
3:1, AS Trenčín - MŠK Fomat Martin 4:1, AS Trenčín – 
Spartak Trnava 1:3.  

Finálová skupina: AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 4:2, 
AS Trenčín – FC Nitra 4:1, AS Trenčín - MŠK Fomat Martin 
3:0.  

Konečné poradie: 1. AS Trenčín, 2. ŠK Slovan Bratislava, 3. 
MŠK Fomat Martin, 4. FC Nitra, 5. FC Spartak Trnava, 6. ŽP 
Šport Podbrezová, 7. MFK Zemplín Michalovce, 8. FK Hu-
menné.  

AS Trenčín U12: Samuel Andrejko, Dominik Sochulák – 
Roman Šebeň, Lukáš Mikulaj, Bruno Pavlovský, Hugo 
Pávek, Dominik Polák, Filip Polčák, Tadeáš Hájovský, 
Lucas Tučka, Daniel Prekop, Jakub Murko, Ľuboš 
Praženka.  

www.astrencin.sk 11.10.2016 
pomocná evidencia 841/1/2016 
 
Na trenčianskom futbalovom štadióne sa prestalo hrať. Dô-

vodom je rekonštrukcia celého areálu, ktorá je taká rozsiahla, 
že ide vlastne o výstavbu nového štadióna. 

Posledným zápasom, ktorý sa tento rok odohral na štadióne 
na Sihoti, bolo stretnutie futbalistov AS Trenčín s hosťujúcim 
mužstvom Tatrana Prešov v nedeľu 2. októbra. 

Na budúci týždeň by mali na hraciu plochu namiesto futba-
listov nastúpiť pracovníci firmy, ktorá začne so špeciálnou 
technikou rozoberať umelý trávnik a odstraňovať granulát a 
piesok. 

Potom na túto plochu umiestnia vyhrievanie a nový umelý 
trávnik. To všetko aj s rekonštrukciou starej tribúny by malo 
byť hotové najneskôr do začiatku jarnej časti ligovej súťaže, 
ktorá sa začína vo februári. Nasledovať bude rekonštrukcia a 
výstavba ďalších častí areálu. 
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Vladimír Martinko, technický manažér futbalového klubu 
AS Trenčín, priznáva, že je to opačný postup, ako to robia inde. 
Zvyčajne sa začne s výstavbou, a až potom sa robí rekonštruk-
cia trávnika. 

„Robíme to takto cielene. Chceme totiž aj počas rekon-
štrukcie hrávať na 
našom štadióne a 
licenčný systém 
nám nedovoľuje 
hrať bez vyhrieva-
ného trávnika. 
Preto sme sa naj-
skôr pustili do 
týchto prác, aby 
sme mohli na jar a 
potom následne 

ďalšiu sezónu odohrať na našom ihrisku,“ povedal Vladimír 
Martinko. 

Starý umelý trávnik premiestnia asi o 300 metrov ďalej na 
Ostrov, čo je oddychovo-rekreačný areál Trenčanov. Tu ide 
futbalový klub budovať tréningové zázemie, do polovice 
budúceho roka by mali byť na Ostrove tri nové umelé trávniky. 

Na jar by sa mala začať samotná výstavba nového štadióna, 
počas ktorej sa postaví hlavná tribúna a dve tribúny za bránami. 
Veľkou zmenou bude aj to, že zmiznú štyri „lízatka“, obrovské 
stožiare s okrúhlymi osvetľovacími telesami navrchu. Do 
dvoch rokov by mal byť štadión skolaudovaný a potom by mal 
prejsť z majetku mesta do vlastníctva futbalového klubu AS 
Trenčín. 

Pre rekonštrukciu trávnika klub AS Trenčín požiadal 
o preloženie domácich zápasov na ihriská súperov. Takto bude 
hrať do konca jesennej časti tohto ročníka. 
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„Žiadosti sme vyhoveli, tendenciou je vyhovieť klubom, 
ktoré idú rekonštruovať svoje štadióny. Trenčín musel re-
konštruovať, pretože nemal vyhrievaný trávnik,“ dodal Michal 
Mertinyák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov. 

Futbalový štadión na Sihoti je zatiaľ jedinou hracou aj tré-
ningovou plochou pre tunajšie družstvá vrátane mládežníkov, 
žiakov a prípraviek. Kým nebude hotový nový umelý trávnik, 
trenčianski futbalisti budú trénovať v Trenčianskych Stankov-
ciach, Trenčianskych Tepliciach, Opatovej a na ďalších štadió-
noch v okolí. 

www.pravda.sk 12.10.2016 
pomocná evidencia 846/1/2016 
 
 

Na 48. ročníku prestížneho medzinárodného podujatia North 
Bohemia v sobotu 15. októbra v Ústí nad Labem vybojovala 10-
ročná Lenka Horáčková z klubu karate Laugaricio Trenčín 
vzácnu bronzovú medailu v športovom zápase kumite mladších 
žiačok -30 kg.  

Info 08.11.2016 
pomocná evidencia 852/1/2016 
 
Slovenský hokejista Tomáš Kopecký sa len pár hodín po 

ukončení spolupráce s českým klubom Oceláři Třinec rozhodol 
pre návrat do vlasti. S vedením tip-
sportligového klubu HK Dukla Tren-
čín sa v pondelok 17. októbra do-
hodol na krátkodobom kontrakte. 

„Za Duklu by som mal odohrať 
päť zápasov do novembrovej pre-
stávky a potom by som chcel ísť do 
zahraničia. Uvidíme, aké ponuky prí-

du, potom sa rozhodnem, čo ďalej,“ povedal 34-ročný útočník, 
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ktorý by mal už v utorok po štyroch rokoch opäť nastúpiť za 
Trenčín v domácom súboji proti HK Orange 20. 

Tomáš Kopecký, ktorý je dvojnásobný víťaz Stanleyho 
pohára (2008, 2010), prišiel do Třinca v priebehu minulej 
sezóny. Odohral 38 zápasov v základnej časti (bilancia 8+8), 
ďalších päť duelov (1+1) pridal v play off. Zmluvu mal do roku 
2019, ale vedenie klubu už s ním ďalej nepočítalo. 

www.teraz.sk 17.10.2016 
pomocná evidencia 858/1/2016 
 
Marián Hossa (37) sa zaradil medzi legendy NHL. V noci 

z 18. na 19. októbra totiž v zápase proti Philadelphii, ktorý 
Chicago vyhralo 7:4, strelil svoj 500. gól v najslávnejšej ho-
kejovej lige sveta. Stal sa tak tretím Slovákom, ktorému sa to 
podarilo. Pred ním to dokázali len Stan Mikita (543) a Peter 
Bondra (503).  

Marián Hossa to dokázal. V NHL zaznamenal svoj 500. gól 
a pokoril tak magickú hranicu strelených gólov. K tejto méte 
kráčal po ceste, ktorá bola poznačená krvou, potom, sklamaním 
a chvíľu aj prekliatím. Na jej konci však zažil radosť z toho 
najcennejšieho – víťazstva v Stanley Cupe. 

 „Zo všetkého najmenej som si želal, aby som päťstý gól 
strelil do prázdnej bránky. Som rád, že sa mi to podarilo počas 
zápasu, je to naozaj parádny pocit. Som rád, že sa mi podarilo 
dostať do spoločnosti plejády skvelých hráčov. Veľká vďaka 
patrí všetkým, s ktorými som počas kariéry hral. Bez nich by 
som to nedokázal,“ povedal Marián Hossa pre Chicago Tribune 
po dosiahnutí významnej méty. 

„Keď som v 18-tich rokoch začínal v NHL, nikdy som ne-
premýšľal o takýchto číslach. Chcel som len odohrať niekoľko 
rokov, byť naozaj dobrý a získať pohár. Nikdy som nepredpo-
kladal, že budem hrať tak dlho,“ pokračoval Marián Hossa, kto-
rého príbeh v NHL sa začal písať v roku 1997. 
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Práve vtedy prvýkrát nakukol do najprestížnejšej hokejovej 
ligy sveta v drese Ottawy. Po siedmich zápasoch ho však ve-
denie kanadského tímu poslalo na farmu do Portlandu. Tam sa 
stretol s výbornou partiou hráčov, ktorú viedol slovenský tréner 
Július Šupler a na konci sezóny sa spolu tešili z víťazstva 
Memorial Cupu (juniorský ekvivalent Stanley Cupu). 

V nasledujúcej sezóne si už Marián Hossa vytvoril pevné 
miesto v prvom mužstve a začal strieľať aj góly. Ten prvý 
prišiel 9. decembra 1998, keď hrala Ottawa proti Floride. 

„Bolo to už dávno. Z rohu som dostal prihrávku pred odkrytú 
bránku. Bol to veľmi ľahký gól, ale mal som po ňom ten 
najlepší pocit. Ten puk 
mám stále niekde do-
ma odložený,“ vravel 
pre oficiálnu stránku 
Chicaga. 

Rodák zo Starej Ľu-
bovne sa chytil šance a 
po úvodných dvoch 
sezónach podpísal s 
Ottawou trojročný kontrakt. Pre kanadský tím to bol výborný 
obchod. Už v prvej sezóne (1999/00) po podpise zmluvy bol 
totiž slovenský útočník streleckým lídrom tímu s 29-timi gól-
mi. V tomto ročníku sa však stalo niečo, kedy ide každý do-
siahnutý bod či víťazstvo bokom. 

Písal sa 13. marec 2000 a Ottawa sa stretla v kanadskom der-
by s Torontom. Malo ísť opäť o oslavu hokeja plnú tvrdých hi-
tov a krásnych akcií, no prišlo niečo, čo šokovalo celú NHL. 
Počas hry štyroch na štyroch sa Ottawa dostala do útočného 
pásma a mladý Marián Hossa sa snažil vystreliť puk pred brán-
kou z prvej. Ten však „zluftoval“ a čepeľou hokejky nešťastne 
trafil oko Bryana Berarda, ktoré mu takmer vypichol. 
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 „Cítil som sa hrozne,“ povedal vtedy Marián Hossa, ktorý 
ihneď mieril za Berardom do nemocnice.  „Toto ma poznačí na 
veľmi dlhú dobu. Nedokážem na to prestať myslieť. Stále to 
mám v hlave. Chcem len, aby bol v poriadku. Dúfam, že sa mu 
vráti na to oko zrak,“ obával sa vtedy Marián Hossa. 

Hoci spočiatku vyzeralo toto zranenie veľmi škaredo, Be-
rardovi sa napokon zrak na poranené oko vrátil. Počas rekon-
valescencie však za ním Marián Hossa často chodil, pretože ho 
veľmi mrzelo, čo sa stalo. 

„Hossa sa cítil hrozne a ospravedlňoval sa. Opakoval som 
mu a hovoril, že to nebola jeho chyba,“ spomína jednotka draftu 
z roku 1995, ktorá bola po incidente mimo hokeja zázračne len 
jednu sezónu. Berard potom v kariére pokračoval v ďalších 
šiestich nasledujúcich ročníkoch. V roku 2006 sa však neslávne 
zapísal do histórie NHL ako prvý hokejista s pozitívnym nále-
zom na steroidy v krvi. 

Marián Hossa sa z nepríjemnej udalosti napokon pozviechal. 
Nasledujúce dve sezóny vždy prekročil 30-gólovú hranicu. 
Potom však prišiel ročník 2002/03, ktorý bol pre neho z 
pohľadu gólovej produktivity opäť zlomový. V základnej časti 
totiž zaznamenal svoje gólové maximum – 45 gólov za sezónu.  

Marián Hossa týmito štatistikami prekonával jeden klubový 
rekord za druhým. V nasledujúcom ročníku strelil 36 gólov a 
stal sa najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Potom však 
prišiel lockout, pre ktorý sa v zámorí vynechal celý ročník 
2004/05. 

NHL opäť otvorila svoje brány v septembri 2005, no už s 
novými pravidlami pre uzatváranie zmlúv. NHL totiž zaviedla 
platové stropy. Marián Hossa bol napriek tomu jedným z mála 
hráčov, ktorým sa po uzavretí novej kolektívnej zmluvy medzi 
Hráčskou asociáciou (NHL PA) a NHL zvýšil plat. 

Po dlhých rokovaniach, ktoré dospeli až na arbitrážny súd, 
klub z Ottawy súhlasil s trojročnou zmluvou v hodnote 18 
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miliónov dolárov. Hossa sa mohol usmievať, ale nie na dlho. 
Vtedajší generálny manažér kanadského tímu John Muckler 
totiž veľmi dobre vedel, čo robí. So svojím náprotivkom z At-
lanty Donom Waddellom mal pripravený tajný plán. Dohodli 
sa totiž, že Mariána Hossu vymenia za Danyho Heatleyho. 

 „Bolo to perfektne načasované. Mal som s Waddellom pred 
niekoľkými dňami pár pohovorov a zhodli sme sa, že tento plán 
by mohol vyjsť. Hossa chcel peniaze, Heatley zase preč z At-
lanty. Je to výhodné pre všetky strany. Parádny obchod,“ tvrdil 
vtedy generálny manažér Ottawy. 

Lenže Hossu tento ťah dosť zaskočil. „Som šokovaný a skla-
maný. Za Ottawu som hral veľmi rád, nechcel som ísť do iného 
klubu. Naštvaný ale nie som.“ 

Príchod Danyho Heatleyho do Ottawy mal tragickú príčinu. 
Vtedajšia vychádzajúca hviezda Kanady totiž mala za sebou 
traumatickú udalosť. Sám si pýtal u Waddella trejd, pretože ho 
stále trápila autonehoda z roku 2003, pri ktorej zahynul jeho 
spoluhráč Dan Snyder. 

„Ťažko sa s tým vyrovnáva. Často jazdí okolo miesta, kde sa 
to stalo, na štadióne máme na pamiatku vyvesený Snyderov 
dres s číslom 37. Všetko tu ho vracia späť. To je hlavný dôvod, 
prečo chcel odísť,“ vysvetľoval John Muckler. 

„Veľa som premýšľal, všetko dôkladne prebral s rodinou. 
Nakoniec sme prišli k záveru, že najlepšie bude odísť,“ priznal 
v tom čase Dany Heatley, ktorý sa však do Kanady veľmi tešil. 
„Byť Kanaďanom a hrať doma je skvelé. Fanúšikovia tu hokej 
milujú. Som fakt nadšený, že budem hrať v Ottawe,“ chválil sa 
vtedy veľký talent a dvojka draftu z roku 2000. 

V hlavnom meste Kanady sa z príchodu Heatleyho veľmi 
tešili. Nasledujúce sezóny sa mu aj dosť darilo. Dvakrát po sebe 
prekročil stobodovú hranicu, no potom začala jeho produktivita 
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klesať. Po sezóne 2008/09 požiadal Heatley o výmenu. Ako dô-
vod uviedol jeho nedostatočné využívanie v tíme, za čo ho 
mnohí v Ottawe odsudzovali. 

„Nemyslím si, že som týmto urobil niečo zlé. Mal som na to 
svoje dôvody a ak si myslia ľudia niečo iné, ok, ale cítim, že 
som neurobil nič zlé. Som rád, že idem ďalej,“ odkázal fanú-
šikom po prestupe do San José Heatley, ktorého forma postupne 
upadala. 

Dnes niekdajší veľký talent Kanady dohral uplynulú sezónu 
v nemeckej DEL za Norimberg Ice Tigers a zatiaľ márne čaká 
na nového zamestnávateľa. Marián Hossa je na druhej strane 
osobnosťou v jednom z najúspešnejších tímov NHL súčasnosti. 
Jeho cesta do Chicaga však viedla cez veľké prekážky, tvrdú 
prácu, ale aj pády. 

Vysnívaný pohár bol totiž pre Mariána Hossu v Atlante na 
míle vzdialený. Išlo totiž o nový klub v NHL, ktorý sa v lige len 
udomácňoval. Slovenský útočník tam napokon strávil dve 
kompletné sezóny, v ktorých zaznamenal svoje bodové 
maximum kariéry. V prvom ročníku nazbieral 92 bodov a v tom 
nasledujúcom rovných 100. V tom poslednom sa však začal 
meniť na hráča, akého ho poznáme dnes. 

„Vtedy som si to uvedomil,“ vravel pre nhl.com. „Atlanta 
nebola tak ofenzívnym tímom ako Ottawa, kde som predtým 
hrával. Preto som zmenil svoju hru. Myslím, že v tom období 
som sa začal viac zameriavať na defenzívu,“ vravel pred rokom 
Marián Hossa. 

Od tejto chvíle odštartovala jeho premena na jedného z 
najlepšie brániacich útočníkov na svete. Chýbalo mu však jedno 
– Stanley Cup. 

Cesta k nemu však bola veľmi tŕnistá. Začalo sa to počas 
uzávierky prestupov, keď v roku 2008 putoval do Pittsburghu. 
Po boku Sidneyho Crosbyho či Jevgenija Malkina však na 
cennú trofej nedosiahol. Vo finále ich totiž porazil Detroit. 
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Marián Hossa sa so situáciou nezmieril a v lete menil klub 
opäť. Na prekvapenie všetkých to bol Detroit. „V kabíne je 
toľko talentu a zvučných mien. Teraz sa musíme naučiť spolu 
vyhrávať zápasy,“ vravel po príchode Marián Hossa. 

S Detroitom to opäť dotiahol až do finále. V ňom mu však 
cestu skrížili bývalí spoluhráči z Pittsburghu. Marián Hossa 

chcel byť konečne ten šťast-
nejší, no znova to nevyšlo a 
začalo sa hovoriť o Hosso-
vom prekliatí. 

„Je to veľmi frustrujúce. 
Celá tá cesta, všetky tie ná-
ročné zápasy... Bez ohľadu 
na to, akou silnou osobnos-

ťou ste, bolí vás to, škrie vás to. Je veľmi ťažké sa cez to dostať. 
Ale to je šport. To je hokej. Niekto víťazí, niekto prehráva. 
Vždy chceš byť na víťaznej strane. No nielen ty, ale aj celý tvoj 
tím," zamyslel sa pre Chicago Sun Marián Hossa. 

 „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, keď minulé leto priniesol do 
Trenčína slávnu trofej. 

Ukončenie nezmyslených fám nakoniec prišlo v roku 2010, 
keď stál vo finále opäť. Tentokrát už po boku vychádzajúcich 
hviezd Patricka Kana a Jonathana Thoewsa v drese Chicaga 
Blackhawks. Mužstvo z „Veterného mesta“, ako Chicago vola-
jú, vyhralo finálovú sériu proti Philadelphii, keď Patrick Kane 
rozhodol strelou v predĺžení. Marián Hossa sa konečne dočkal. 

 „Pýtal som sa ešte rozhodcu, či je to gól. Povedal mi, že áno. 
Vtedy som začal byť nesmierne šťastný,“ vravel slovenský 
útočník po veľkom finále. O dva roky pomohol Marián Hossa 
vybojovať pre Chicago druhý pohár a pred rokom získal tretí. 

 

Zronený Marián Hossa po finálovej prehre Pittsburghu s Detroitom. 
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Svoj veľký sen si tak náš útočník splnil hneď trikrát. Niekomu 
by sa mohlo zdať, že stratí motiváciu, ale opak je pravdou. 

„Často som dostával túto otázku. Prišla viackrát po prvom 
pohári a rovnako aj po tomto. S jedlom rastie chuť, rovnako 
radosť a spontánnosť. Motivácia u mňa vždy bude, možno prídu 
úseky v sezóne, keď je toho veľa, ale sme dobrá partia, ostali 
sme pokope, a to je dôležité,“ uviedol Marián Hossa minulé le-
to, keď priviezol do rodného Trenčína Stanley Cup už tretí raz 
ako šampión s Chicagom. 

www.sportaktuality.sk 19.10.2016 
pomocná evidencia 868/1/2016 
 
Dukla nazbierala v 17 kolách Tipsport ligy 24 bodov, prie-

bežne jej patrí piata priečka. Viaceré zápasy priniesli zlé vý-
kony tímu a po poslednom z nich, kedy Trenčania prehrali 2:5 
v Poprade, sa trénerské duo Miloš Holaň – Róbert Petrovický 
rozhodlo skončiť. 

„Tréner Miloš Holaň nám v utorok 25. októbra oznámil 
svoju rezignáciu, dočasne teda budem mužstvo na tréningoch 
viesť ja, pričom budeme súbežne hľadať nového trénera, ktorý 
by mužstvo prebral čo najskôr,“ komentoval novinku z tábora 
klubu generálny manažér Ján Kobezda.  

„Za mojím koncom sú jedine osobné dôvody. Neodchádzam 
ani kvôli zlým výsledkom a myslím, že s mužstvom som mal 
dobrý vzťah, tam problémy neboli,“ uviedol po svojom konci 
v Dukle Miloš Holaň. 

www.hkdukla.sk 25.10.2016 
pomocná evidencia 
 
Po nečakanom konci trénerskej dvojice Holaň – Petrovický 

bolo prioritou vedenia Dukly angažovať v čo najkratšom čase 
nového trénera pre A-tím, voľba padla na 44-ročného českého 
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kouča Josefa Tureka. Z svojho asistenta si vybral  Róberta 
Petrovického. 

„Dohodli sme sa do konca sezóny s Josefom Turekom, 
ktorého poznám zo spoločného pôsobenia v Dubnici, máme k 
sebe teda ľudsky blízko, takisto 
poznáme dobre jeho prácu, ktorú 
odviedol v posledných sezónach vo 
Zvolene,“ povedal k angažovaniu 
nového lodivoda generálny mana-
žér Dukly Ján Kobezda.  

Medzi najúspešnejšie roky 
trénerskej kariéry Josefa Turka patrí 
sezóna 2012/13, kedy sa dostal s Třincom do semifinále play-
off. Úspešný bol aj v juniorských kategóriách 

www.hkdukla.sk 26.10.2016 
pomocná evidencia 
 
Na základe fanúšikovského hlasovania bude maskot nosiť 

meno Čaky. Počas zápasu s 
Banskou Bystricou v piatok 
28.októbra prebehne jeho krst. 
Výsledky hlasovania: 1.Čaky 
105 hlasov, 2.Dukláčik 60 
hlasov, 3.Marcus 35 hlasov, 
4.Matúš 28 hlasov.  

Meno Čaky navrhli viacerí 
z vás, ako prvý ho napísal Marek Slovinský, ktorý získava dres 
s podpismi hráčov. Dukla ďakuje všetkým hlasujúcim! 

www.hkdukla.sk 27.10.2016 
pomocná evidencia 
 
 

 

Josef Turek 
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Slovensko si zásluhou karatistiek Ingrid Suchánkovej a 
Dominiky Tatárovej vybojovalo dve bronzové medaily na 23. 
majstrovstvách sveta WKF (World Karate Federation) v 
rakúskom Linzi (26. - 30. októbra), kde sa predstavilo až 1024 
pretekárov zo 118 krajín. Obidve členky VŠC Dukla Banská 
Bystrica obsadili konečnú tretiu priečku v športovom zápase 
kumite.  

Dvadsaťtriročná rodáčka z Trenčína Ingrid Suchánková 
(narodená 8. februára 1993) v kategórii do 61 kg zdolala v dueli 
o bronz Thi Ngoan Nguyen z Vietnamu presvedčivo pred 
časovým limitom 8:0 na body. 

Cesta Ingrid Suchánkovej k bronzovej medaile v Linzi v 
kategórii do 61 kg, v ktorej štartovalo dovedna 64 pretekárok, 
sa začala hladkým víťazstvom v 1. kole nad Anou Simaovou z 
Portugalska 8:1. Potom zdolala Fínku Emmu Aronenovú 5:3, 
ale v 3. kole prehrala s Egypťankou Gianou Lotfyovou 0:1. Tá 
však postupom do finále potiahla Slovenku do repasáže, v 
ktorej zvíťazila najskôr nad Švajčiarkou Ramonou 
Brüderlinovou presvedčivo 7:0 a potom aj nad Anou 
Lenardovou z Chorvátska 3:0. V sobotu svoj úspech zavŕšila 
jasným triumfom nad Thi Ngoan Nguyen z Vietnamu.  

Pre Suchánkovú je to prvá medaila zo svetového šam-
pionátu, na seniorskej úrovni však už získala bronz na 
majstrovstvách Európy 2015 v tureckom Istanbule. V zbierke 
má aj 3. miesto z MS junioriek a kadetiek v španielskej 
Guadalajare 2013 (v kategórii starších junioriek do 60 kg, 
pozn.), vlani bola piata na I. európskych hrách v azer-
bajdžanskom Baku a v roku 2014 sa stala akademickou majster-
kou sveta v čiernohorskom Bare. 

www.sportaktuality.sk 29.10.2016 
pomocná evidencia 900/1/2016 
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Káder hokejového Slovana Bratislava doplní skúsený 
útočník Tomáš Kopecký. Držiteľ dvoch Stanleyho pohárov s 
Detroitom a Chicagom dohodol s vedením „belasých“ na 
kontrakte na jeden mesiac. Prvý zápas za Slovan by mal Tomáš 
Kopecký absolvovať v domácom prostredí proti fínskemu 
Jokeritu Helsinki v utorok 15. novembra. 

www.sportaktuality.sk 02.11.2016 
pomocná evidencia 916/1/2016 
 
Výmena mantinelov je po rekonštrukcii kotolne a systému 

chladenia ďalšou z mestských investícií do štadióna v tomto 
roku. Po poslednom 
zápase HK Dukla 
Trenčín na domácej 
pôde pred reprezen-
tačnou prestávkou (v 
piatok 28. októbra) 
sa začali práce na 
demontovaní starých 
mantinelov. Do kon-
ca prestávky, teda do 

štvrtku 10. novembra, budú vymenené všetky mantinely, 
vrátane striedačiek a časomiery.  

Dukla tak odohrá v piatok 11. novembra domáci zápas proti 
HC Nové Zámky na štadióne už s novými mantinelmi. Po 
niekoľkých sezónach, kedy mala Dukla udelenú výnimku pre 
najvyššiu súťaž, bude hracia plocha spĺňať normy IIHF. 
Kompletná výmena mantinelov bude stáť 78 tisíc eur, z nich 34 
tisíc zaplatí Slovenský zväz ľadového hokeja a 44 tisíc eur mes-
to. 

www.trencin.sk 04.11.2016 
pomocná evidencia 921/1/2016 
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Karatisti zo športového klubu Real team Trenčín priniesli z 
medzinárodného turnaja v Ostrave (v sobotu 5. novembra) 17 
medailí a skončili tak na druhom mieste zo všetkých zúčast-
nených. V olympijskom hodnotení získali 6. miesto. 

V disciplíne kata v kategóriách do 10 rokov suverénne zví-
ťazili Sofia Štefaneková a Lukáš Kostelný. V juniorkách si to 

vo finálovom 
derby rozdali Si-
monka Prpičová 
a Klaudia Mič-
ková. Duel sa 
skončil tesne 2:1 
víťazstvom Prpi-
čovej. Striebornú 
medailu zo špor-
tového zápasu 
kumite doniesla 

Karolína Turčáková, aj kata team chlapci – Páleš, Juríček, 
Oravec, v kata do 12 rokov dievčat Ninka Kňazovčíková a do 
14 rokov do 7. kyu Adriána Slováková.  

Na stupienkoch víťazov stáli aj bronzoví: Linda Predanocy, 
Viktória Kadlecajová, Michelle Grznárová, Evka 
Klimáčková, Viviana Kováčová, Róbert Páleš, Marika 
Hrnčáriková, Michal Soukup, Kristián Kosík a Lukáš 
Kostelný.  

Na turnaji sa zúčastnilo 9 krajín, takmer 500 pretekárov z 
viac ako 70 klubov. Športovcom blahoželáme a ich trénerom 
Jozefovi Beňovi, Ivanovi Kostelnému a Lenke Beňovej 
želáme veľa ďalších úspechov v nasledujúcej sezóne! 

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 925/1/2016 
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Emma Kubišová, Adela Vlasáková, Lucia Mrázová a 
Ema Pápištová z Karate klubu Ekonóm Trenčín opäť potvrdili, 
že patria medzi slovenskú karatistickú špičku.  

Na turnaji Karate Grand Prix Ostrava 2016 (5. 11.) 
vybojovali vo svojich kategóriách päť zlatých (Emma Kubišová 
v kata, Adela Vlasáková – kata aj kumite, Ema Pápištová – ku-
mite, kata team – Kubišová, Mrázová, Vlasáková), dve striebor-
né (Kubišová – kata, Mrázová – kumite) a jednu bronzovú me-
dailu (Mrázová – kata). Spomedzi 70 klubov z 9 krajín sa KK 
Ekonóm Trenčín stal tretím najúspešnejším klubom súťaže 
a najúspešnejším slovenským klubom.  

Vďaka patrí trénerom Branislavovi Zubrinčaňákovi, Mi-
roslavovi Ďuďákovi, Pavlovi Prnovi a rodičom.  

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 926/1/2016 
 
Spoločnosť AS Trenčín, a. s. vyhlásila súťažný dialóg na 

výstavbu futbalového štadióna v Trenčíne. Predpokladaná cena 
prác plánovaných na osemnásť mesiacov je 20,5 mil. eur bez 
dane z pridanej hodnoty (24,6 mil. eur vrátane dane). 

Záujemcovia môžu požiadať o účasť do 5. decembra a 
obstarávateľ plánuje najviac štyroch z nich vyzvať na účasť 
v súťažnom dialógu predbežne 12. decembra. 

Kapacita štadióna by podľa sprievodnej správy projektu 
mala predstavovať desať až dvanásťtisíc miest na sedenie. 

„Zadávateľ zákazky zostaví poradie záujemcov podľa cel-
kovej hodnoty realizovaných zákaziek, ktoré záujemcovia 
predložia ako splnenie podmienky účasti. Na prvom mieste sa 
umiestni záujemca, ktorý bude mať spomedzi všetkých záu-
jemcov najvyššiu celkovú hodnotu realizovaných zákaziek,“ 
vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 
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V prípade, že dvaja záujemcovia budú mať zhodnú celkovú 
hodnotu realizovaných zákaziek, o poradí rozhodne nominálna 
výška najväčšej realizovanej zákazky. 

Z takto zostaveného poradia zadávateľ zákazky vyzve na 
účasť v dialógu prvých štyroch záujemcov. Spomedzi troch kri-
térií na vyhodnotenie ponúk má najvyššiu relatívnu váhu cena 
za dielo, a to 60 bodov. Na čas výstavby a náklady na údržbu 
počas piatich kalendárnych rokov pripadá po dvadsať bodov. 

Uchádzači musia predložiť zoznam rovnakých alebo ob-
dobných stavebných prác v celkovej hodnote minimálne 15 mi-
liónov eur bez dane a uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov od lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. Jednotlivé 
zákazky musia mať hodnotu aspoň 1 milión eur bez dane. 

Verejné obstarávanie pre AS Trenčín zabezpečuje spoloč-
nosť Ultima Ratio, s. r. o. z Bratislavy. 

www.sme.sk 06.11.2016 
pomocná evidencia 929/1/2016 

 

Novými členmi Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) 
sa počas uplynulého víkendu stali bývalí hráči „zlatej éry“ 
Jednoty Trenčín Ľudovít Koiš, Tibor Rihošek a Jozef Jan-
kech, ktorý počas nasledujúcej úspešnej trénerskej kariéry 
zasadol aj na lavičku reprezentačného tímu Slovenska.  

Tretí slávnostný inauguračný večer sa uskutočnil v sobotu 
12. novembra v priestoroch kasární na Trenčianskom hrade. 
SSTnF ožila pred dvoma rokmi pri príležitosti 110 rokov 
futbalu pod Čákovým hradom. Dnes má jedenásť inau-
gurovaných členov. Desať osobností doplňuje tím historicky 
prvých futbalových majstrov vo farbách Trenčína zo sezóny 
2014/2015.  
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„Sieň slávy nám prináša stretnutia vzácnej spoločnosti 
osobností, ktoré spojili svoj život prevažne s trenčianskym 
futbalom. Pripomenuli sme si viaceré úžasné príbehy. Je pre nás 
cťou, že v priateľskom duchu sa už po tretí raz stretli pred-
stavitelia viacerých trenčianskych futbalových generácií,“ 

povedal predseda ko-
misie SSTnF Pavol 
Hozlár a pokračo-
val: „Sieň slávy za-
chováva a interpretu-
je hrdé trenčianske 
futbalové dedičstvo, 
oceňuje zásluhy hrá-
čov, trénerov, funk-
cionárov, mužstiev, 

rozhodcov i futbalových novinárov, ktorí významným spô-
sobom prispeli k rozvoju a sláve trenčianskeho futbalu.“  

„Je pre mňa veľkou cťou dostať sa medzi tak veľké futbalové 
osobnosti ako boli tréner Borhy, generál Tvaroška, lekár Piaček 
alebo môj priateľ Béla Masný,“ nechal sa počuť niekdajší 
skvelý brankár a dlhoročný mládežnícky tréner Tibor Rihošek. 
„Je to pre mňa veľké vyznamenanie za hráčsku a trénerskú 
kariéru,“ dodal Jozef Jankech.  

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 knihy k 
110 rokom futbalu a futbalový bádateľ Jozef Hankoci.  

Organizátori nezabudli ani na jubilanta - niekdajšieho 
kanoniera Jednoty Rudolfa Holcingera, ktorý pred mesiacom 
oslávil 70. narodeniny. 
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Ľudovít Koiš (1935–2012) in memoriam 
Rodáka z Hrnčiaroviec nad Parnou 

vytiahli do veľkého futbalu lovci ta-
lentov Spartaka Trnava. V roku 1959 im 
klenot s reprezentačnými skúsenosťami 
vyfúkla druholigová Odeva Trenčín. 
Dodnes zostáva záhadou, ako sa pro-
vinčnému klubu podarilo zrealizovať 
takýto pozoruhodný transfer. Útočník s 
neodmysliteľným číslom 11 a kapitán-
skou páskou na rukáve sa podieľal na 

prvých úspechoch Jednoty Trenčín na domácej i medzinárodnej 
scéne. Nechýbal v pamätnej výprave na Blízky východ, kde sa 
hneď na začiatku turné proti iránskemu klubu TAJ Teherán 
uviedol výborným výkonom a miestna športová tlač sa o ňom 
vyjadrovala v superlatívoch.  

V lete 1966 prispel k dosiahnutiu najväčšieho medzinárod-
ného úspechu trenčianskeho futbalu, keď s Jednotou získal 
striebornú medailu v Stredoeurópskom pohári. „Lajo“ Koiš 
odohral za Trenčín osem sezón, z toho šesť v najvyššej súťaži. 
Celkovo odohral v 1. lige 190 zápasov a strelil 43 gólov (z toho 
22 ako hráč Jednoty). Po jednom reprezentačnom štarte si v 
roku 1958 pripísal za juniorský výber proti Anglicku, za „B“ 
mužstvo proti Francúzsku a za áčko ČSR proti Bulharsku. 

Tibor Rihošek (80) 
Brankár trenčianskej „zlatej generácie“ presviedčal o 

všestrannom loptovom talente už na základnej škole, ktorú 
okrem futbalu reprezentoval na športových hrách mládeže v 
basketbale, volejbale aj hádzanej. Funkcionárov trenčianskeho 
Spartaka zaujal v roku 1954 ako dorastenecký brankár Galanty. 
Rodák zo Sládkovičova sa do kroniky trenčianskeho futbalu 
zapísal zlatými literami počas jedenástich rokov v drese Jed-
noty, s ktorou vybojoval druhé miesto v 1. lige, striebornú 
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medailu v Stredoeurópskom pohári, či titul jesenného ligového 
šampióna v roku 1967.  

V dobrom svetle sa ukazoval aj v reprezentácii olympio-
nikov. Napriek dvom štartom v príprave na OH v Tokiu v ko-

nečnej nominácii chýbal. Ovácie 
publika si užíval aspoň doma. 
Divákov privádzal do varu rôznymi 
parádičkami - robinzonádami v štýle 
mačkovitej šelmy. Elegán medzi 
troma žrďami na sklonku kariéry 
pôsobil v Dubnici nad Váhom, 
Nemšovej a LO Trenčín. Následne 
chytal za rôzne celky trenčianskej, 
resp. slovenskej miniligy. Svoje skú-
senosti odovzdáva futbalovej mladi aj 
v osemdesiatke. 

„Uvedenie do siene je pre mňa česť. Ďakujem všetkým mo-
jim bývalým trénerom a spoluhráčom za ich umenie, lebo futbal 
je kolektívna hra a bez ich pomoci by som sa do siene slávy 
nikdy nedostal,“ povedal Tibor Rihošek. 

Jozef Jankech (79) 
Odchovanec šalianskej futbalovej školy sa po vojenčine 

upísal TTS Trenčín, kde vynikal 
rýchlosťou i čuchom na góly. Do 
životnej formy sa dostal v sezóne 
1962/63, keď s Jednotou Trenčín vystú-
pil na strieborný stupienok v najvyššej 
súťaži. Po úvodných kolách viedol 
tabuľku strelcov a ktovie, akým sme-
rom by sa uberala jeho kariéra, nebyť 
osudového zranenia chrbtice.  

Počas štyroch prvoligových sezón 
zaknihoval 72 štartov a 10 gólov. Bodku za hráčskou kariérou 
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napísal v Třinci, kde v lete 1966 vo veku 28 rokov odštartoval 
mimoriadne pestrú trénerskú dráhu. Je trojnásobným víťazom 
Slovenského pohára - dvakrát sa tešil s Lokomotívou Košice, 
raz so Slovanom Bratislava, pričom Košičanov v roku 1979 
doviedol na vrchol aj v Československom pohári. Ako jediný 
zo „zlatej éry“ trenčianskeho futbalu to dotiahol až na lavičku 
seniorskej reprezentácie. V rokoch 1985–1987 trénoval olym-
pionikov ČSSR, od leta 1995 do novembra 1998 koučoval 
slovenské A mužstvo. Dva razy viedol reprezentačný výber 
Maldív (2000–2003, 2007–2008). 

www.astrencin.sk 14.11.2016 
pomocná evidencia 947/1/2016 
 
V hokejovom stretnutí s Nitrou (5:1) v nedeľu 20. novembra 

Dukla Trenčín prišla po nešetrnom faule kolenom od 
nitrianskeho hráča Versteega o ťahúňa útoku Petra Ölveckého. 
Ten bude musieť vynechať celý zvyšok sezóny. 

„Vyšetrenia magnetickou rezonanciou ukázali vážne 
zranenie kolena, Peter dnes podstúpi operáciu a odhadovaná 
doba rekonvalescencie je šesť až osem mesiacov, čiže sezóna 
sa pre neho predčasne skončila. Petrovi prajeme čo 
najrýchlejšie uzdravenie a bezproblémový návrat na ľad. 
Podávame zároveň podnet na disciplinárne konanie voči 
hráčovi Nitry Versteegovi, ktorému za tento faul nebol ani 
odobratý registračný preukaz,“ konštatoval generálny manažér 
Dukly Ján Kobezda.  

www.hkdukla.sk 22.11.2016 
pomocná evidencia 974/1/2016 
 
Dva dni pred nedožitými 42. narodeninami Pavla Demitru 

odhalili pred trenčianskym zimným štadiónom, ktorý nesie 
meno tragicky zosnulej hokejovej legendy, pamätník na jeho 
počesť. Vznikol vďaka fanúšikovskej zbierke, ktorú pred pár 
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rokmi iniciovali Juraj Ďuriš a Tomáš Baláž. Zapojili sa do nej 
ľudia z celého Slovenska, pri odhalení boli prítomní aj mladí 
hokejisti zo Skalice, keďže aj tam sa do zbierky zapojili žiaci 
skalickej školy. 

Pamätník z betónu a žuly bez nároku na honorár vytvoril 
Vladimír Janák 
z Komárna. „Pa-
mätník má symbo-
lizovať útok, mo-
ment, keď hra 
naberá obrátky a 
ide do tuhého. Má 
pripomenúť mo-
ment, kedy mal 
Pavol Demitra puk 
na hokejke a robil 
radosť fanúšikom,“ povedal autor diela. Jeden z autorov celej 
myšlienky, bývalý predseda fanklubu Dukly Tomáš Baláž, 
poďakoval všetkým fanúšikom, ktorí sa svojim príspevkom 
podieľali na vyzbieranej sume, vďaka ktorej sa podarilo 
skulptúru zaobstarať.  

„Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
tejto zbierke, takisto mestu Trenčín, že umožnilo postaviť 
pamätník na jeho pozemku, aj väčším darcom – hokejovému 
klubu Dukla Trenčín a spoločnosti Heineken,“ adresoval slová 
vďaky Tomáš Baláž.  

S príhovorom a pripomienkou veľkosti osobnosti Pavla 
Demitru vystúpil aj bývalý prezident Dukly Jozef Mitocha, či 
zástupca školy zo Skalice, kde tiež zorganizovali zbierku, 
ktorou podporili túto myšlienku. Samotné odhalenie pamätníka 
vzali do rúk Jozef Mitocha a verný fanúšik Dukly Matúš 
Breznický.  
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Hokejisti Dukly aj s realizačným tímom sa už pripravovali 
na zápas s Popradom a tak si mohli pamätník pozrieť až po jeho 
skončení. Asistent trénera Róbert Petrovický k nemu zamieril 
hneď po skončení aj s hlavným koučom Josefom Turekom. 

Prečítali si aj vý-
rok Pavla Demitru 
zvečnený na pa-
mätníku: „Život je 
príliš krátky, aby 
sme si v ňom  je-
den druhému ne-
robili radosť.“ 

 „Nemohli sme 
tam byť pri ofi-
ciálnom akte, mu-

seli sme sa pripravovať na zápas. Povedal som si, že po zápase 
sa tam prejdem. Chcel som si to pozrieť. Na Paľa mám veľa 
spomienok, tie budú navždy. Som rád, že sa toľko ľudí dalo 
dokopy, aby niečo také spravili. Aby si každý uctil Paľovu 
pamiatku a zaspomínal si. Demo bol veľký hokejista, veľký 
človek, súčasť Dukly, súčasť Trenčína, Slovenska. Uschoval 
som si na neho veľa spomienok a tento výrok je jedným z nich. 
Tie chvíle, čo sme spoločne zažili pri hokeji aj mimo neho, sú 
neuveriteľné a spomínať na ne treba v dobrom,“ povedal 
Róbert Petrovický.  

www.hkdukla.sk 28.11.2016 
pomocná evidencia 990/1/2016 
 
V pondelok 28. novembra sa uskutočnil 5. ročník turnajov O 

pohár primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka Trenčín 
Florbal Cup 2016 pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 2. 
stupňa základných škôl. Zorganizovali ich ŠK 1. FBC Trenčín, 
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Mesto Trenčín a Slovenský zväz florbalu. Na palubovke Mests-
kej športovej haly si v turnaji mladších žiakov spomedzi piatich 

zúčastnených škôl 
víťazstvo vybojo-
vali florbalisti zo 
ZŠ Hodžova pod 
vedením trénerky 
Marty Dovinovej. 
Najlepším strelcom 
sa stal Adam Stra-
ka (ZŠ Hodžova) a 
najlepším branká-
rom Miroslav Ju-

riga (ZŠ Soblahov). V turnaji starších žiakov bola florbalovo 
najlepšia opäť ZŠ Hodžova vedená trénerom Patrikom 
Zelenkom. Najlepším strelcom bol Tomáš Kvasnica (ZŠ Dlhé 
Hony), najlepším brankárom Samuel Polák (ZŠ Na Dolinách). 

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
Z medzinárodného turnaja Grand Prix Brno priviezli kara-

tisti z klubu Laugaricio prekvapivé výsledky.  
V súbornom cvičení kata dorastencov skončili tretí Aurel 

Strigač a Andrea Ješková. Kata team 7-15 rokov v zložení D. 
Šimun, S. Ferenčík, A. Strigač vybojovali 2. miesto.  

V športovom zápase kumite ml. žiačky -35 kg získala 
prvenstvo Lenka Horáčková, medzi st. žiakmi +36 kg zvíťazil 
David Šimun, v kategórii st. žiačok -46 kg 2. miesto získala 
Tereza Pavlíková, medzi st. žiakmi +50 kg skončil druhý Aurel 
Strigač a juniorky +54 kg pokorila prvá Andrea Ješková.  

Info 29.11.2016 
pomocná evidencia 1002/1/2016 
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V druhej polovici novembra sa v Trenčíne uskutočnil 10. 
ročník Športového dňa nepočujúcich. Počas športového dňa bol 
na programe futsal mužov, volejbal mix muži a ženy a bowling 
mužov a žien v Piešťanoch. Zastúpenie na športovom dni mali 

nielen Slováci, ale 
jednotlivých súťaží 
sa zúčastnili aj ne-
počujúci z Českej re-
publiky a Maďarska.  

Volejbalového 
turnaja sa celkovo 
zúčastnilo šesť tí-
mov. Prvé miesto 
obsadil SKN Brno 

pred SSC Budapešť a ŠK Neko Bratislava. Najlepším hráčom 
vo volejbale mix sa stala Katarína Kucharičová (ŠKN 
Trenčín).  

Bowlingového turnaju sa zúčastnilo 20 mužov a 11 žien. 
V kategórii žien sa na prvom mieste umiestnila Simona Kvas-
ničková (ŠKN Trenčín).  

Špeciálne prekvapenie bolo pripravené pre predsedu Špor-
tového klubu nepočujúcich Trenčín Petra Vašíčka. Nepočujúci 
sa mu verejne poďakovali za záchranu a znovuzaloženie špor-
tového klubu v Trenčíne.    

www.tsk.sk 30.11.2016 
pomocná evidencia 996/1/2016 
 
Streetbalové družstvo Čistiaci prostriedok Trenčín vyhralo 

v nedeľu 4. decembra v talianskom Miláne na jedinečnom ihris-
ku so sklenenou palubovkou a svietiacimi čiarami „3x3 turnaj 
Glows in The Dark“. Zároveň získalo vstupenku na 3x3 FIBA 
Challenge v roku 2017.  

 

Členovia trenčianskeho Športového klubu nepočujúcich. 
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Ide o basketbal na jeden kôš, v ktorom proti sebe hrajú 3 
hráči proti 3 súperom. Družstvo tvoria Trenčania Rastislav 
Mrázik, Tomáš Vavro, Tomáš Horváth a Žilinčan Martin 
Nižný. Na turnaji uspeli v konkurencii talianskych, britských a 
slovinských tímov.   

Tomáš Vavro získal aj titul pre najlepšieho trojkára 
a Rastislav Mrázik „King of Glass“ pre najužitočnejšieho 
hráča akcie.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
Adela Ondrejovičová opäť potvrdila pozíciu neohrozenej 

kráľovnej profesionálneho 
bodyfitness v Európe.  

Trenčianka v nedeľu 4. de-
cembra zvíťazila na profe-
sionálnej súťaži San Marino 
PRO, čím si zabezpečila pria-
my postup na Olympia Wee-
kend 2017. Postúpiť na túto 
prestížnu súťaž je mimoriadne 
ťažké a jej to vyšlo už po tre-
tíkrát.  

V minulom roku na Olympii skončila na 12. mieste, v roku 
2015 bola štrnásta. V tomto roku by teda mohla v Las Vegas 
skončiť v najlepšej desiatke.  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
V pondelok 5. decembra sa v Mestskej športovej hale 

v Trenčíne uskutočnilo finálové kolo florbalového turnaja TSK 
Florbalki SK Cup 2016, určené pre stredné školy z regiónu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 
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Jubilejný desiaty ročník florbalového turnaja pre študentov 
stredných škôl opäť zorganizovali TSK, Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne a Športový klub 1. FCB Trenčín. 
Putovný pohár predsedu TSK Jaroslava Bašku na obdobie jed-
ného roku získalo družstvo z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-
číne, ktoré svojho súpera z Prievidze vo finále porazilo 5:2.  

Finálového kola sa zúčastnilo 88 florbalistov zo 6 škôl 
Trenčianskeho kraja. Putovný pohár tak aj ďalší rok ostáva 
v krajskom meste, keďže minulý rok ho získali žiaci SOŠ Ji-
lemnického v Trenčíne. 

www.tsk.sk 06.12.2016 
pomocná evidencia 1017/1/2016 
 
AS Trenčín za podpory partnerov klubu pripravil pre žiakov 

prvého stupňa základných škôl spod Čákovho hradu už 6. 
ročník mikulášskeho 
futbalového turnaja. 
V mestskej športovej 
hale na Sihoti sa stret-
lo osem výberov. Ví-
ťazstvo z tradičného 
MikulAS Cupu puto-
valo po dvojročnej 
pauze na konto zá-

kladnej školy na Hodžovej ulici, ktorá tak získala celkovo štvrtý 
triumf. Malých hráčov a ich búrlivo povzbudzujúce fankluby 
prišiel obdarovať Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a 
čertom.  

Nechýbali nielen dobroty, ale ani všetci hráči prvého 
mužstva AS Trenčín. Zverenci trénerského kvarteta Ševela, 
Guľa, Cifranič a Hodál absolvovali poriadnu zápasovú porciu. 
Každý tím mal vo svojom strede trojicu z fortunaligovej kabíny. 
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Účastníkom turnaja bol rovnako ako minulý rok aj tím Spojenej 
školy internátnej.  

„MikulAS Cup som absolvoval už niekoľkokrát a môžem 
povedať, že patrí medzi jednu z našich najobľúbenejších nefut-
balových aktivít. Snažili sme sa to našim spoluhráčom moc 
nekaziť. Dúfam, že boli s našimi výkonmi spokojnejší ako mô-
žeme byť my spokojní s tými vo Fortuna lige,“ povedal s jem-
nou dávkou sebakritiky a ľahkým úsmevom kapitán Peter 
Kleščík.  

Výsledky: O 3. miesto ZŠ Na dolinách – ZŠ Bezručova 4:0, 
finále ZŠ Hodžova – ZŠ Veľkomoravská 4:0. 

Najlepší strelec turnaja: Matyáš Švestka (Na dolinách) 10 
gólov.  

Najlepšia brankárka: Vanessa Kyselová (Novomeského).  
Najlepší hráč turnaja: Ivan Šarina (Hodžova).  
www.astrencin.sk 11.12.2016 
pomocná evidencia 1032/1/2016 
 
Úradujúci slovenský futbalový majster AS Trenčín pokra-

čuje po nevydarenej jesennej časti Fortuna ligy v zmenách vo 
svojom kádri. Po holandskom stredopoliarovi Desleyovi 
Ubbinkovi podpísal zmluvy s trojicou osemnásťročných nigé-
rijských futbalistov - od zimnej prípravy budú trénerom 
k dispozícii krídelníci Usman Adekunle Issa, Hillary Gong 
Chukwah a stredopoliar Abdul Musa Zubairu. Informoval o 
tom oficiálny klubový web.  

Všetci traja Nigérijčania prichádzajú pod Matúšov hrad z 
GBS Academy, ktorá vychovala aj trojicu Moses Simon, Sa-
muel Kalu a Kingsley Madu.  

„Všetci traja pracovali v našom tréningovom procese dva 
mesiace. Dôkladne sme si ich preverili a napokon sa rozhodli 
všetkým trom ponúknuť trojročné kontrakty,“ povedal generál-
ny manažér klubu Róbert Rybníček. 



765 
 

Trojicu nových hráčov dobre pozná tréner trenčianskej 
„devätnástky“ Marek Dobiáš, ktorý ich mal počas uplynulých 
týždňov v tréningovom procese staršieho dorastu. 

www.sportaktuality.sk 11.12.2016 
pomocná evidencia 1033/1/2016 
 
Slovenská florbalová reprezentácia obsadila na nedávno 

skončený majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige solídne 9. 
miesto. Aj s pomocou trojice hráčov FBK AS Trenčín Juraja 
Matejku, Domini-
ka Tureka a Petra 
Heleša sa umiest-
nila hneď za elitnou 
svetovou osmičkou. 
Na prielom medzi 
najlepšie tímy sveta 
chýbal len kúsok 
povestného šťastia. 

V dôležitom pr-
vom stretnutí šampionátu vyhrali Slováci nad Poľskom 6:4. V 
druhom stretnutí zdolali Austráliu 12:2. V stretnutí proti sil-
nému Dánsku sa stretli dva dovtedy nezdolané tímy a roz-
hodovalo sa o tom, kto skončí v skupine na prvom mieste. 
Výsledok 2:5 odsunul Slovákov na druhé miesto v skupine, čo 
znamenalo osemfinálový zápas proti Nórsku. Taktický zápas 
plný vyčkávania na chybu súpera sa skončil najtesnejšou pre-
hrou Slovenska 3:4. 

Prehra odsunula Slovákov do boja v skupine o deviate až 
dvanáste miesto. V nej porazili USA 7:3, na záver aj domácich 
Lotyšov v predĺžení pred 1889 divákmi a získali celkové 9. 
miesto. 

www.astrencin.sk 15.12.2016 
pomocná evidencia 1047/1/2016 

. 

V akcii brankár Dominik Turek, v popredí Juraj Matejka. 
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Výber juniorských futbalistiek AS Trenčín triumfoval na 

halovom Vianočnom turnaji v Brne. Zverenky trénera Andreja 
Paulínyho nestratili v šiestich zápasoch ani bod. Ich súperkami 
v boji o celkový triumf boli tímy SK Brušperk, Slovan 
Bratislava „A“ a Slovan Bratislava „B“, MFK Vítkovice a dve 
domáce družstvá Lokomotiva Brno. Najlepšou strelkyňou 
turnaja sa stala Trenčianka Michaela Šišková (8 gólov). 

„Boli sme najlepšie technicky pripraveným družstvom tur-
naja. Našu hru dokázali oceniť potleskom a povzbudzovaním aj 
prítomní diváci,“ povedal tréner Andrej Paulíny . 

AS Trenčín WU19: Karolína Bátkyová, Andrea Benková, 
Laura Harušťáková, Zuzana Laudová, Natália Lišková, 
Laura Kendralová, Martina Repková, Michaela Šišková. 

www.astrencin.sk 16.12.2016 
pomocná evidencia 1052/1/2016 
 
Na otvorených Majstrovstvách SR v Chanbare v Košiciach 

v sobotu 17. decembra  
vybojoval 11-členný 
team klubu Chanbara 
Trenčín tri tituly maj-
stra Slovenska, jeden 
titul vicemajstra a štyri 
tituly druhého vicemaj-
stra Slovenska.  

Lukáš Bosák sa 
dostal do finále v tech-

nických formách Kihon Dosa a stal sa Grandmajstrom roka 
2016, teda najlepším z najlepších. Trenčiansky klub obsadil 
celkovo 4. miesto. 

Na fotografii sú zľava: Majsterka SR Eva Gavendová (Nito 
– boj s dvoma mečmi), Grandmajster SR Lukáš Bosák (Kihon 
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Dosa – technická forma), majster SR Matej Babinský 
(chocken morote – obojručný meč) a vicemajster SR František 
Rehák (Kihon Dosa – technická forma).  

Info 17.01.2017 
pomocná evidencia 
 
Trenčianske výstavisko Expo center žilo v sobotu 17. 

decembra neolympijskými športmi. Počas celého dňa prebiehal 
šiesty ročník Športfestivalu, ktorý vyvrcholil Večerom hviezd 
2016, kde  od-
menili najúspeš-
nejších športov-
cov v neolym-
pijských špor-
toch na Sloven-
sku. 

Ocenili desať 
najúspešnejších športovcov v neolympijských disciplínach - za 
tlak na lavičke Fridrich Matejík, lovec rýb udicou Peter Hor-
ňák, vodný lyžiar Alexander Vaško, kick-boxerka 

Monika Chochlíková, kulturista Igor Kočiš, za silový troj-
boj Róbert Valach a orientačný športovec Ján Furucz, 
lyžiarka na tráve Barbara Miková, vodná lyžiarka Zuzana 
Vráblová a prvé miesto získala majsterka sveta vo fitnes Eva 
Baniková.  

Z trofeje a diplomu sa mohli tešiť aj juniorský kulturista 
Michal Zaukolec, plutvový plavec Ádám Bukor a za pre-
tláčanie rukou Rebeka Martinkovičová. Cenu za najlepší tím 
prebral člen víťazného nohejbalového družstva Ladislav Stu-
pák. 

Na pódiu okrem ocenených športovkýň a športovcov vy-
stúpila speváčka Dara Rolins, kulturista Tomáš Tabačiar, 
detičky z Fitness Gabrhel, huslistky zo Základnej umeleckej 
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školy Karola Pádivého z Trenčína a klienti domova sociálnych 
služieb Čistá Duša v Trenčíne, ktorému bola venovaná aj časť 
výťažku zo vstupného.  

Cenu za celoživotný prínos v športe si prebral niekdajší sláv-
ny futbalista a reprezentant Slovenska Jozef Adamec.  

www.teraz.sk 19.12.2016 
pomocná evidencia 1054/1/2016 
 
Trenčín má herný systém založený na kombinácii, pohybe, 

aktivite a útočnom poňatí. V niektorých momentoch mu chý-
bala hráčska kvalita či skúsenosti, no z nastúpenej cesty neuhol. 
Do kolien ho zrážala nedostatočná efektivita, čo ako skrýša 
neúspechu nestačí. Hodnotíme AS Trenčín.  

Po jesennej časti najvyššej súťaže sa rozprávame s trénerom 
mužstva Martinom Ševelom. 

Očakávali ste po dvoch úspešných rokoch a dvojitom 
double, že príde k ústupu z pozícií? 

„Ťahať úspešnú šnúru bez výkyvov nie je jednoduché. Po 
troch výnimočných rokoch, pretože pred majstrovskými sezó-
nami sme skončili druhí, prišiel útlm. Logicky. Z mužstva odi-
šlo príliš veľa nosných hráčov, obmena kádra bola ešte výraz-
nejšia než predtým a času pracovať menej.“ 

Bol trenčiansky prepad spôsobený len hráčskymi 
odchodmi? 

„Nie, ale nemôžeme tento faktor obísť mávnutím ruky. Od-
išla kvalita a s ňou góly. Produktivita Bera a Van Kessela bola 
rozdielová, Koolwijk a Rabiu tvorili hru. Dávali jej smerom 
dopredu myšlienku. Rovnica je jednoduchá, s nimi sme dávali 
viac gólov, dosahovali viac bodov a v tabuľke stáli vyššie, alebo 
najvyššie. Bez nich nie. Aj ďalší, ktorí ostali, mali značný 
potenciál, ale napríklad Janga alebo obzvlášť Kalu - vynikajúci 
futbalista - nedosahovali požadované čísla.“ 
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Pri pohľade zvonku to skôr vyzerá, že nie útok, ale 
obrana bola počas jesene vašou slabinou. Súhlasíte? 

„Otočil by som to. Obranné ukazovatele sa zhoršili preto, že 
útočné išli dolu. V predchádzajúcich sezónach sme boli oveľa 
efektívnejší v zakončení. Dostali sa mi do rúk štatistiky, podľa 
ktorých sme na tom boli v počte útokov, streleckých pokusov 
či držaní lopty teraz rovnako ako predtým. Iba vo finalizácii, 
teda góloch sme zaostali. Tým pádom súper z protiútokov viac 
hrozil, pretože psychicky bol na tom za rovnovážneho aj 
priaznivého stavu lepšie. Zároveň je pravda, že ani obranná fáza 
nebola podľa našich predstáv. Predovšetkým európske súťaže 
nás vyzliekli donaha.“ 

Na začiatku sezóny prievan v kabíne mužstvo rozfúkal, 
ale prečo neprišlo zlepšenie ani keď sa už káder ustálil? 

„Hľadali sme správnych hráčov na správne pozície. Rotácia 
bola totiž veľká. Postu-
pom času začali v mla-
dom tíme dostávať pries-
tor ešte mladší. Chlap-
com talent ani ochota 
pracovať nechýbali, len-
že bez skúseností z 
dospelého futbalu ne-
mohli okamžite nahradiť 
lídrov. Hrať za „devät-
nástku“ a v najvyššej 
mužskej súťaži je rozdiel. Fyzicky, takticky, mentálne. Vedeli 
sme, že adaptačný proces nebude trvať iba dni či týždne. Vidieť 
to na príklade Halgoša, ktorý mal úseky hry i zápasy, kedy 
vynikol, ale aj také, v ktorých ešte platil školné.“ 

Dokáže sa Trenčín už na jar výsledkovo zdvihnúť? 
„Som presvedčený o tom, že áno. S generálnym manažérom 

Róbertom Rybníčkom sme sa rozprávali o obmene kádra. Nie 
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všetci hráči, ktorí prišli v lete, boli skutočnými posilami. Pri 
prestupovej politike sa nedá byť bez chyby. Na jar budeme na-
vyše hrať drvivú väčšinu zápasov doma, pôjdeme určite hore.“ 

Kto bol najlepším hráčom jesene v súťaži?  
 „Bývalý hráč Trenčína Filip Hlohovský. Vyzrel na kom-

plexného hráča, presadzoval sa oboma nohami, rýchlou myš-
lienkou, výborným technickým prevedením. Bol ťahúňom Ži-
liny i najlepším strelcom súťaže, čo u krídla nie je vôbec samo-
zrejmé.” 

www.sportaktuality.sk 25.12.2016 
pomocná evidencia 1067/1/2016 
 
 
Športová hala M-Šport na trenčianskom Ostrove privítala v 

polovici decembra bedmintonové majstrovstvá Slovenska vo 
vekových kategóriách do jedenásť a sedemnásť rokov. Úspešne 
sa na domácej palubovke predstavili aj reprezentanti Bed-
mintonového klubu AS Trenčín. 

Dvojica Ela Vojtíšková – Hana Vašatová vybojovala vo 
štvorhre dievčat v kategórii U11 bronzové medaily. Ela 
Vojtíšková získala rovnako cenný kov aj v miešanej štvorhre.  

V kategórií U17 sa na záverečný turnaj tohto roka kvali-
fikovali vďaka skvelým výsledkom počas celej sezóny Mar-
tina Foltánová, Patrik Papánek a Viktória Žiaková. 
Dievčenská dvojica Foltánová – Žiaková sa prebojovala medzi 
najlepších osem dvojíc vo štvorhre, ale napokon nestačili na 
budúce finalistky turnaja. Papánek sa prebojoval medzi osem 
najlepších chlapcov vo dvojhre.  

www.astrencin.sk 28.12.2016 
pomocná evidencia 1073/1/2016 
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Duchovný a náboženský život 
 

 

Aj v kostoloch býva pod lampou najväčšia tma. Svoje o tom 
vedia organisti, ktorých cena stúpa vtedy, keď absentujú. V naj-
bližších číslach vás prostredníctvom nich zoznámime s nie-
koľkými kráľmi hudobných nástrojov v Trenčíne. 

V prvej časti seriálu sme sa rozprávali s Janou Janejkovou, 
organistkou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie 
v Trenčíne. 

Aké emócie vo vás vyvoláva hudba? 
„Hudba ma vždy zaujímala, je pre mňa veľmi dôležitá, na-

pĺňa ma radosťou. Sta-
la sa súčasťou môjho 
života. Odmalička 
som si spievala, preto 
ma rodičia dali na hu-
dobnú výchovu a na-
pokon som sa rozhod-
la, že hudbu budem aj 
študovať.“ 

Pôsobíte v tren-
čianskom speváckom zbore Piarissimo. Zohral pri voľbe 
tohto umeleckého smeru nejakú úlohu práve organ? 

„Organ ani nie, skôr spievanie v kostolných zboroch. Chrá-
mová hudba povznáša ducha, posúva človeka bližšie k Bohu.“ 

Predchádzala vášmu prvému kontaktu s organom 
nejaká skúsenosť s iným hudobným nástrojom? 

„Popri speve som sa v základnej umeleckej škole trochu 
venovala aj klavíru. Pri organe som začínala ako speváčka asi 
v šiestej triede na základnej škole so spolužiačkou, dnes tiež 
organistkou Ivetou Marčekovou. Učili sme sa pri sestričke 

 

Organistka v trenčianskom farskom kostole Jana Janejková. 
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Petre v kostole Notre Dame. Iveta hrávala skôr, ja som musela 
až neskôr.“ 

Musela? 
„Pri Ivete som dlho spievala. Keď však potrebovala vystrie-

dať počas prijímania, donútila ma, aby som sa niečo naučila 
(smiech). No, a keď už pri organe spievate šesť-sedem rokov, 
človek k tomu akosi pričuchne. Keďže som vedela hrať na kla-
víri, skúsila som to.“ 

Laik by povedal, že oba nástroje sú podobné. Dá sa 
klavírna technika porovnávať s organovou? 

„Systém na organe je úplne iný, takisto aj technika. Ale ruky 
už majú aspoň určitý základ.“ 

Čo je pre žiaka, nádejného organistu, v počiatočných 
organových lekciách najdôležitejšie? Ktoré kroky vám 
robili najväčšie ťažkosti? 

„Najdôležitejšie je cvičiť. Ja som sa premáhať nemusela, , 
keď chcem niečo zahrať dobre, treba to natrénovať. Spočiatku 
bolo pre mňa ťažké zvyknúť si hrať na pedáloch.“ 

Zostal organ vo vašom prípade dodnes dominantným 
hudobným nástrojom? 

„Organ má u mňa svoje miesto. Hoci na ňom hrám najčas-
tejšie zo všetkých nástrojov, u mňa je dominantný spev.“ 

Odkedy hrávate v kostoloch vo farnosti Trenčín? Zá-
merne hovorím v množnom čísle, keďže hrávate na organe 
vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie aj v kláštor-
nom Kostole Notre Dame. 

„Samostatne hrávam od gymnaziálnych čias. S Ivetou sme 
sa postupne dostávali do liturgických záležitostí. Po odchode 
organistu pána Vršanského sme začali hrávať aj nedele a sláv-
nosti v Kostole Notre Dame. Keď odišla organistka Martina 
Gunišová, prevzali sme hranie vo farskom kostole.“ 

Dokážete posúdiť, kde ste z tohto hľadiska viac doma? 
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„V súčasnosti hrávam viac vo farskom kostole, takže teraz 
som doma tam.“ 

Podľa čoho sa s kolegami, resp. kolegyňami riadite, kedy 
a kam pôjdete hudobne sprevádzať bohoslužby? 

„Nedeľné omše máme stabilne rozdelené. Cez týždeň nás je 
tu málo, tak hrávam vo farskom kostole. Na ostatné omše máme 
rozpis približne polroka dopredu, podľa toho, kto kedy môže.“ 

Do akej miery poznáte „svoj“ organ? 
„Nepoznám ho tak dôkladne, aby som sa púšťala do opravy. 

Ale čosi som už pochytila. Viem, že po nedávnej generálnej 
oprave je vo výbornej kondícii, podobne ako organ v Kostole 
Notre Dame. Čo sa týka špecifikácie, ide o dvojmanuál s tromi 
registrami na pedáloch.“ 

V čom mu, z vášho pohľadu, rekonštrukcia najviac 
pomohla? 

„Generálnu opravu organ potreboval po všetkých stránkach. 
Má nový motor aj mech. 
Bol celý rozobratý a na-
novo zložený, čistili sa 
píšťaly. Kvôli červotoču 
dokonca občas nejaké tóny 
vôbec nehrali. Za tie roky 
som si k tomuto organu 
vytvorila citový vzťah, 
preto si ho ešte viac „hýč-
kam“, aby vydržal čo naj-
dlhšie.“ 

Rozumiete si s chlap-
mi na chóre? Nereptajú, že musia vždy spievať, ako vy 
„pískate“? Súhlasíte, že žena za organom nie je úplne tra-
dičný úkaz? 

„Nesúhlasím s týmto názorom. Na poslednom stretnutí 
organistov nitrianskej diecézy to bolo pol na pol – ženy verzus 
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muži. Cez týždeň na chór skoro nikto nechodí. A v nedele, mys-
lím, že ma rešpektujú, nemám s tým žiadny problém.“ 

Máte nejaké obľúbené organové skladby? 
„Mám rada žalmy a novú tvorbu, keď sa spieva a texty majú 

hĺbku.“ 
V tejto súvislosti by bolo vhodné prezradiť, kam siaha 

voľná ruka organistu pri výbere jednotlivých skladieb. 
Spolupracujete pri tom aj s celebrujúcim kňazom? 

„Keďže už mám viacročné skúsenosti, viem, čo kedy hrať. 
S kňazmi sa poznáme a v tomto smere nám dôverujú. Ale 
máme aj odporúčané piesne a spevy od liturgickej komisie, kde 
sa môžeme inšpirovať. Počas väčších sviatkov určite treba kon-
zultovať s celebrujúcim kňazom.“ 

Oproti ostatným farníkom ste kvôli pravidelnej a ak-
tívnej účasti na boho-
službách oveľa vyťa-
ženejšia. Viete sprie-
merovať, koľko času 
mesačne venujete 
v kostole hre na orga-
ne? Natíska sa tiež 
kacírska otázka, či je 
váš čas v kostole ne-
jako kompenzovaný. 

„Hrávam priemerne 
štyri omše týždenne, 
raz za mesiac v sobotu 
a v nedele na detských 
svätých omšiach. Me-

sačne je to spolu asi dvadsaťdva omší. Trénujem, keď je čas, 
hlavne pred veľkými sviatkami, alebo keď je niečo nové. 
Organistom nemôže byť človek preto, aby zarobil, je to hlavne 
služba.“ 

 

Organ vo farskom kostole. 
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Čo vám pomáha, aby vaša služba neskĺzla zo záľuby do 
rutiny? 

„Sviatky a slávnostné sväté omše. Vtedy treba niečo 
špeciálne pripraviť, hľadať, trénovať a podobne.“ 

Dokážete pritom bohoslužby aj plnohodnotne duchovne 
precítiť? 

„Počas slávností je prítomná väčšia tréma, stres a zodpo-
vednosť, aby všetko dobre a správne dopadlo. Bohoslužby si 
užívam, keď nehrám, čo je málokedy. Keď však chcem niečo 
viac duchovne prežiť, zostanem po omši a schuti si zahrám 
a zaspievam.“ 

Pre profesionálnych športovcov predstavujú vrchol 
snaženia víťazstvá, pre šoférov kilometre bez nehody, pre 
spisovateľov množstvo čitateľov, a tak by sme mohli 
pokračovať ďalej. Po čom túžia organisti? 

„Aby bolo čo najviac nadšených mladých ľudí, ktorí sa chcú 
stať organistami, aby nás raz mal kto nahradiť. Aby boli ochotní 
obetovať svoje nadanie, svoj čas pre túto službu.“ 

Organ vo farskom kostole: 
Spomína sa už v máji 1481. Ten súčasný (Rieger, Opus 

2480) z roku 1930 sa nachádza v barokovej skrini, po stranách 
podstatne rozšírenej. Má pneumatickú traktúru, kužeľové 
vzdušnice, dvojmanuálový hrací stôl a 16 registrov.  

Pamiatkovo chránená je drevená organová skriňa a pozitív 
z 18. storočia. Pred rekonštrukciou v roku 2012 nástroj vyka-
zoval množstvo herných nedostatkov. Elektrické čerpadlo malo 
hlučný chod, pilinový fundament pod motorom bol znečistený 
od odkvapkávajúceho oleja, kovové píšťaly mali zdeformované 
konce tiel od klieští, ako dôsledok nevhodného náradia pri 
ladení.  

Pod zlý technický stav sa tiež podpísalo pôsobenie moľa 
i červotoča. Reštaurovanie organovej skrine spočívalo v odstrá-
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není nevhodných doplnkov drevnej hmoty, upevnení uvoľ-
nených častí, vytmelení podkladu pod farebnou úpravou či očis-
tení zlátených častí.  

www.sme.sk 08.05.2016 
pomocná evidencia 324/1/2016 
 
Rodinu trenčianskych organistov utužuje unikátne mužské 

duo. U Markechovcov jablko nespadlo ďaleko od stromu. 
V stopách 82-ročného Jána kráča jeho syn Roman. 

Ako vnímate fakt, že v Trenčíne sú z hľadiska hry na 
organe ženy v presile, respektíve minimálne je stav vy-
rovnaný, keďže stále hráva aj váš otec? 

„Priznám sa, že tento fakt som si doteraz vôbec neuvedomil. 
Osobne poznám práve viac organistov ako organistiek.“ 

Cítite isté privilégium, že môžete hrávať na organe v 
područí unikátnych malieb jezuitského frátra a architekta 
Christopha Tauscha – v kostole, ktorý predstavuje jeden z 

významných článkov 
vývinu sakrálnej ar-
chitektúry na Slo-
vensku? 

„Je úžasný pocit 
sedieť za dobrým ná-
strojom, zasadeným 
do ešte krajšieho pro-
stredia, z ktorého dý-
cha tristoročná his-

tória. Za socializmu sa veľmi málo, ak vôbec, dávali pro-
striedky na základnú údržbu, nehovoriac o obnove a renovácii 
úžasných sakrálnych pamiatok, ktoré máme na celom Slo-
vensku. Som veľmi rád, že po zmene politického systému som 
mohol byť pri tom a pozorovať, ako sa piaristický kostol v 

Roman Markech 
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Trenčíne postupne dostal do terajšieho stavu. A opravy sa do-
čkal aj organ.“ 

Do akej miery poznáte „svoj“ organ? 
„Bol postavený na konci 19. storočia v dielňach Angster 

József. Princíp je mechanický. Má dva manuály a pedál. Tri re-
gistre sú pedálové, prvý manuál má šesť registrov a druhý 
manuál päť registrov. Ďalej má mechanické tremolo, jednu 
spojku manuálovú – prvý a druhý manuál, a dve medzi pedálom 
a jednotlivými manuálmi. Vnútri organu je ešte žalúzia na zo-
silnenie a zoslabenie zvuku organa. O tomto organe by sme 
mohli hovoriť dlho a oveľa podrobnejšie.“ 

Nepochybne. Dokážete zrekapitulovať, na ktorých 
ďalších organoch ste si zahrali? 

„Začal som hrávať v kostole v Považanoch. Postupne som si 
zahral na viacerých organoch, napríklad v Novom Meste nad 
Váhom – veľký trojmanuál s množstvom registrov, v kostole v 
Hornej Strede, hrával som vo Vrbovom a vo filiálke v Šípko-
vom. Hral som v Bratislave – Petržalke aj vo Vajnoroch. V 
Trenčíne som hral vo všetkých katolíckych kostoloch. Bolo 
toho aj viacej, na všetky miesta si už teraz ani nespomeniem.“ 

Ako ste sa vlastne dostali k hre na kráľovi hudobných 
nástrojov? 

„Možno to spôsobil fakt, že môj otec Janko Markech, ktorý 
bude mať 83 rokov a dodnes ešte hráva na organe, aj keď noty 
nepozná, chcel mať potomka, ktorý bude hrať na tento krá-
ľovský nástroj. Preto ma ako školopovinné dieťa prihlásili do 
vtedajšej ľudovej školy umenia na klavír. Organ sa totiž ne-
vyučoval, klavír bol základ hry. Samozrejme, že ako malého 
chlapca ma vôbec nebavili cvičenia, stupnice, etudy a podobné 
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hrozné trápenia. Až keď som mal niečo nacvičené, myslím, že 
to bolo v siedmej alebo ôsmej triede, prvýkrát som počas svätej 
omše zahral pieseň a sprevádzal ľudí pri speve. Potom, ako som 
uvidel prvé praktické ovocie môjho teoretického snaženia, roz-
behlo sa aj moje or-
ganovanie.“ 

Mali ste pri učení 
s nejakými úkonmi 
mimoriadne ťaž-
kosti? Čo vám nao-
pak išlo najlepšie? 

„Asi najproblé-
movejšia záležitosť 
pri prechode z kla-
víra na organ je hra 
nohami na pedále. Všetko je záležitosť chcenia, cvičenia a 
praxe. A to nehrám tak, ako by sa nohami malo hrať.“ 

Zostal organ vo vašom prípade dodnes dominantným 
hudobným nástrojom? Je pre vás niečím výnimočný? 

„Hrám na organe a klavíri, pričom organ je tým výni-
močným nástrojom svojím bohatým zvukom, ktorý dokáže 
vytvoriť. Kombináciou registrov dokážete vyrobiť rôzne variá-
cie, ktoré vždy znejú inak. Organ vie napodobniť iné nástroje a 
sprevádza ľudí pri speve. Môžete ho kombinovať s husľami, 
gitarou i dychovými nástrojmi.“ 

Odkedy hrávate v trenčianskom piaristickom Kostole sv. 
Františka Xaverského? 

„Poznal som vynikajúceho organistu a opravára organov pá-
na Pavla Baxu, ktorý sa za hlbokého socializmu staral o tren-
čianske organy.  Prvé začiatky a kontakty s organom v piaris-
tickom kostole boli okolo mojich pätnástich rokov. Vtedy 
v Trenčíne pôsobil ako farský organista Martin Zanovit, ktorý 

Otec Ján a syn Roman Markechovci. 



781 
 

okrem iných vecí založil a viedol farský spevácky 
zbor. Pomáhal som mu pri omšiach a hrával som aj so 

zborom. Aj on bol 
mojou inšpiráciou a 
povzbudením, za čo 
som mu vďačný. Veľa 
ľudí si ho ešte pamätá a 
spomína na jeho 
účinkovanie v Tren-
číne.“ 

Myslíte si, že je 
potrebné, aby bol člo-
vek – organista veria-
ci? 

„Neviem, či je to po-
trebné alebo nutné, ale 
myslím si, že veriaci 
organista vie pri litur-
gických obradoch hlb-
šie pochopiť a precítiť 

podstatu toho, čo sa v kostole odohráva.“ 
Čo pre vás znamená chrámová hudba? 
„Krásu, vznešenosť, hĺbku, pokoj, relax.“ 
Máte nejaké obľúbené organové skladby? Prípadne, 

existujú niektoré časti bohoslužby alebo liturgického roka, 
na ktoré sa ako organista obzvlášť tešíte? 

„V prvom rade skladby organových klasikov Johanna Sebas-
tiana Bacha, Georga Friedricha Händela, ale aj novších, naprí-
klad francúzskych skladateľov. V liturgickom roku má každá 
jeho časť svoje špecifikum. Adventná doba, radostné Vianoce, 
pôstne obdobie so svojou melanchóliou, slávnostná Veľká Noc, 
ale aj obdobie cez rok – všade sa dá nájsť a vybrať zaujímavá 
hudba.“ 

 

Organ v Kaplnke sv. Anny z roku 1892. 



782 
 

Viete odhadnúť, koľko času mesačne strávite v kostole 
hrou na organ? 

„Mesačne to býva minimálne osem nedeľných omší, ak sú 
nejaké sviatky, tak ešte viac.“ 

Zaujíma vás spätná väzba? Či už zo strany kňazov, ktorí 
celebrujú svätú omšu alebo samotných veriacich? 

„Každého organis-
tu, ktorý berie svoje 
poslanie seriózne a 
zodpovedne, by mala 
zaujímať spätná väzba 
zo strany celebrantov, 
aj zo strany veria-
cich. Organista svojou 
hrou a spevom by mal 
spolupracovať s veria-
cimi, podporovať a 
viesť ich v speve pri 
bohoslužbe, aby tvo-
rili jednotné spoločen-

stvo. To sa snažím dosiahnuť aj ja, aj keď sa to možno vždy 
ideálne nepodarí.“ 

Organ v piaristickom kostole: 
Organ v piaristickom Kostole sv. Františka Xaverského 

v Trenčíne (Angster József – Pécs, Opus 185) pochádza z roku 
1893. Zrekonštruovaný bol v roku 2013.  

Podľa dostupných záznamov prešiel v minulosti necitlivou 
prestavbou. Dispozícia bola zmenená napríklad aj „rezaním“ 
registrov. Pôvodne bol celý nástroj v žalúziovej skrini, jej 
predná časť bola demontovaná. Pedálové mechanické spojky 
boli dokonca odstránené. Ide pravdepodobne o prvé použitie 
pneumatických traktúr na Slovensku, nie však v celom nástroji. 

 

Organ v piaristickom Kostole sv. Františka Xaverského. 
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Pneumatická je iba hracia traktúra pedála. Pedálové vzdušnice 
majú registrové kancely a sú kužeľové.  

www.sme.sk 15.05.2016 
pomocná evidencia 350/1/2016 
 
V roku 2003 sa organizátori kultúrneho života v Trenčíne 

rozhodli zorganizovať v predvianočnom období podujatie, 
ktoré by zháňanie 
a nakupovanie dar-
čekov zmiernilo 
a prinieslo našim 
obyvateľom upo-
kojenie a adventnú 
atmosféru. 

Zorganizovali 
úvodný ročník ad-
ventného festivalu 

speváckych zborov a nazvali ho podľa známej koledy z Chre-
novca „Daj Boh šťastia“.   

Festival má celoslovenský dosah, je nesúťažný, ba dokonca 
má i zahranič-
ných účastní-
kov. Pri výpoč-
te ročníkov je-
ho konania je 
problematická 
periodicita, ko-
nal sa podľa fi-
nančných mož-
ností: v rokoch 
2003, 2004, 
2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, tohtoročný je teda 
jeho desiatym pokračovaním. Na organizovaní festivalu majú 

 

 

Taliansky spevácky zbor Coro Cittá di Soave. 

Spevácky zbor Urban zo Slovinska. 
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zásluhu: Mesto Trenčín, jeho bývalá organizácia Mestské 
kultúrne stredisko, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
– kultúrna organizácia VÚC Trenčín (bývalé Okresné osvetové 
stredisko) a Občianske združenie Hudobné aktivity Trenčín. 

Festival úspešne napredoval a napreduje najmä vďaka du-
chovnej správe kostolov – Rímskokatolíckeho kostola sv. 
Františka Xaverskéko (Piaristov) a Kostola Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania.   

V dňoch 9. a 10. decembra sa teda koná jeho desiate pokra-
čovanie so zahra-
ničnou účasťou. 
Trenčín hostí dva 
spevácke zbory: 
Coro Cittá di So-
ave (Spevácky 
zbor mesta Soave) 
z Talianska a Kul-
turno umjetničko 
družstvo Urban 
(Spevácky zbor 

Urban) zo slovinského Mariboru. Oba zbory privítal na pôde 
mestského úradu aj primátor Trenčína Richard Rybníček. 

Popri zahraničných hostí sa predstavia aj domáce spevácke 
zbory – Detský spevácky zbor Vážky pri ZŠ Dlhé Hony, 
Vokálna skupina VOX, Zborový spevokol Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania Zvon a Trenčiansky spevácky zbor. 
Koncerty sľubujú veľmi dobrú umeleckú úroveň a vytvorenie 
príjemnej adventnej atmosféry. 

www.tnos.sk 09.12.2016 
pomocná evidencia 1028/1/2016 
 
 

 

Členov talianskeho a slovinského zboru prijal primátor Richard Rybníček. 



785 
 

Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

Začiatky Odevných závodov v Trenčíne siahajú do 30. ro-
kov minulého storočia. Prostějovský podnikateľ Jan Nehera 
(zakladateľ prvej konfekčnej továrne v Euró-
pe) patril v tom čase medzi najúspešnejších 
podnikateľov v Československu. 

Ako prvý sa začal komplexne venovať vý-
robe a predaju odevov vo svojich predaj-
niach. V roku 1931 ich už mal aj na území 
Slovenska 23. Preto sa začal zaoberať myš-
lienkou výrobného zázemia na Slovensku. 
Dňa 21. októbra 1938 uzatvorili zmluvu 
o zriadení spoločnosti s ručením obmedze-
ným medzi spoločníkmi Janom Neherom, továrnikom v Pros-
tějove, Inocentom Valentíkom, prokuristom v Zlíne, Ľudoví-
tom Podivinským, úradníkom v Prostějove a Dr. Vojtechom 
Okruckým, advokátom v Trenčíne. 

Firma bola zaregistrovaná v júli 1939, ale úrady Slovenskej 
republiky nesúhlasili so zmluvou pre nízku účasť slovenských 

občanov ako spoloč-
níkov firmy. Preto  20. 
februára 1940 spísali 
dodatok k zmluve, 
v ktorom boli uvedení 
ako spoločníci Jana 
Neheru štyria Slováci 
a jeden Čech.  
Medzitým uzatvoril 
Jan Nehera s mestskou 

radou v Trenčíne zmluvu o prenájme budovy na Palackého ulici 
číslo 15, s ročným nájmom 20 tisíc Kčs. Živnosť bola vydaná 
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na továrenskú výrobu a predaj dámskej, pánskej a detskej 
konfekcie a bielizne všetkého druhu. Zároveň firma uzavrela 
s mestom zmluvu o predaji pozemkov na pravom brehu Váhu, 
ktoré odkúpila v roku 1940. 

Výroba odevov sa v Trenčíne začala 19. februára 1940. 
V prvej dielni šilo 
nohavice 33 zamest-
nancov. Týždenne za-
rábali 60 až 80 korún. 
Druhú dielňu, v ktorej 
sa vyrábali športové 
a pracovné odevy, 
otvorili v marci a tre-
tiu na pánske a mlá-
dežnícke saká otvorili 
v apríli toho istého roku. Popritom prebiehala výstavba nového 
závodu, do ktorého sa výroba presťahovala v auguste 1941. 

Dekrétom prezidenta 
republiky bol 24. ok-
tóbra 1945 odevný zá-
vod znárodnený. Ma-
jetková podstata bola 
začlenená do národ-
ného podniku (n. p.) 
Slovena, slovenské vl-
nárske závody so síd-
lom v Žiline.  

Z majetkovej podstaty firmy Nehera boli vytvorené ved-
ľajšie závody, a to v Trenčíne a v Dolných Vesteniciach. Per-
sonálne bola v tejto dobe firma Nehera na veľmi vysokej úrov-
ni, pretože pracovníci ovládali Baťov systém riadenia a organi-
záciu práce.  
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Postupne boli znárodňované ostatné odevné závody na Slo-
vensku. Mal sa v nich po trenčianskom vzore zavádzať systém 
samostatného podnikového hospodárenia. Toto bol dôvod vzni-
ku podniku ODEVA, odevné závody národný podnik so sídlom 
v Trenčíne. 

V júni 1948 bola ODEVA ustanovená za vedúci odevný 
podnik na Slovensku. Ako prvý znárodnený odevný podnik 
bola ODEVA poverená začleniť do národného podniku pod-
staty 22 odevných súkromných závodov. Boli medzi nimi firmy 
Rolný, SBOR, Magura, Beti, Overall a ďalšie.  

Zo znárodnených majetkových podstát bol vytvorený zá-
kladný závod v Trenčíne, a vedľajšie závody v Michalovciach, 
Prešove, Liptovskom Mikuláši, Sučanoch, Žiline, Púchove, 
Novom Meste nad Váhom, Bratislave, Hlohovci, Dolných 
Vesteniciach a Topoľčanoch. 

V roku 1949 sa z ODEVY vyčlenili dva nové podniky: Ma-
kyta, odevné závody Púchov a Odevné závody, národný podnik 
Prešov. Zároveň 
došlo k odčleneniu 
predaja od výroby 
a bol zriadený dis-
tribučný podnik 
ODEVA, národný 
podnik so sídlom 
v Trenčíne.  

ODEVA odevné 
závody, národný 
podnik sa preme-
noval na Odevné závody Viliama Širokého (OZVŠ), národný 
podnik Trenčín, s vedľajšími závodmi v Hlohovci, Novom 
Meste nad Váhom, Dolných Vesteniciach, Topoľčanoch a Lip-
tovskom Mikuláši. 

 

Najvyšší slovenský komunistický funkcionár V. Široký v Odeve v januári  1949. 
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Nakoniec sa výroba odevov v OZVŠ ustálila v závodoch 
v Novom Meste nad Váhom, Hlohovci, Skalici, Topoľčanoch 
a Šafárikove (od roku 1990 opäť Tornaľa). 

Odevný závod (OZ) v Novom Meste nad Váhom vznikol 
v decembri 1949 v priestoroch prevzatých od textilnej fabriky 
Slovena, pobočky trenčianskej textilky. Špecializáciou závodu 
boli pánske obleky.  

OZ Hlohovec vznikol vo februári 1948, keď bola bývalá to-
váreň na šatstvo SBOR znárodnená a pričlenená k n. p. Odevné 
závody Trenčín. Závod sa špecializoval na výrobu dámskych, 
neskôr len pánskych plášťov.  

OZ v Topoľčanoch vznikli v roku 1949 prevzatím budovy 
od n. p. Slovena Žilina. Závod začal s výrobou pánskych ode-
vov. Boli zriadené dve kabátové a aj jedna nohavicová dielňa 
na výrobu pracovných odevov. V rokoch 1963-1965 sa 

vybudoval nový 
závod a výroba sa 
ustálila na pánskej 
konfekcii.  

OZ Skalica bol 
postavený za 1. 
ČSR ako konzer-
váreň. V roku 1957 
sa čiastočnou 
adaptáciou pries-
tory prispôsobili na 

výrobu pánskej konfekcie. V závode sa vyrábali nohavice 
a bundy.  

Výroba v OZ Šafárikovo (dnes Tornaľa) sa začala 1. októbra 
1965. Závodu pridelili bývalé kasárne, ktoré čiastočne upravili, 
aby vyhovovali podmienkam odevnej výroby. V rokoch 1967-
1973 vybudovali nový závod. Výrobný program sa ustálil na 
sortimente pánskej konfekcie a výrobe voľnočasových nohavíc. 
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Odevný závod v Trenčíne sa od svojho vzniku staral aj 
o odborné vzdelanie dorastu. V roku 1941 bola otvorená škola 
mladých mužov. Neherovské učilište bolo dlhé roky považo-
vané za liaheň schopných kádrov pre odevný priemysel. Ročne 
(do roku 1951) ho absolvovalo priemerne 30 osôb.  

Keďže sa rozširovala výroba, kapacita učňov z Trenčína už 
nestačila a postupne sa zriaďovali učňovské strediská na po-
bočných závodoch. V roku 1962 vzniklo učňovské stredisko pri 
závode Hlohovec, 1963 v Topoľčanoch, 1964 v Skalici a ako 
posledné bolo zriadené učňovské stredisko v Šafárikove. 

Dňa 1. júla 1989 sa Odevné závody n. p. Trenčín stali štát-
nym podnikom (š.p.) a od 1. júla 1990 jednou z dvoch prvých 
slovenských akciových spoločností (a.s.) so 100-percentnou 
účasťou štátu s názvom OZETA štátna akciová spoločnosť 
Trenčín. V tom čase v celom podniku pracovalo viac ako 6500 
zamestnancov.  

V apríli 1992 bola majetková účasť štátu v a.s. OZETA pre-
vedená na Fond národného majetku (FNM) SR a spoločnosť 
bola sprivatizovaná v kupónovej privatizácii. Ku koncu roku 
1992 sa majiteľmi akcií a.s. OZETA stalo okolo 18 tisíc fyzic-
kých a právnických osôb, pričom právnické osoby (investičné 
privatizačné fondy) vlastnili 63 % akcií, fyzické osoby (DIK 
držitelia investičných kupónov) 25 % akcií a FNM SR 12 % 
akcií.  

Ku koncu roku 1999 sa počet majiteľov kmeňových akcií 
zredukoval na 48 právnických a 9395 fyzických osôb. 

www.teraz.sk 20.03.2016 
pomocná evidencia 158/1/2016 
 
Monika Vrzgulová je etnologička, od roku 1995 sa venuje 

výskumu holokaustu. Bola súčasťou výskumných tímov, ktoré 
robili rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust a od roku 2011 
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pôsobí v tíme, ktorý robí rozhovory s nežidovskými pamätník-
mi o osudoch ich židovských susedov počas vojnového sloven-
ského štátu. 

Aké boli vzťahy medzi židovským a majoritným obyva-
teľstvom pred vojnou? 

„Na základe spomienok židovských i nežidovských pamät-
níkov, ktoré máme k dispozícii, môžeme konštatovať, že vzťa-
hy počas prvej Československej republiky hodnotia vo vše-
obecnosti ako dobré, bez výraznejších konfliktov. Až koncom 
30. rokov sa situácia v dôsledku politických zmien – vyhlásenie 
autonómie Slovenskej krajiny, vyhlásenie samostatného slo-
venského štátu a sústredenej protižidovskej propagandy - 
začala rapídne meniť.“ 

Aký to malo následok? 
„Židia prestali byť rovnocennými s ostatnými obyvateľmi – 

boli nepriateľmi číslo 
jeden. Režim vojnové-
ho slovenského štátu 
bol totalitný, a teda 
nepriateľský voči kaž-
dému, kto s ním ne-
súhlasil. Najprv sa zme-
na dotkla českých, pre-
dovšetkým štátnych za-
mestnancov, ktorí boli 

nútení opustiť Slovensko. Z Trenčína máme zachytenú spo-
mienku, ako študenti plakali za českými profesormi, ktorí mu-
seli opustiť gymnázium.“ 

Neskôr boli prijaté rôzne protižidovské opatrenia. 
„Takzvané riešenie židovskej otázky bolo jedným z hlav-

ných pilierov politiky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. 
Protižidovská propaganda a protižidovské nariadenia spôsobili, 

Monika Vrzgulová 
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že židovskí obyvatelia sa stali nežiaducou skupinou obyvate-
ľov. Povinnosť nosiť žltú hviezdu, obmedzený pohyb v meste, 
zákaz bývať na uliciach s názvom Hitlerova, Hlinkova, resp. 
Hitlerovo námestie, zákaz vykonávať niektoré profesie – lekári, 
novinári, právnici, rušenie živnosti, nakoniec arizácie a depor-
tácie. Tento proces pre židov znamenal stratu občianskych 
a ľudských práv, veľmi rýchlo nastala spoločenská izolácia. 

Deti a mladí ľudia nemohli chodiť do štátnych škôl. Živitelia 
rodín stratili zdroje obživy, bankové účty boli zmrazené, prístup 
k nim obmedzený a regulovaný. V hoteli Tatra sa napríklad 
konali rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, židia na ne mali 
vstup zakázaný. 

Podobne nemohli ísť ani na Brezinu či kúpalisko a do kina. 
Nakupovať mohli iba v určené hodiny. Prerušenie kontaktov, 
obmedzenie pohybu, odovzdávanie nielen cenností, kožušín, 
ale aj športových potrieb, rádiopríjímačov – všetky tie zákazy 
a obmedzenia ich mali olúpiť, ponížiť a vytlačiť na okraj 
spoločnosti.“ 

Prebehla v Trenčíne výrazná arizácia majetku? 
„Pred arizáciou sa vybrané podniky likvidovali a ostatné ari-

zovali. Historik Karol Janas konštatuje, že v Trenčianskej župe 
nevzniklo pri žup-
nom úrade pre túto 
agendu samostatné 
oddelenie. Celú 
arizačnú agendu 
presunuli 18. ok-
tóbra 1940 zo žup-
ného úradu na 
Ústredný hospo-

dársky úrad do Bratislavy. V Trenčíne sa arizácia týkala asi 
Koncentračný tábor v Osvienčime. 
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dvoch stoviek živností a desiatok domov. Išlo o proces, v kto-
rom židovskí majitelia obchodov, podnikov, dielní a firiem pri-
šli o svoj majetok a tento prešiel do rúk Slovákov.“ 

Viete, aké boli pohnútky arizátorov ? 
„Boli rôzne, často išlo o obyčajné obohatenie, využitie plat-

nej legislatívy na vyriešenie „konkurenčného boja“, mnohí 
dostali židovský majetok ako odmenu za prácu v HSĽS alebo 
Hlinkovej garde. Zo spomienok pamätníkov vieme, že časť 
arizácií bola aj dohodnutá. Arizátor, často priateľ alebo bývalý 
zamestnanec, pôvodných majiteľov nechal v podniku, označil 
ich za potrebných a prípadne im aj vybavil výnimku, ktorá ich 
chránila pred deportáciami. Ale sú známe aj opačné prípady, 
kde sa pôvodných majiteľov radi zbavili. Tým, že sa slovenskí 
obyvatelia hlásili o židovské obchody a firmy, stali sa z dneš-
ného pohľadu podporovateľmi režimu a jeho politiky.“ 

Aké boli reakcie ľudí na deportácie? 
„Máme nakrútené desiatky rozhovorov nežidovských pa-

mätníkov, ktorí nám opísali deportácie. Z nich je zrejmé, že ľu-
dia o nich vedeli a často ich aj videli. Konali sa im „na očiach“ 
– na verejných priestranstvách miest a dedín. Aj po Hlavnom 
námestí v Trenčíne (vtedy Hitlerovom) eskortovali miestnych 
židov na stanicu pred očami verejnosti. 

Deportácie boli vysvetlené ako odvoz židov na práce do 
Poľska či Nemecka. Myslím, že väčšina ľudí vtedy tomu verila 
alebo chcela veriť. Po deportáciách sa ešte konali pod dozorom 
daňových úradov verejné dražby majetku po židoch. Na nich sa 
predávalo zariadenie domov a bytov: nábytky, záclony, kober-
ce, ale aj oblečenie . Za lacný peniaz si ľudia nakúpili.“ 

Čo zažívali židia, ktorí sa vrátili domov? 
„Keď sa židovskí obyvatelia, ktorí prežili všetky útrapy 

v koncentrákoch či v úkrytoch, vracali domov, často zažili, že 
v rodnom meste stretli niekoho vo svojom kabáte či blúzke. 
V spomienkach na návrat zároveň konštatujú, že cítili často ešte 
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silnejší antisemitizmus a nepriateľstvo, ako keď ich deporto-
vali. Je na to logické vysvetlenie: v ich domoch, bytoch, ob-
chodoch boli ich slovenskí susedia. Užívali ich nábytok, rádiá, 
oblečenie. Zvykli si na to a báli sa, že to budú musieť vrátiť. 
Ale život nebol len čierny alebo biely. Aj medzi Slovákmi boli 
slušní ľudia, ktorí židovským obyvateľom pomáhali, po návrate 
vrátili veci, ktoré si u nich schovali, poskytli im bývanie. Je 
veľa rôznych príbehov, ktoré som si za tie dve desaťročia 
vypočula – s dobrými i zlými začiatkami aj koncami. 

Aj na základe tejto skúsenosti som presvedčená, že by sme 
mali hovoriť s našimi rodičmi a deťmi o tom, čo robil s člo-
vekom totalitný režim a ako ho „zomlel“. Že „démon súhlasu“ 
– hoci aj tichého – nás robí spoluzodpovednými za jeho výčiny. 
Zlu sa treba postaviť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.“ 

www.sme.sk 20.04.2016 
pomocná evidencia 258/1/2016 
 
Začiatky budovania moderného vodovodu v meste Trenčín 

sú spojené s menami inžinierov Vojtecha (Bélu) Dillnbergera 
a Gabriela (Gábora) Göndöra a, samozrejme, s menom vte-
dajšieho starostu Ernesta Učnaja (Ucznai Ernö). Tento požia-
dal koncom devätnásteho storočia Maďarské kráľovské kra-
jinské riaditeľstvo vodohospodárskej výstavby Budapešť o 
vyslanie odborníkov na výstavbu vodovodu a kanalizácie.  

V roku 1899 obhliadol okolie mesta inžinier Vojtech 
Dillnberger, zamestnanec oddelenia verejného zdravia spo-
mínaného riaditeľstva. Dôkazom jeho návštevy okolia Trenčína 
sú návrhy zachytenia prameňov pre potreby mesta.  

Výsledky svojich prieskumov zhrnul do listu adresovanému 
mešťanostovi Trenčína. Zistené podrobnosti majú zásadný vý-
znam pre ďalší postup prác na budovanie vodovodu. Ako 
optimálny vodný zdroj pre mesto odporučil prameň Huk v kata-
strálnom území obce Soblahov. Koncom roka predložil starosta 
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Ernest Učnaj poslancom mestského zastupiteľstva projekt 
vodovodu vypracovaný inžinierom Göndörom a projekt kana-
lizácie vypracovaný inžinierom Dillnbergerom. S prípravou 
stavby kanalizácie sa začalo skôr ako s vodovodom. Časť po-
slancov mestského zastupiteľstva sa sťažovala dokonca až u 

ministerského pred-
sedu, načo je mestu 
vodovod, keď na jeho 
území je okolo dvesto 
studní, z toho trinásť 
verejných a potreb-
nejšia je kanalizácia, 
pretože splašky a od-
pad z hnojísk preni-
kajú až do studní. 

Nakoniec sa zača-
la stavať kanalizácia s 
miernym predstihom 
oproti vodovodu v 
roku 1909. 

Inžinier Vojtech 
Dillnberger okrem návrhu vodného zdroja vypracoval pre Tren-
čín úvodný projekt kanalizácie s návrhom čerpacej stanice. 
Návrh obsahuje technické výpočty a trasovanie vetiev 
kanalizácie. Kanalizácia bola určená pre splaškové aj dažďové 
vody, vyústená do Váhu. V prípade väčšieho prietoku vôd vo 
Váhu bolo potrebné odpadové vody prečerpávať. 

Inžinier Gabriel Göndör pre Trenčín vypracoval úvodný pro-
jekt vodovodu. Navrhol zachytenie vodného zdroja Huk, sys-
tém potrubí vo vtedajších uliciach a umiestnenie vodojemu pod 
hradom. Neskôr pôsobil v Košiciach, v Trenčíne sa ukázal v ro-
ku 1913 na pozvanie mestského zastupiteľstva, keď sa objavili 
problémy s nedostatkom vody. 
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Zachovala sa precízne vypracovaná podrobná správa, kde 
zdokumentoval všetky poruchy na sieti, všetky chyby užíva-
teľov vodovodu – v lete nechávali stále tiecť vodu, aby bola 
studená, v zime, aby im nezamŕzala v potrubí. Odporučil osa-
denie vodomerov a navrhol vrty v blízkosti Váhu na území mes-
ta ako ďalší možný vodný zdroj. Na základe jeho návrhu sa 
potom vybudoval vodný zdroj Horná Sihoť. Obidvaja inžinieri 
sa zaslúžili o rozvoj mesta Trenčín.  

V roku 1906 vydalo mestské zastupiteľstvo uznesenie, kde 
zdôvodňuje stavbu kanalizácie: 

„Obyvateľov mesta pri plánovaní kanalizácie okrem odve-
denia odpadových vôd viedol aj záujem, aby sa z ulíc odstránili 
otvorené jarky a v nich sa nazhromažďovaná nečistota. Od-
stránenie týchto jarkov je pre udržanie verejnej čistoty a verej-
ného zdravia nevyhnutné. Po zvážení týchto závažných okol-
ností sa stala prvoradou požiadavkou občanov mesta, aby sa 
tieto nedostatky odstránili, čo je možné len v urýchlenom začatí 
realizácie komplexnej kanalizácie mesta.“ 

www.sme.sk 01.05.2016 
pomocná evidencia 304/1/2016 
 
Stavba čerpacej stanice na Hornej Sihoti a uloženie vý-

tlačného potrubia do vodojemu boli poslednými veľkými stav-
bami vodného hospodárstva v Trenčíne obdobia Rakúsko-
Uhorska. 

V roku 1913, necelé dva roky po dokončení vodovodu, sa 
v meste prejavil nedostatok vody. Situácia bola zrejme dosť 
vážna, mestské zastupiteľstvo pozvalo do Trenčína bývalého 
projektanta vodovodu inžiniera Gabriela Göndöra. 

V tej dobe už bol technický radca v Košiciach a vypracoval 
posudok o stave mestského vodovodu v Trenčíne. Posudok bol 
vytlačený tlačiarňou Gansel v Trenčíne, táto tlač a aj strojopis 
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s podpisom inžiniera Göndöra sa zachovala v archíve TVS, a. 
s., Trenčín. 

Poruchy zistil na vodovodných prípojkách, chybných vnú-
torných rozvodoch, ale 
hlavne na pretekajú-
cich záchodoch v ne-
mocnici, v kasárňach, 
v pohostinstvách a ta-
kisto aj v súkromných 
domoch. 

Užívatelia nechávali 
v zime tiecť vodu ne-
pretržite, aby nezamŕ-
zala v plytko polože-
ných prípojkách a zlých rozvodoch a, naopak, v lete aby nebola 
príliš teplá. V závere svojej práce odporučil zastupiteľstvu 
hľadať ďalší vodný zdroj na území mesta, hneď aj vytypoval 
miesta v lokalite Hornej Sihoti a vyznačil ich na situácii. Táto 
sa, bohužiaľ, nezachovala. 

V roku 1913 prebehlo výberové konanie na vrtné práce, 
vyhral vrtmajster Farkas Steiner z Budapešti, ktorého firma 
vykonala niekoľko vrtov na Hornej Sihoti a po vykonaní čer-
pacích pokusov odporučila jeden vrt s výdatnosťou okolo 10 
litrov za sekundu. V októbri 1914 sa na Ministerstve vnútra 
v Budapešti zišla komisia, ktorá navrhla vybudovať čerpaciu 
stanicu a výtlačné potrubie do vodojemu pod hradom. 

Citát zo zápisnice: „Odberné miesto sme navrhli a označili 
od vrtu na 20 metrov, kde navrhujeme vŕtanú studňu z kované-
ho železa. Nad studňu navrhujeme osadiť betónovú rúru o vnú-
tornom priemere jeden meter a prekrytú liatinovým poklopom, 
šírka vstupného otvoru je 60 centimetrov. Vedľa studne sa vy-
buduje strojovňa so vstupom orientovaným na stromoradie. 

 

Projekt čerpacej stanice Sihoť. 
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Stavba o vnútorných rozmeroch 6,5 x 5,0 m sa skladá z nad-
zemnej a podzemnej časti. V nadzemnej časti je umiestnený 
transformátor a nábytok, kým v dolnej strojovňa“. 

Projekt čerpacej stanice vypracoval hlavný inžinier Šándor 
Kléger v roku 1914. Súčasne s čerpacou stanicou sa budovalo 
výtlačné potrubie DN 150 mm do vodojemu Pod hradom. 

Práce boli ukončené v roku 1916. Stavba čerpacej stanice na 
Hornej Sihoti a uloženie výtlačného potrubia do vodojemu boli 
poslednými veľkými stavbami vodného hospodárstva v Tren-
číne obdobia Rakúsko-Uhorska. 

www.sme.sk 09.05.2016 
pomocná evidencia 328/1/2016 
 
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne je 

najstaršou školou v Trenčíne a zrejme aj v samotnom Tren-
čianskom samospráv-
nom kraji. Kláštor so 
školou postavili Je-
zuiti a školu otvorili v 
roku 1649. 

Podľa slov súčas-
ného riaditeľa školy 
pátra Stanislava Buj-
dáka školu viedli je-
zuiti viac ako 120 ro-
kov. „V roku 1773 bola rehoľa jezuitov pápežom Klimentom 
XIV. zrušená, a keďže Trenčín zostal v podstate bez školy, 
Mária Terézia odovzdala gymnázium v roku 1776 piaristom a 
založila fundáciu, ktorou gymnázium dotovala. S minimálnymi 
zmenami potom gymnázium fungovalo až do roku 1918,“ 
priblížil riaditeľ. 
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Vznikom Československej republiky bola podľa neho 
činnosť gymnázia na 20 rokov prerušená, školu zoštátnili a pre-
menovali na Československé štátne vyššie reálne gymnázium 
Ľudovíta Štúra.  

„Kontinuita nastala až príchodom pátra Jozefa Braneckého, 
ktorý opäť otvoril gymnázium až v roku 1938.  

Obnovené gymnázium trvalo len sedem rokov, do roku 
1945, kedy bolo opäť zrušené. Obnova nastala až po roku 1989, 

keď sem prišli piaristi, 
ktorí dovtedy pôsobili 
tajne. V roku 1990 sa 
otvorili dve čisto chlap-
čenské triedy. Boli tu 
chlapci z celého Slo-
venska, pretože Piaris-
tické gymnázium J. 
Braneckého bolo jed-
ným z prvých cirkev-

ných gymnázií na Slovensku,“ doplnil Stanislav Bujdák s tým, 
že neskôr pribúdali aj ročníky s dievčatami. 

V súčasnosti fungujú na gymnáziu dve formy štúdia – osem-
ročné štúdium s jednou triedou v každom ročníku a štvorročné 
štúdium, v každom ročníku sú dve triedy. Spolu má gymnázium 
16 tried, v ktorých študuje 475 žiakov. 

www.sme.sk 23.05.2016 
pomocná evidencia 376/1/2016 
 
Kultúrno-historická príloha katalógu 9. ročníka medzi-

národného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 
2016 pod názvom „Okno nielen do archeológie“ je venovaná 
spomienke na prácu významnej trenčianskej archeologičky 
PhDr. Tamary Nešporovej. Príloha obsahuje aj text z pera his-
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toričky a v rokoch 1979 - 2015 odbornej pracovníčky na his-
torickom oddelení Trenčianskeho múzea PhDr. Janky 
Karlíkovej pod titulom „...Nemalo sa to stať... Spomienka na 
PhDr. Tamaru Nešporovú“: 

„Zober ma so sebou do archívu,“ oslovila ma Tamarka 
v osudné ráno, „tak sa mi nechce ísť na Skalku!“  Bola unavená, 

spoločne s Evkou Mikulovou po-
kračovali v horúcom lete na výsku-
me barbakanu pri Dolnej mestskej 
bráne, zabrať jej dala i realizácia ná-
ročnej expozície – sprístupnenia 
rotundy na Trenčianskom hrade. 
Ešte som jej ako obyčajne zaliala 
obligátnu rannú, veľmi silnú kávu. 

 „Tamarka, myslíš to vážne?“ do-
berala som si ju, nikdy takúto po-
žiadavku nevyslovila, bol to výkrik 
duše, nebodaj predtucha, „ty predsa 
patríš do terénu, my historici máme 

svoj terén v archívoch, dakedy inokedy pôjdeme spolu, sľu-
bujem!“ 

Svoj sľub vziať Tamarku do príjemnej, drevom vykladanej 
študovne starého zámku v Bytči som už nikdy nesplnila. Po 
prečítaní popoludňajšej desivej SMS správy sa čas, ktorý pri 
štúdiu plynie neuveriteľne rýchlo, zastavil. A to doslova. Srdce 
zmeravelo, predtucha sa naplnila, myseľ nedokázala spracovať 
strašnú informáciu.  

Bolo to 10. októbra 2006, v pekný slnečný deň nezvyčajne 
dlhého babieho leta, v deň ako stvorený do terénu. Správa ší-
rená všetkými médiami, že pri obhliadke ruín stredovekého 
kláštora na Skalke pri Trenčíne náhodne uvoľnená skala z múra 
smrteľne zranila PhDr. Tamaru Nešporovú, otriasla nielen ar-

 

 

Tamara Nešporová 
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cheológmi, kolegami, ktorí ju dobre poznali, ale celým Slo-
venskom. Bolo to nečakané, bolestné, zranila nás všetkých, no 
najviac jej blízkych. 

PhDr. Tamara Nešporová, rodená Korelová, sa narodila 28. 
novembra 1942 v Olomouci v rodine vojaka z povolania. Zá-

kladnú školu na-
vštevovala v ro-
disku a v Prostě-
jově. Po preve-
lení otca na Slo-
vensko ju dokon-
čila v Trenčíne.  
Pokračovala na 

Jedenásťročnej 
strednej škole, 
dnešnom Gym-
náziu Ľudovíta 

Štúra. Mnohí z muzeálnych kolegov nevedeli, že rodená Mo-
ravanka tancovala aj v súbore Trenčan. Štíhla, krehká blon-
dínka bola neprehliadnuteľná, nečudo, veď bola mimoriadne 
fotogenická. Do 11. D triedy chodila s Ladislavom Nešporom, 
ktorý sa stal neskôr jej manželom. Ladislav Nešpor odišiel 
študovať na techniku do Bratislavy, vysokú školu ukončil na 
ČVUT v Prahe.  

V meste so slávnou minulosťou sa rodil jej hlboký záujem o 
dávnovekú históriu Slovenska, po maturite si preto vybrala 
náročný odbor – archeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Jana Amosa Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne ukon-
čila v roku 1965 a  ako odborná pracovníčka nastúpila do Ar-
cheologického ústavu SAV v Nitre.  

V nadväznosti na diplomovú prácu sa tu začala špecializovať 
na výskum staršej doby bronzovej. Pod dievčenským menom 
nájdeme v zborníku Slovenská archeológia jej prvú kritickú 

 

Promócie v roku 1965, Tamara Nešporová tretia zľava. 
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recenziu na prácu G. Bándiho o postavení tokodskej skupiny 
medzi kultúrami Transdanubie a juhozápadného Slovenska v 
dobe bronzovej (SA XIV-1, 1966, 234–236).  

Neskôr publikovala svoju prvú rozsiahlu štúdiu: K prob-
lematike hatvanskej kultúry na južnom Slovensku (SA XVII-2, 
1969, 369–402).  

V roku 1966 sa s výskumným tímom dostala do Ivanoviec, 
kde neskôr, už zamestnaná v múzeu, pokračovala v systema-

tickom archeologic-
kom výskume vý-
znamnej lokality 
Ivanovská skala.  

Po vydaji a na-
rodení dcérky Moni-
ky 7. septembra 
1966 sa už do Nitry 
nevrátila, svoj život 
spojila s mestom 
Matúša Čáka. V ok-

tóbri 1967 nastúpila ako prvá profesionálna archeologička do 
Trenčianskeho múzea, miesto kustóda časti historických i 
archeologických zbierok dovtedy zastával prof. Štefan Pozdi-
šovský, ktorý viedol aj Vlastivedný krúžok.  

Preorientovala sa na priority muzeálnej práce, cieľavedome 
a s veľkým nasadením sa postupne venovala prieskumu v teréne 
v rozsiahlej výskumnej oblasti múzea od Nového Mesta nad 
Váhom až po Púchov.  

Do Trenčianskeho múzea ju vtedy prijímal PhDr. Milan 
Šišmiš, ktorý bol od 1.10. 1967 riaditeľom zariadenia. Onedlho 
po nástupe na nové pracovisko sa podpísala Tamara Nešporová 
pod mnohé objavy. Hlavným a nosným výskumom mladej ar-
cheologičky bol od roku 1970 Trenčiansky hrad. Stal sa jej tr-
valou srdečnou záležitosťou, poznala tu doslova každý kameň.   
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Počas systematického historicko-archeologického výskumu, 
ktorý bol sťažený prebiehajúcimi stavebnými opravami hradu, 
sa v letných mesiacoch vystriedalo niekoľko turnusov bri-
gádnikov, ktorí s nadšením kopali, objavovali, čistili, popi-
sovali nálezy. Vždy sa zišla výborná partia študentov, ktorá Ta-
marku uznávala nielen ako odborníčku, ale mala i prirodzený 

rešpekt, prácu vedela 
zadeliť, sledovať a veľ-
mi dobre organizovať.  

Mnohí sa stali sú-
časťou veľkej rodiny 
pracovníkov vtedajšie-
ho múzea, zostali mu 
verní po dlhé roky, nie-
ktorým učarovala his-
tória i archeológia na-
toľko, že ju odišli študo-
vať.  

Popri náročnom vý-
skume v teréne stihla 
Tamara Nešporová v ro-

ku 1972 obhájiť dizertačnú prácu a získala doktorát v odbore. 
V tom istom roku sa jej darilo po všetkých stránkach – počas 
výskumu na hornom hrade odkryla základy predrománskej 
rotundy. Archeológov okamžite zaujal nevšedný štvorlístkový 
tvar základov rotundy. O náleze pri Barborinom paláci písali 
ako o jednom z najvýznamnejších na Slovensku. 

Rotunda mala dôležitú úlohu v zástavbe horného hradu, 
postavenie kaplnky na vrchole skaly bolo symbolické – aby 
medzi božím svätostánkom a nebom neboli prekážky a žiadne 
rušivé vplyvy. Základným problémom interpretácie a datovania 
však bol stupeň zachovania rotundy, ktorý obmedzoval 

 

Odkryté základy predrománskej rotundy. 
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výpovednú hodnotu architektúry. Porovnaním písomných pra-
meňov, archeologických nálezov a stavebno-historického  
rozboru je predpoklad, že rotunda stála už v 9.–10. storočí. Isté 
je, že v období 11. storočia slúžila ako pohrebná kaplnka s 
emporou.  

Tamara Nešporová objavila v blízkosti i cintorín – ležať po 
smrti v blízkosti cirkevnej stavby, na vysvätenej pôde bolo 
výsadou príslušníkov vyššej vrstvy spoločnosti. Nálezy v 
hroboch tvorili súčasť odevu, našla ozdoby i mince v úlohe 
obolu. Pri neskorších stavebných úpravách bola prevažná časť 
cintorína zničená.  

Plány na sprístupnenie vzácneho nálezu sa nerodili ľahko, 
dlhé roky bola rotunda iba prikrytá doskami a návštevníci vôbec 
nevedeli, po čom vzácnom sa pohybujú. Rekonštrukcia a 
konzervácia sa začala až v roku 1997. Keď boli opravené via-
ceré objekty horného hradu, podarilo sa Tamare Nešporovej 
presvedčiť vedenie múzea o nutnosti novej expozície a sprí-
stupnenia vzácnej pamiatky cirkevného charakteru.  

Po kolaudácii dokončenej stavby spolu s riaditeľkou múzea 
Katarínou Babičovou sa archeologička obávala, či zaplní celý 
priestor – kryciu stavbu rotundy totiž prepojili s dostavaným 
južným krídlom Barborinho paláca a má až tri podlažia. Jej 
obavy však boli zbytočné, Tamara Nešporová tu moderným 
spôsobom inštalovala nálezy z hradu,  podhradia i mesta Tren-
čína, mnoho jej ešte i zostalo v depozitároch múzea.  

Dnes patrí jedinečná expozícia k najnavštevovanejším stá-
lym výstavám, po architektonickej i odbornej stránke k 
najlepším, aké kedy múzeum pre verejnosť pripravilo. Úspešnú 
realizáciu tohto zámeru možno považovať za vyvrcholenie Neš-
porovej muzeálnej, takmer 40-ročnej kariéry archeologičky. 

Slávnostná vernisáž novej archeologickej expozície a pre-
zentácie rotundy bola 14. júla 2006 za účasti predstaviteľov 
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kraja i mesta, historikov, pamiatkarov a nedočkavých, zve-
davých Trenčanov.  

Od začiatku pôsobenia v múzeu Tamara Nešporová pub-
likovala nielen výsledky arche-
ologických výskumov, ale aj 
množstvo článkov a štúdií urče-
ných pre odbornú i širokú 
laickú verejnosť. Trenčianske 
múzeum vydávalo štyri roky 
Vlastivedný zborník, do ktoré-
ho prispievali nielen odborní 
pracovníci zariadenia.  

V jednom z nich (1970), 
uverejnila mladá archeologička 
štúdiu Neolitické nálezy Tren-
čianskej Turnej. Uskutočnila tu 
terénny prieskum na základe 
hlásenia Rudolfa Horňáka, 
kde zistili neolitické sídliskové objekty. Odvtedy sa vlastne 
datuje jej spolupráca s informátormi, nadšencami z celého 
okresu, s ktorými dlhoročne odborne spolupracovala.  

Tamara Nešporová sa snažila ako jediná archeologička v 
regióne zladiť náročnú prácu v teréne s výsledkami výskumu. 
Bola usilovná, postupne zverejňovala štúdie, články, písala 
recenzie, správy v odborných časopisoch, zúčastňovala sa 
vedeckých konferencií. Svoje výskumy a archeologické nálezy 
systematicky publikovala v ročenke Archeologické výskumy a 
nálezy na Slovensku (AVANS). Najčastejšie to boli správy o 
výskumoch na Brezine a na Trenčianskom hrade, ale i zo 
širšieho okolia Trenčína.  
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Spolupracovala so Silviou Paulusovou a Ivanom Gojdi-
čom zo Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti, ktorí viedli 
architektonický a historický prieskum karnera sv. Michala pri 

farskom kostole, Tamara 
viedla archeologický vý-
skum lokality. V r. 1994 
publikovala Hromadný 
nález rímskych mincí zo 
4. stor. z Ivanoviec, Hrad 
Trenčín v archeologic-
kých prameňoch (1997), 
Príspevok k problematike 
včasnostredovekého a 
stredovekého osídlenia 
historického trenčianske-
ho chotára a najbližšieho 
okolia(2000). Spolupo-
dieľala sa na knihe Tren-
čiansky hrad, ktorá vyšla 
v roku 1991, aj na knihe 
Trenčín – klenot stred-
ného Považia, ktorú vy-

dalo mesto Trenčín v roku 2005. Do zborníka Skalka – miesto 
legiend a pútí pripravila zaujímavú štúdiu o cintoríne na Skalke, 
s poznámkami z výskumu Joža Mádla, bývalého kustóda 
archeologických zbierok múzea, ktorý fotografoval na sklené 
platne jednotlivé hroby. Príspevok bol prednesený na  
rovnomennom vlastivednom seminári v roku 1996 s medzi-
národnou účasťou.  

. 

 

Tamara Nešporová s Milanom Šišmišom na otvorení výstavy. 
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Nie je úlohou spomienky na kolegyňu Tamaru Nešporovú 
vymenovať celú jej publikačnú činnosť, zamerali sme sa len na 

najhlavnejšie záujmo-
vé okruhy. Jedným z 
nich bol napríklad ob-
jav maľovaných 
kachlíc na hrade, po-
písala ich v štúdii 
Heraldické motívy na 
kachliciach v zbier-
kach Trenčianskeho 
múzea, Pamiatky 

a múzeá, 1997. Pripravila z nich aj veľmi peknú výstavu, časť 
zapožičala do Slovenského národného múzea na archeologickú 
výstavu, kde boli sústredené kachlice – nálezy z celého Slo-
venska.  

Medzi posledné štúdie patria: Novšie nálezy z obdobia po-
polnicových polí a doby halštatskej na strednom Považí (2004) 
a Príspevok k nálezom fajansy na hrade Trenčín(2007).  

Lákal ju aj problém lokalizácie rímskeho Laugaricia. Pri 
1800. výročí pobytu légií a rímskeho nápisu napísala do zbor-
níka Laugaricio Príspevok k osídleniu Trenčína v dobe rím-
skej(1980). Zhrnula v ňom doterajšie nálezy a poznatky o pozí-
cii areálu Trenčína v 1.–4. storočí.  

Spoločne s Titusom Kolníkom zažila začiatkom deväť-
desiatych rokov 20. stor. všetky peripetie okolo „objavov a 
výskumov“ Laugaricia pražským architektom Čestmírom 
Johnom, ktorý sa domnieval, že Rimania sídlili neďaleko Za-
maroviec, blízko Váhu. Laugaricio nenašiel, hoci ho mal „pres-
ne“ lokalizované a zakreslené. Tamara vždy hravo odhalila 
amatérsky prístup „takzvaných“ archeológov. 

Tamara Nešporová s Vojtechom Zamarovským. 
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Pri výpočte jej bibliografie nesmieme zabudnúť na to, že 
bola spoluautorkou početných monografií miest a obcí, spolu-
pracovala so zostavovateľmi PhDr. Milanom Šišmišom, PhDr. 
Jozefom Karlíkom, PhDr. Ivanom Mrvom z Historického 
ústavu SAV v Bratislave, prispievala štúdiami o najstaršom 
osídlení lokality a včasnostredovekom vývine osady, resp. 
mesta.  

Múzeum plnilo vedecko-výskumné činnosti, výsledkom 
bývali výstupy v 
podobe štúdií aj do 
monografií obcí re-
giónu. Jej meno 
čítame v knižke k 
prvej písomnej 
zmienke o obciach 
Kálnica (1996), 
Krivosúd-Bodovka 
(1998), Trenčian-

ske Bohuslavice. Prispela i do monografií Trenčianska Teplá 
(1994), Nemšová, Moravské Lieskové (1998), Bánovce nad 
Bebravou (2002), Nová Bošáca (2000), Hôrka.  

Rozsiahlejšie boli príspevky do monografie Trenčín I. a II. 
diel. Štúdie by neboli úplné bez kresieb nálezov z danej oblasti, 
ktorých autorom je Jaroslav Somr, jej dlhoročný 
spolupracovník, ktorý pomáhal aj pri inštalácii expozície na 
hrade.  

V r. 1998 sa spoločne s ostatnými odbornými pracovníkmi 
múzea podieľala na dokončení novej expozície v budove 
Župného domu, archeológia nesie pečať jej pedantnosti. 
Predchádzajúci rok pracovala spoločne s kolegyňou Ľubicou 
Christovou na expozícii v Podjavorinskom múzeu v Novom 
Meste nad Váhom, archeologická časť bola obohatená o kresby 
grafika Mira Ďuržu.  

 

Tamara Nešporová s numizmatikmi. 
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Keď dokončili rekonštrukciu Letnej veže na hornom hrade, 
v roku 1997 už v jej priestoroch inštalovala spoločne s Ing. 
architektom Mariánom Striežencom stálu expozíciu veno-
vanú dejinám Malej a Veľkej Skalky. Dnes je už zrušená.  

Popri tom musela riešiť odborné spracovanie svojich 
zbierok, ich ošetrenie 
a uloženie, pretože ich 
počet mnohými vý-
skumami neúmerne 
rástol. V roku 2004 si 
urobila skúšky odbor-
nej spôsobilosti, vy-
plývajúce zo zákona č. 
49/2002 Zb. zákonov 
o ochrane pamiatko-
vého fondu (tzv. pa-
miatkový zákon), spoločne s novoprijatou archeologičkou 
PhDr. Evou Mikulovou, ktorá posilnila rady odborných 
pracovníkov v máji 2003.  

V celom kraji mali spôsobilosť spočiatku jedine ony dve, a 
tak museli robiť náročné terénne výskumy v meste i širokom 
okolí. Posledným veľkým archeologickým prieskumom oboch 
odborných pracovníčok múzea bol priestor barbakanu pri Dol-
nej mestskej bráne v Trenčíne. Nálezovú správu už dokončila v 
roku 2006, po smrti kolegyne, Eva Mikulová. 

PhDr. Tamara Nešporová bola dvakrát poverená vedením 
múzea – od 15. 4. 1979 do 31. 1. 1980, nebolo jej však dopriate 
byť riaditeľkou, prišla ďalšia vlna nomenklatúrnych kádrov, 
vystriedal ju učiteľ Pavol Moško. Druhýkrát po odstúpení 
PhDr. Lea Kuželu viedla zariadenie od januára do marca roku 
1995. Potom nastúpil do múzea intendant, učiteľ Cyril 
Vrzgula. Taká bola doba, neustále sa menili riaditelia, zostávali 

S výtvarníkom Mirom Ďuržom (vľavo) a redaktorom Jurajom Koutným. 
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odborní pracovníci, duše múzea, ktorí si vykonávali svoju prácu 
svedomite a so zanietením.  

Aj naša Tamarka bola taká, pracovitá, pritom skromná, neú-
navná, neodmietla prednášku či už pre numizmatikov, pre ško-
ly, pomáhala pamiatkarom. Bola pravou múzejníčkou, ktorá 
dbala nielen na publikovanie výskumných úloh, ale i na kom-
pletné spracovanie zbierkových predmetov a snažila sa literu 
zákona aj naplniť.  

Mali sme určený, predpísaný presný počet zbierok, ktoré 
sme museli za jej „riaditeľovania“ druhostupňovo spracovať, či 
už to boli nové nákupy koncom kalendárneho roka, alebo resty 
– staré neinventarizované fondy.  

Zostane nám v pamäti nielen ako obetavá kolegyňa, zanie-
tená odborníčka, ktorej práca bola koníčkom (obetovala jej i ro-
dinu a všetok voľný čas), ale i ako krehká, atraktívna plavo-
vláska, vždy pôsobiaca mladistvo.  

Hovorievala, že archeológovia neodchádzajú do dôchodku a 
ona sa veru, hoci mala 
64 rokov, ešte nechys-
tala, mala veľa plánov. 
Veď aj kvôli nej a pre 
ňu prinášali svoje 
nálezy viacerí nadšenci, 
mladí i starší, všetci radi 
chodievali do múzea, 
ktoré malo aj jej zá-
sluhou svoj odborný 
rozmer. Šírila osvetu, 

vychovávala mladých študentov, transformovala ich na 
archeológov. Azda najväčším zadosťučinením a pre mnohých i 
vzácnym prekvapením je to, že jej vnuk, s ktorým vedela viesť 
siahodlhé odborné rozhovory, sa ešte ako stredoškolák upísal 
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tomuto zaujímavému odboru. Dnes kráča v jej šľapajach, arche-
ológia predsa len zostala v rodine! Áno, syn jej dcéry Moniky, 
ktorá vyštudovala prírodné vedy, Roman Vávra, skončil 
úspešne vysokoškolské štúdiá, promoval v roku 2013 a 
momentálne pokračuje v treťom ročníku doktorandského štúdia 
archeológie na UK v Bratislave.  

Riadením osudu stojí na promócii v aule Univerzity Komen-
ského v tom istom rade, na tom istom mieste, ako Tamarka, 
jeho babka, na promócii v roku 1965! Nebyť zbytočnej smrti, 
tešila by sa z jeho úspechov, priala by mu zo srdca všetko dobré, 
bola by naňho hrdá!  

Nemalo sa to stať! Nestihli sme sa ani rozlúčiť, odišla náhle, 
rýchlo, mnohí nie sme stále vyrovnaní s jej odchodom.  

S odstupom času sa lepšie hodnotí dielo, ktoré Tamara Neš-
porová zanechala, mnohé úlohy nestihla doviesť do konca. Te-
raz ich však nehodnotíme ako nedostatok, ale ako výzvu po-
tenciálnych kolegov, odborníkov, dokončiť ich v takej kvalite a 
na takej odbornej úrovni, aká jej bola vlastná.  

Príloha Okno nielen do archeológie 23.06.2016 
pomocná evidencia 493/1/2016 
 
Štátny archív v Trenčíne pripravil výstavu, ktorá poukazuje 

na dôležitosť Trenčína na mape Európy. Výstava, ktorá potrvá 
do konca kalendárneho roka, je podľa riaditeľa archívu Petra 
Brindzu príspevkom ministerstva vnútra k predsedníctvu Slo-
venska v Rade Európskej únie. 

„Archívne dokumenty, ktoré máme vystavené v desiatich vi-
trínkach, dokazujú, že mesto Trenčín malo v minulosti čulé 
kontakty so zahraničím. Do mesta prichádzali rôzne národnosti, 
pracovali tu, bývali či slúžili vojenskú službu,“ priblížil obsah 
výstavy Peter Brindza.  

Výnimočnosť výstavy podčiarkujú aj dokumenty, ktoré sú 
bežne pred zrakmi ľudí ukryté. 
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 „V jednej vitrínke vystavujeme dokumenty spred roku 
1526. Týkajú sa 
najstarších privilé-
gií Trenčína a určite 
stoja za pozornosť 
návštevníkov,“ po-
vedal Peter Brin-
dza. Mesto Matúša 
Čáka Trenčianske-
ho v novoveku ob-
chodnícky nezao-
stávalo za rozvinutými mestami, rušne obchodovalo hlavne 
s Moravou.  

„Medzi Trenčínom a Moravou prebiehal obchod najmä v 
súkenníctve a remeslách, avšak do Trenčína postupne prichá-
dzalo pomerne veľa remeselníkov z ďalších častí Európy. Za-

chované sú dokla-
dy najmä o talian-
skych remeselní-
koch a nemeckých 
kotlárskych maj-
stroch a takisto ob-
chodníkoch z tých-
to krajín,“ vysvet-
lil Peter Brindza. 
Podľa vedúcej od-
delenia v trenčian-

skom štátnom archíve Janky Štefaničákovej bolo najvý-
znamnejším privilégiom mesta jeho vyhlásenie za slobodné 
kráľovské mesto. 
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„Od roku 1412 sa Trenčín dostal na úroveň stoličného 
Belehradu, mal najvyššie postavenie v hierarchii miest v Uhor-
sku,“ vysvetlila. Postupom času začal na dôležitosti naberať aj 
samotný hrad, na ktorom sa stretávali králi.  

„Po vstupe do novoveku mal hrad významné postavenie, 
keď Ferdinand Habsburský rozhodol, že z neho urobí baštu 
proti Osmanskej ríši. Hrad dal opraviť a spevniť, na čo povolal 
do Trenčína talianskych kamenárskych majstrov,“ ozrejmila 
Janka Štefaničáková. 

Plynulosť výstavy 
návštevníkov privedie 
do nedávnej minulosti, 
keď sa na Trenčian-
skom hrade podpísala 
s deviatimi európsky-
mi mestami zmluva 
o spolupráci. „Aj ta-
kéto zmluvy sú dô-
kazom toho, že Tren-
čín bol a je súčasťou 
Európy, kde sa staré stretáva s novým,“ dodala hlavná autorka 
výstavy Janka Štefaničáková. 

Návštevníkov vernisáže výstavy zaujal prierez a obsah 
vystavených dokumentov. „Výstava je vynikajúco spracovaná, 
veľmi sa páčila aj prednáška, ktorá vernisáži predchádzala. 
História ma veľmi zaujíma, preto by som privítala takýchto 
akcií v Trenčíne a okolí oveľa viac. Najviac ma zaujal prierez 
histórie od najstaršej po súčasnosť,“ opísala svoje pocity 
Zuzana Sklenářová z Trenčianskej Teplej.  

Aj Zuzana Janišová ocenila prierez históriou. „Obsah 
podľa mňa zaujme aj laikov, aj odborníkov, osobne ma najviac 
zaujali pečate a krásne písmo na dokumentoch. Je dobré, že sa 
tu nachádza takáto výstava, ktorá poukazuje na históriu 
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Trenčína a súčasne ukazuje, že mesto má Európe a budúcnosti 
naozaj čo ponúknuť,“ konštatovala Zuzana Janišová. 

Časť výstavy venoval archív aj vzdelávaniu, v Trenčíne štu-
dovali významné osobnosti európskej vedy.  

„Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého je najstaršou 
školou v Trenčíne, na ktorej študoval slávny matematik a fyzik 
Matej Hell či kartograf Ján Lipský. Lipský vytvoril prvú ge-
nerálnu mapu Uhorska a patril medzi najuznávanejších kar-
tografov,“ dodala na záver Janka Štefaničáková. 

www.sme.sk 31.07.2016 
pomocná evidencia 595/1/2016 
 
Mnohé z osobností späté s mestom Trenčín zostávajú obko-

lesené „konšpiráciou ticha.“ Patrí k nim aj Irena Molecová-
Vagačová, ktorá sa narodila pred 120 rokmi, 9. augusta.  

Nezmieňuje sa o nej ani inak veľmi vydarený Lexikón slo-
venských žien (2003), ba ani v roku 2007 vydaná publikácia 
Výnimočné ženy Trenčianskeho kraja: biografický slovník. Je 
to naozaj škoda, pretože patrila k ženám vskutku pozoruhod-
ným a činorodým.  

Irena Albína Vagačová sa narodila roku 1896 v Starej Turej. 
Jej predkovia Vagačovci sa venovali výrobe a predaju jedného 
z typicky slovenských produktov – bryndze. Mäsiar a obchod-
ník Ján Vagač zo Starej Turej (1759 – 1835) založil roku 1787 
v Detve prvú bryndziareň v Uhorsku.  

Od roku 1919 vyučovala na Štátnej chlapčenskej a diev-
čenskej meštianskej škole v Trenčíne. Vydala sa za Dezidera 
Karola Moleca (1897 -1972), rodáka zo Starej Turej, ktorý 
pôsobil ako notár vo viacerých považských obciach. Manželia 
sa roku 1936 presťahovali do Trenčianskych Teplíc. 
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Irenu nadchli ľudové tradície blízkeho okolia – predo-
všetkým v obciach Trenčianska Teplá a Omšenie. Popri 
aktívnej účasti na spoločenskom živote kúpeľného mestečka 

vytrvalo skúmala tradičný 
život obyvateľov zmiene-
ných dedín.  

Zapísala sa na štúdium 
na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského v 
Bratislave, kde ju vyučo-
val popredný slovenský 
sociológ Anton Štefánek. 

Tri roky svedomitého 
terénneho výskumu jej 
umožnili napísať a obhájiť 
v roku 1947 dizertačnú 
prácu s názvom „Pospoli-
tá kultúra v Omšení a jej 
funkčný charakter“. Zme-

na politických pomerov roku 1948 spôsobila, že sa Molecovci 
ocitli v nemilosti. Irenin brat, salezián Viliam Vagač (1887 – 
1970) sa navyše stal obeťou zinscenovaného politického 
procesu. 

Od roku 1945 žili manželia v ústraní na Piaristickej ulici 
(neskôr Ulica M. Uhra) v Trenčíne. Irena Molecová-Vagačová 
zomrela v Trenčíne 6. 3. 1972. Jej články sú roztrúsené v men-
ších regionálnych periodikách (Kúpeľné listy, Nová žena) a 
zborníkoch (Monografia Trenč. Teplej a Trenč. Teplíc, 1936). 

Preložila román Il Fuoco (Oheň, 1938) talianskeho literáta 
Gabriela d´Annunzia a pokúsila sa o divadelnú hru („Ako bolo 
pred 20 rokmi?“, 1938). Pôsobila tiež ako kronikárka. 
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Najvýznamnejšia je však jej nepublikovaná a temer neznáma 
dizertačná práca, ktorá pre etnografov predstavuje vskutku 
vzácny zdroj informácií.  

www.sme.sk 01.09.2016 
pomocná evidencia 706/1/2016 
 
Trenčiansky fotograf Max Stern patrí medzi výrazných 

predstaviteľov predprevratovej fotografie bývalého Rakúsko-
Uhorska. 

 Jeho portrétna i krajinárska tvorba verne odráža vývoj 
nového epochálneho objavu od 60. rokov po koniec 19. sto-
ročia.  

Dnes si už ťažko môžeme predstaviť to obrovské nadšenie, 
ktoré vyvolal ob-
jav fotografie v 
19. storočí. Mno-
hým učarovala 
tak, že s ňou spo-
jili celý svoj ži-
vot. Jedným z 
nich bol aj Max 
Stern.  

K tejto zaujímavej, v začiatkoch náročnej činnosti ho pre-
durčila skutočnosť, že bol s fotografiou takmer rovesníkom. 

Keď sa v roku 1836 (?) narodil (matrika narodených ži-
dovskej náb. obce Drietoma ho však neuvádza, rok narodenia 
má nečitateľne dopísaný iba v matrike sobášených), prebiehali 
prvé pokusy o zachytenie obrazu pomocou svetla. O pár rokov 
neskôr 19. augusta 1839 už v Paríži verejne vyhlásili vynález 
dagerotypie a tento historický dátum sa dnes pokladá za 
oficiálny zrod fotografie. 

 
 

Max Stern: Hlavné námestie v roku 1907. 
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Prvý ateliér - prvé vizitky 
Ako syn obchodníka so sklom mohol mať od detstva bližšie 

k fotografickému umeniu vďaka remeselnému zameraniu, keď-
že pomáhal otcovi. Jediný z rodiny sa upísal novému fenoménu 
- dieťaťu techniky 19. storočia, brat Samuel bol dlhé roky ma-
jiteľom kaviarne v Trenčíne. V čase dospelosti urobil Max 
Stern dve veľké rozhodnutia, jedno v súkromnom živote, keď 
sa v roku 1860 sa oženil s 20-ročnou Jozefínou Scheibnerovou 
z Drietomy, a druhé bolo spojené s jeho profesionálnou 
činnosťou - rozhodol sa stať fotografom.  

Dá sa povedať, že aj tu možno vidieť paralelu vývoja fo-
tografie s jeho životnými osudmi. V čase, keď fotografia vo vý-
voji dospela na takú úroveň, aby mohla slúžiť širokej verejnosti, 
Max Stern dokázal držať krok s technickým pokrokom a zaradil 
sa do prvej vlny ateliérových fotografov.V Trenčianskej župe 
je tak jediným fotografistom, ktorý v ťažkej skúške, ako 
samouk, vytrval. 

V meste zakrátko skončili podľa archívnych záznamov 
Július Buchsbaum a Július Waldapfel a našťastie ani Eduard 
Kozič, narodený vr. 1829 v blízkej Dubnici, ho neohrozoval v 
jeho podnikaní. Zostal pracovať v Bratislave, kde aj pomerne 
mladý - 45-ročný zomiera. V prostredí plnom nezdravých 
chemických výparov sa fotografisti nemohli dožiť vysokého 
veku. V počiatočnej tvorbe Maxa Sterna je vidieť, akým 
smerom sa uberal svetový vývoj vo fotografovaní -reagoval 
totiž na nové vynálezy skutočne promptne. Keď André Disdéri 
v Paríži spôsobil revolúciu zavedením tzv. vizitiek, drobné 
miniatúrne obrázky na tvrdom kartóne vzbudili taký záujem, že 
si mnohí museli zaistiť multiplikačné prístroje, aby zdolali 
objednávky. 

Keď tri roky po založení svojej firmy vo Viedni začal od 
roku 1857 vyrábať miniatúrne navštívenkové fotografie Ľu-
dovít Angerer, Max Stern sa taktiež pokúša o prvé vizitky o 
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pár rokov neskôr v nehostinnom izbovom ateliéri prízemného 
domu na Váhovej ulici v Trenčíne (dnešná Palackého ulica), 
kam sa presťahovali po smrti prvorodeného syna Adolfa v roku 
1862. 

Tmavý dom s dvoma izbami a kuchyňou nebol príliš vhodný 
na jeho zámery (bývalá budova Povodia Váhu, na jej dvore 

zlikvidovali veľké 
množstvo nielen fo-
tografií, ale i skle-
ných platní). Rodina 
sa rozrástla v roku 
1865 o jeho neskor-
šieho pokračovateľa 
- syna Jozefa. Vi-
zitky z tých rokov 
neboli práve naj-
kvalitnejšie, rýchlo 

bledli, nemali kontrast. Max Stern bol však trpezlivý, postupne 
zlepšoval kvalitu albumínových fotografií, zmenil zariadenie 
ateliéru, veď profesia fotografa v tých rokoch patrila k 
najvýnosnejším povolaniam. Stále držal krok so svetovým 
trendom, obchody išli dobre, mohol si tak dovoliť vr. 1879 
pristaviť v dvorovej časti svojho trenčianskeho domu sklenú 
terasu otočenú na severovýchod. Preto v prvých reklamách 
pozýval do svojho salónu pospolitú verejnosť iba v 
dopoludňajších hodinách, keď svietilo slnko a bolo jasno. 
Vizitky boli technickým označením formátu fotografie, ktorý ju 
robil skutočným obrazovým médiom. Na jednom sedení u 
fotografa sa už dalo rýchle za sebou nasnímať aj osem póz 
fotografovaného objektu na mokrú kolódiovú dosku. 

Práve vizitky boli základom neobyčajnej konjunktúry 
fotografie, Max Stern ich vyrábal ešte aj v roku 1898. 

 

 

Mesto okolo roku 1890. 
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Učarovali mu Trenčianske Teplice 
Postupne, tak, aby držal krok s vývojom, sa preorientoval na 

výrobu väčších kabinetiek, fotografií na tvrdej lepenke. Zau-
jímavým historickým dokladom sú zadné strany jeho na-
vštíveniek a kabinetiek, prinášajú cenné údaje nielen o osobe 
fotografa, umiestnení jeho ateliéru, ale i početných vyzname-
naniach na svetových výstavách. Najstaršie vizitky, zberateľmi 
na burzách najviac vyhľadávané, poznáme podľa toho, že je na 
nich zobrazená celá postava, nájdu sa aj ojedinelé panorámy 
miest, námestia a kúpele.  

V roku 1871 rozšíril svoju živnosť o novú filiálku, v ktorej 
pracoval od mája do septembra. Kúpil vilu Edit v Tren-
čianskych Tepliciach, kde mal ateliér plný slnečného svetla. 
„Skleněný salonek bylo viděti z parku, poblíž domu Bošániho, 
vedle vily Bartl v ulici Iphigénie“ - písali v tlači o jedinom bez-
konkurenčnom fotografovi župy.  

Neďaleko parku mal neskôr obchod, v ktorom predávali po-
hľadnice Trenčianskych Teplíc, národopisné motívy, albumy 
fotografií považských hradov. V tamojšom ateliéri fotografoval 
urodzené dámy nielen z okolia, ale z celej monarchie, ktoré pri-
šli do kúpeľov so spoločníčkami alebo deťmi. Podľa účtovných 
záznamov si dali vyrobiť niekoľko kusov vizitiek, cena ne-
rozhodovala, veď boli bohaté. Dňa 17. augusta 1879 odchádzal 
z jeho teplického ateliéru na výsosť spokojný spisovateľ Móric 
Jókai, ktorý bol v lete na štvordňovej návšteve Považia.  

V druhej polovici 19. storočia fotografoval Stern na sklené 
platne s rozmermi 21 x 16 cm, zachovali sa z nich desiatky, 
Trenčianske múzeum aj z takýchto formátov pripravilo v roku 
2001 obsiahlu výstavu.  

Dohneda tónované zväčšeniny kvalitne spracoval a vyre-
tušoval už nebohý Filip Lašut, špecialista na reprodukovanie 
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sklených platní, nechýbali čarovné zákutia Trenčianskych Tep-
líc, ale i starý Trenčín, výstavba Považskej železnice v roku 
1883 a iné. 

Neúnavný objektív Maxa Sterna 
Po náhlej smrti svojej manželky v roku 1884 sa zavalil prá-

cou. Toto obdobie, až do konca jeho života je najplodnejším 
v jeho tvorbe. Ako jediný župný fotografista má veľkú zásluhu 
na tom, že zachytil Trenčianskoteplické kúpele v období naj-
väčšieho stavebného rozmachu. Z negatívov dodával zahra-
ničným tlačiarenským firmám podklady na pohľadnice, ktoré 
sa v niekoľkých sé-
riách distribuovali 
po celej monarchii. 
Boli to vydarené 
pohľady na mesteč-
ko obklopené ven-
com okolitých hôr, 
zábery dnes ťažko 
porovnateľné zo sú-
časným stavom, no-
vé vily a kúpeľné 
domy, medzi stromami parku ukrytý Kursalon, v r. 1891 
fotografoval aj interiér židovskej synagógy, dnes už zbúranej. 

Jedinečným zdrojom poznania úrovne kúpeľného zaria-
denia, liečebných metód a nových rehabilitačných pomôcok 
poslednej tretiny 19. storočia sú dnes fotografie laboratórií, 
röntgenov či telocvičný rehabilitačný systém Zander, ktorý 
predstavoval to najlepšie v strednej Európe. 

Max Stern zdokumentoval aj stavebný vývoj Trenčína. Aj 
po viac ako sto rokoch dokážeme z kvalitných, čistých a kon-
trastných fotografií vyčítať nové skutočnosti, ktoré pomáhajú 
pamiatkarom a historikom. Aj pôvodne anonymné fotografie 
predstaviteľov mesta poslednej štvrtiny 19. storočia sa stali 

Predstavitelia mesta s manželkami, v strede mešťanosta Ernest Ucsnay.  
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historickým dokumentom. Keby nebolo nášho pracovitého 
fotografa, nepoznali by sme podobu mešťanostu Ernesta Ucs-
naya, prísažných mesta spolu s manželkami alebo kúpeľných 
lekárov v Trenčianskych Tepliciach, majiteľov okolitých pan-
stiev Rakovských, Medňanských, baróna Skrbenského z Prí-
lesu, Filipa Vietorisa, Silvayovcov, Sipekyovcov.  

Rodinnú firmu po smrti Maxa Sterna, rozšírenú o filiálky v 
Piešťanoch, Nitre a vo Viedni, viedol jeho syn Jozef, ktorému 
platil prestížnu 
umeleckú školu v 
Paríži. Jozef si v 
roku 1912 zmenil 
priezvisko na Selle, 
pôvodné znenie fir-
my zostalo až do 
násilnej arizácie 
podniku v roku 
1941. Max Stern 
zomrel uprostred 
nedokončenej práce vo svojich milovaných kúpeľoch, dňa 18. 
septembra 1901 popoludní, keď ho pochytila náhla srdcová 
slabosť. Ak sú správne údaje o smrti 63-ročného umelca, ktoré 
sú uvedené v matrike zomrelých Trenčianskych Teplíc, posú-
vajú aj rok jeho narodenia (1838), životopisné údaje sa rozchá-
dzajú. 

S Maxom Sternom a časťou jeho bohatej tvorby sa môžete 
stretnúť na výstave v Trenčianskom múzeu počas nasledujúcich 
mesiacov. Pripravil ju Miroslav Toman, odborný pracovník 
historického oddelenia. V dobe digitálnych technológií je ta-
kéto stretnutie zaiste veľkým poučením a doslova zázrakom. 

Jana Karlíková 17.10.2016 
pomocná evidencia 857/1/2016 
 

Trenčín okolo roku 1900. 
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Trenčan Zoltán Láncz je vyučeným hodinárom, ktorému na 
opravu končia na stole vzácne kúsky európskeho hodinárstva. 
Lásku ku kolieskam a kladkám nasiakol od svojho otca – taktiež 
hodinára. Uhádnete, akému povolaniu sa venuje syn Zoltána 
Láncza? 

Ako ste sa dostali k hodinárstvu? 
„Otec bol hodinár a vedúci opravovne hodín v Trenčíne. Už 

ako desaťročný chlapec som k tomu inklinoval – namiesto au-
tíčok som rozoberal budíky. V 15 rokoch som odišiel do Čiech, 
kde bola vynikajúca hodinárska škola. Po jej skončení som sa 
vrátil naspäť do Trenčína, do hodinárstva, v ktorom bol otec 
šéfom. V ňom som nabral prvé hlbšie vedomosti, ktoré mi škola 
dať nemohla. Škola je škola, ale prácou sa získava kumšt.“ 

Okrem opráv sériovo vyrábaných hodín opravujete aj 
historické hodiny. Je majstrov hodinárov na Slovensku 
veľa? 

„Na Slovensku poznám len seba a svojho syna, ktorý je 
taktiež hodinárom. Sú 
tu, samozrejme, ľudia, 
ktorí sa hodinám venu-
jú, ale dovolím si po-
vedať, že sú to väčšinou 
amatéri. Zvládnu zá-
kladné veci – napríklad 
premazať, ale nevedia 
vyrobiť nové súčiastky, 
vypočítať nové súkolie, 
navrhnúť materiály. Ta-
ké zručnosti a vedomosti sa získavajú až dlhoročnou praxou. K 
hodinám ma viedol otec, ktorý starožitné hodiny opravoval. 
Chytilo to neskôr aj mňa, pretože som v novodobých hodinách 
nevidel naplnenie. Pri starších hodinách treba premýšľať. Je 
pravdou, že výmenou bateriek sa síce dá uživiť, ale umrie vám 
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pri tom mozog. Opravujem aj hodinky zo zahraničia, najmä z 
Nemecka, Holandska, Anglicka, Francúzska.“ 

Aké náročné sú opravy, ktoré robíte? 
„Pomerne dosť, pretože treba vyrobiť súčiastky. Uvediem 

príklad – pošlú mi na opravu hodiny, z ktorých polovica chýba. 
Keď ich nechcem vrátiť späť neopravené - čo sa ešte nestalo - 
musím pozrieť, čo tam chýba, vypočítať súkolie a podobne. 
Musím navrhnúť materiál tak, aby sa nebila farba nového ma-
teriálu so starým. Pritom sa použijú staré materiály zo starých 
hodín, ktoré sme nakúpili na súčiastky. Taká oprava netrvá deň, 
ani dva. Niekedy to trvá celé mesiace, aby to aj vyzeralo, aj bolo 
funkčné.“ 

V čom je ich oprava najťažšia? 
„Pokiaľ treba vypočítať niektoré veci. Najprv to musím na-

kresliť, vypočítať a potom to vyrobiť – to je náročná časť pre 
oči. Uvediem príklad – za päť minút sa nedá niečo len tak ľahko 
vysústružiť, čo voľným okom takmer ani nie je vidieť. Oči po 
hodinách práce dostávajú riadne zabrať.“ 

Ste ako hodinár aj ich zberateľom? 
„Môj otec bol zberateľom. Mne ale stačí, keď som stále s 

nimi v kontakte. Ak by som mal napríklad sto kusov hodín 
napchaných doma v izbe, asi by sa to nikomu nepáčilo.“ 

Spomínate si na raritný kúsok, ktorý sa vám dostal do 
rúk? 

„Bolo ich viac, napríklad renesančné hodiny. Tie boli prvo-
počiatkom hodín – nemali vretenový krok, ale vahadlový krok. 
Namiesto zotrvačníka mali vahadielko, boli približne z roku 
1620. Z týchto hodín chýbala asi polovica, tak sme ich dopĺňali. 
Pochádzali z Francúzska alebo Anglicka.“ 

Hovoríte o renesančných hodinách, nahradili ich neskôr 
barokové hodiny? 
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„Tvarom a štýlom áno, stále sa však vyvíjali. Najprv boli 
mechanické hodiny na gravitačný pohon – na závažie, ktoré bo-
li veľké a neprenosné. Prvé prenosné hodiny – tzv. ‘norimber-

ské vajco’, mali už 
prenosné pero, z nich 
sa odvíjali prenosné 
hodiny – napríklad 
sedlové. Sedlové ho-
diny boli unikátne, 
lebo sa pripevnili na 
sedlo koňa alebo do 
kočiara na špeciálne 
vyčlenený priestor. 
Postupne prichádzalo 

k ich zmenšovaniu a ľudia ich začali nosiť pri sebe. Spočiatku 
boli vyložene účelové, neskôr sa začali používať ako ozdoba, 
hlavne za vlády francúzskych kráľov. V tom období ich pou-
žívali ako ozdobu, hodiny mali na sebe už aj perly, lastúry a kla-
sické materiály ako mosadz. Začalo sa používať striebro, zlato 
a pozlátené striebro.“ 

Kedy začali ľudia nosiť náramkové hodinky? 
„Až v 19. storočí. Dovtedy boli iba v tvare vreckových ho-

dín, časom sa zistilo, že je celkom praktické mať ich na ruke. 
Vznikali rôzne tvary, ženy mali aj miniatúrne hodinky v gom-
bíkových dierkach. Náramkové hodinky sa najprv nosili na rôz-
nych retiazkach, klasické kožené prišli až neskôr, v roku 1900. 
Klasické pekné hodinárstvo zaniklo s rozvojom priemyslu a 
veľkými sériovými výrobami. Odkedy fungovala veľkovýroba, 
odvtedy stratili pre mňa čaro klasického hodinárstva.“ 

Aké najväčšie a najmenšie hodiny sa dostali k vám na 
opravu? 
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„Najväčšie hodiny sú pôvodné z Kostola sv. Jakuba, ktoré 
sú teraz v múzeu v Nitre, vážili okolo 500 kilogramov. Naj-

menšie boli švajčiar-
ske, jedny z prvých 
experimentov, ktoré 
vyrobili v čase, keď 
sa hodinári snažili vy-
robiť čo možno naj-
tenšie a najmenšie 
hodiny. Celý stroj 
mal osem milimetrov 
a boli hrubé 1,8 mi-
limetra.“ 

Za najlepšie ho-
dinky sa dlhodobo považujú tie švajčiarske. Ako ich vníma 
majster hodinár? 

„Je pravda, že Švajčiarsko je hodinárska veľmoc, za naj-
šikovnejších považujem ale francúzskych hodinárov. Keď bol 
veľký pohon na hugenotov, ktorých vyhnali z Francúzska, naj-
šikovnejší odborníci ušli do Švajčiarska. Tam našli azyl a roz-
vinuli hodinársky priemysel tým spôsobom, že Švajčiari sú 
doteraz na čelných priečkach. Celé to ale vzniklo vo Fran-
cúzsku.“ 

Operujúci doktor a ho-
dinár musia mať jedno 
spoločné – pevnú ruku. 
Ako udržiavate tie svoje v 
kondícii? 

„Práca to nie je ani tak 
silová, pokiaľ sa neopravujú 
vežové stokilogramové ho-
diny a nemusíme ich znášať 
dolu z veže. Samozrejme, že vekom, tak ako chirurgovi, sa ruky 
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začnú chvieť. Ale je na to finta – obyčajný posilňovač na prsty, 
cvičia sa tým aj predlaktia. O posilňovači som počul od kar-
diochirurga pána Fischera, je to dobrý nápad, ktorý u mňa fun-
guje.“ 

www.sme.sk 28.12.2016 
pomocná evidencia 1072/1/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



826 
 

Počasie v Trenčíne a na Slovensku 

 
Synoptický prehľad za mesiac január 2016 

 

Na začiatku mesiaca prúdil do našej oblasti medzi rozsiahlou 
tlakovou výšou nad európskou časťou Ruska a oblasťou níz-
keho tlaku vzduchu nad západnou Európou od juhovýchodu až 
východu studený, pôvodom arktický vzduch.  

Od 4.1. postupne preberala riadiacu úlohu brázda nízkeho 
tlaku vzduchu, siahajúca od Britských ostrovov po východné 
Stredomorie. Po jej prednej strane začal prúdiť do strednej a ju-
hovýchodnej Európy teplejší vzduch.  

V spomínanej brázde sa 6.1. nad Balkánom osamostatnila 
tlaková níž, tá postúpila ďalej na severovýchod. Do strednej Eu-
rópy 8.1. naďalej zasahovala brázda nízkeho tlaku vzduchu od 
západu a po jej prednej strane prúdil do našej oblasti od juho-
západu a západu teplejší a vlhký vzduch. Tlaková níž, spojená 
s uvedenou brázdou, sa postupne presunula nad väčšinu konti-
nentu a ovplyvňovala počasie aj u nás do 12.1.  

Jej stred sa 13.1. presunul nad Petrohradskú oblasť a po jej 
zadnej strane začal opäť prúdiť do strednej  Európy od severu 
studený, pôvodom arktický vzduch. V ňom sa 16.1. od juhozá-
padu rozšírila do strednej Európy oblasť vyššieho tlaku vzdu-
chu a prílev studeného vzduchu od severu pokračoval.  

Oblasť vyššieho tlaku vzduchu zotrvala nad strednou a juho-
východnou Európou do 23.1., kedy bola prerušená oklúznym 
frontom, postupujúcim od západu do strednej Európy. Za ním 
sa od juhozápadu do strednej Európy opäť rozšírila tlaková výš 
a po jej severnom okraji postupovali cez strednú Európu ďalej 
na východ až do konca mesiaca jednotlivé frontálne systémy a 
prinášali do strednej Európy vlhký oceánsky vzduch.  
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Klimatologický prehľad 

 
Január 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od -0,8 °C (Lomnický štít) do 
+1,4 °C (Bratislava, Koliba). Relatívne chladnejší bol január vo 
vysokých horských polohách Slovenska s odchýlkami od -0,8 
°C (Lomnický štít) do 0,0 °C (Chopok).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(-5,3 °C), najvyššia v Hurbanove a aj v Bratislave na letisku (-
0,4 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v januári hodnoty od -12,0 °C (Lom-
nický štít) do -9,0 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej Lesnej (-
24,2 °C, d ňa 23. 1.), najvyššie maximum v Bratislave na Kolibe 
(13,1 °C, dňa 28. 1.). Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 
14. h sa na väčšine územia Slovenska pohybovala okolo nor-
málu: Bratislava +1 %, Piešťany +1 %, Hurbanovo 0 %, Orav-
ská Lesná +1 %, Sliač0 %, Telgárt +1 %, Štrbské Pleso +5 %, 
Košice 0 %, Stropkov-Tisinec -2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v januári rozdielna v zá-
vislosti od inverzných situácií a dosahovala od 46 % (Kamenica 
n/Cirochou) do 136 % (Bratislava, Koliba) normálu. Najsilnej-
šie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 až 70 km/h (v hor-
ských polohách aj vyššou) sme pozorovali v dňoch 8. 1. a 13. 
1., pričom uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia SR.  

Január 2016 bol na Slovensku zrážkovo prevažne normálny, 
iba na niektorých miestach, napríklad na juhovýchodných sva-
hoch Kremnických vrchov a na južných svahoch Vihorlatu mo-
hol byť zrážkovo nadnormálny.  
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Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od približne 15 mm, na niektorých miestach Spiša a v kot-
linách okolo Braniska, do viac ako 100 mm v Kremnických vr-
choch, vo Vihorlate a vo vysokých polohách Tatier. Priestorový 
úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slovenska dosia-
hol 51 mm, čo predstavuje 111 % normálu a prebytok zrážok 5 
mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 

pohybovala od -1,9 °C (Rimavská Sobota, Rožňava) do 1,3 °C 
(Mochovce, Moravský Svätý Ján). Minimálna termínová tep-
lota pôdy v rovnakej hĺbke bola -7,4 °C (Medzilaborce) až 0,5 
°C (Mochovce).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -0,9 °C (Moldava nad Bodvou, Podolínec) do 2,0 °C 
(Moravský Svätý Ján). Na monitorovacích staniciach Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu bolo pozorované premŕ-
zanie pôdy do 6 cm v Bratislave na Kolibe, do 8 cm v Morav-
skom Svätom Jáne, do 10 cm v Moldave nad Bodvou, do 11 cm 
v Hurbanove, do 14 cm v Kuchyni - Nový Dvor, do 15 cm v 
Orechovej, v Oravskom Podzámku, v Prievidzi a v Revúcej, do 
16 cm v Košiciach a v Lieseku, do 17 cm v Bratislave na letisku 
M. R. Štefánika, do 18 cm vo Vígľaši, do 19 cm v Bzovíku, v 
Tisinci, v Topoľčanoch a v Žiari nad Hronom, do 20 cm v Me-
dzilaborciach a v Milhostove, do 22 cm v Michalovciach a v 
Prešove, do 23 cm v Kamenici nad Cirochou, do 24 cm v Ri-
mavskej Sobote, na Sliači, v Turčianskych Tepliciach a v Ži-
hárci, do 25 cm v Bardejove a v Čaklove, do 27 cm v Dolnom 
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Hričove, do 28 cm v Dolných Plachtinciach, do 29 cm v Jaku-
bovanoch, do 30 cm v Banskej Bystrici, do 34 cm vo Švedlári, 
do 35 cm v Boľkovciach, do 36 cm v Telgárte, do 37 cm v Rož-
ňave, do 47 cm v Liptovskom Hrádku,do 48 cm v Poprade a do 
56 cm v Spišských Vlachoch. 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2016 
 
 

Na začiatku mesiaca cez Slovensko smeroval od západu 
teplý front. Za ním k nám prúdil teplý morský vzduch. Dňa 
03.02. do strednej Európy od severozápadu postúpil studený 
front, spojený s tlakovou nížou so stredom nad Škandináviou, a 
v karpatskej oblasti sa zvlnil.  

Za ním sa dňa 04.02. nad Slovensko v studenom vzduchu od 
západu rozširoval výbežok tlakovej výše. Súčasne vo vyšších 
vrstvách ovzdušia od severu do strednej Európy zasahovala hl-
boká brázda nízkeho tlaku vzduchu. Dňa 06.02. od juhozápadu 
postupoval cez Slovensko teplý front, za ním sa po prednej 
strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou 
obnovilo juhozápadné prúdenie teplého vzduchu.  

Dňa 10.02. v juhozápadnom prúdení postupoval cez Sloven-
sko zvlnený studený front, za ktorým prúdil od západu a seve-
rozápadu k nám prechodne chladný morský vzduch. V polovici 
mesiaca sa nad pobrežím západnej Európy začala prehlbovať 
brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá v ďalších dňoch mesiaca 
sa presunula spolu so zvlneným studeným frontom cez strednú 
Európu nad Ukrajinu. Za ním v chladnom vzduchu sa od západu 
rozšíril do našej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

V závere druhej februárovej dekády nad západným Stredo-
morím sa prehĺbila tlaková níž a po jej okraji začal prúdiť od 
juhu do našej oblasti teplý vzduch. Dňa 19.02. sa v juhozápad-
nom prúdení nad strednou Európou sformovalo zvlnené fron-
tálne rozhranie, ktoré sa presunulo dňa 20.02. zo Slovenska ďa-
lej na východ. Za ním začal prúdiť prechodne od západu 
chladný vzduch.  

V západnom prúdení na začiatku poslednej dekády februára 
postúpil do našej oblasti teplý front. Za ním začal prúdiť do na-
šej oblasti od západu veľmi teplý vzduch, v ktorom sme dňa 
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22.02. zaznamenali na Slovensku vysokú dennú teplotu vzdu-
chu. Dňa 24.02. smeroval cez Slovensko od západu zvlnený 
studený front, za ním začal prúdiť do našej oblasti od severozá-
padu chladný vzduch.  

Dňa 25.02. smerovala cez Slovensko od západu frontálna 
vlna, za ktorou sa z Nemecka presúvala cez Rakúsko a Sloven-
sko ďalej na východ tlaková výš. V závere mesiaca sa zo zá-
padného Stredomoria presunula nad Korziku tlaková níž, a po 
jej prednej strane začal prúdiť od juhu do našej oblasti teplý a 
vlhký vzduch.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 

Február 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne mi-
moriadne nadnormálny s odchýlkami od +3,0 °C (Lomnický 
štít) do +6,0 °C (Kamenica nad Cirochou) od normálu.  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 
(0,3 °C), najvyššia v Hurbanove (6,1 °C). Vo vysokých hor-
ských polohách priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári 
dosiahla hodnoty od -8,3 °C (Lomnický štít) do -5,5 °C 
(Chopok).  

Absolútne teplotné minimum namerali na Lomnickom štíte 
(-17,2 °C, dňa 24.02.), najvyššie maximum v Bratislave na le-
tisku M. R. Štefánika (20,3 °C, dňa 22.02.). Priemerná relatívna 
vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine územia Slovenska nad-
normálna: Bratislava +4 %, Piešťany +2 %, Hurbanovo +3 %, 
Oravská Lesná +6 %, Sliač+3 %, Boľkovce +3 %, Telgárt +7 
%, Štrbské Pleso +12 %,Košice +1 %, Stropkov-Tisinec -1 %. 

Suma trvania slneného svitu bola vo februári podnormálna, 
pričom sa pohybovala v intervale od 53 % (Lomnický štít) do 
96 % (Bratislava, Koliba) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra 
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sme zaznamenali v dňoch 07.02.-11.02. a 19.02.-23.02., kedy 
maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť 60 až 90 km/h, vo 
vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené rýchlosti vetra 
sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-
tiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Február 2016 bol na Slovensku zrážkovo nadnormálny. Na 
mnohých miestach krajiny to bol silne, mimoriadne až extrém-
ne zrážkovo nadnormálny február. Mesačné úhrny atmosféric-
kých zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 60 mm, na 
najkrajnejšom západe Záhoria, ale aj v malej oblasti juhový-
chodne od Bratislavy, do viac ako 200 mm v oblasti Pohron-
ského Inovca, Vtáčnika, Kremnických vrchov, Malej Fatry, 
Veľkej Fatry, Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Slovenského 
rudohoria a Vihorlatu. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 135 mm, čo predstavuje 321 % normálu a 
prebytok zrážok 93 mm.  

 
 

Zaujímavosti mesiaca 
 
Mimoriadne až extrémne denné úhrny atmosférických 

zrážok vo februári: 
Predovšetkým na juhu stredného Slovenska a aj v regiónoch 

východného Slovenska spadlo v stredu dňa 10.02. na niekto-
rých miestach extrémne množstvo zrážok pre posledný mesiac 
zimy. Vo februári spadne v našich prírodných podmienkach 50 
mm zrážok a viac za 1 deň iba výnimočne. V rokoch 1981 až 
2015 bolo zaznamenaných na Slovensku v sieti zrážkomerných 
staníc SHMÚ vo februári iba tesne viac ako 10 takýchto vyso-
kých denných úhrnov zrážok, a bolo to v rokoch 1989, 
1997,2002, 2005, 2007 a 2013.  
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Vo februári v roku 2016 pribudlo takýchto vysokých den-
ných úhrnov zrážok minimálne viac ako 10. Z priebežných zá-
znamov merania zrážok, ktoré sa budú ďalej rozširovať a spres-
ňovať, boli 10.02.2016 zaregistrované úhrny zrážok >= 50 mm 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni, v Štítniku, v Nižnej Slanej, v Rat-
kovskom Bystrom, v Lukovištiach, v Revúcej, v Kameňanoch, 
na Prednej Hore, vo Vyšnej Slanej, v Levároch, v Dobšinej a v 
Jelšave. Z predbežných záznamov vyplýva, že priebežne naj-
viac zrážok zaregistrovali 10.02.2016 v Dobšinskej ľadovej jas-
kyni, kde spadlo 66,8 mm zrážok, čím tam bolo doterajšie ma-
ximum denného úhrnu zrážok (42,4 mm) vo februári z 
22.02.2005 prekonané o viac ako 20 mm.  

V Košiciach, podobne ako na niektorých iných meteorolo-
gických staniciach, boli zaznamenané rekordne vysoké denné 
úhrny zrážok od začiatku prevádzky týchto staníc. 

Maximálne viacdenné úhrny atmosférických zrážok na 
Slovensku vo februári 2016:  

Posledný mesiac zimy sa vyznačuje v ročnom režime dlho-
dobých priemerných mesačných úhrnov zrážok tým, že tieto 
majú na konci zimy a na začiatku jari na väčšine územia Slo-
venska najnižšie hodnoty.  

Február v roku 2016 je v tomto zmysle výnimočný. Prejavilo 
sa to nielen v denných úhrnoch zrážok, ale aj vo viacdenných 
úhrnoch. Vzduchové hmoty prinášajúce zrážky postupovali k 
nám na konci prvej a počas väčšiny druhej februárovej dekády 
v tomto roku od juhu až juhozápadu. Zodpovedajú tomu miesta 
výskytu rekordných dvojdenných, resp. päťdenných úhrnov 
zrážok pre mesiac február od polovice 20. storočia.  

V priestorovom rozložení najvyšších dvojdenných či päť-
denných úhrnov zrážok sa prejavuje vplyv náveterných efektov 
na množstvo zrážok na južných svahoch a úpätiach pohorí v 
južnej polovici stredného, ale aj východného Slovenska. Aj keď 
na konci druhej a na začiatku tretej februárovej dekády boli 
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zrážky výdatnejšie aj na severozápadnom Slovensku, v Orav-
skej Lesnej sa to nijako mimoriadne neprejavilo na maximál-
nych päťdenných februárových úhrnoch zrážok.  

Rekordy teploty vzduchu vo februári 2016: 
Nikdy v histórii meteorologických meraní nezachytili mete-

orologické stanice SHMÚ na Slovensku vo februári takú vy-
sokú hodnotu teploty vzduchu ako v pondelok dňa 22.02.2016. 
V Bratislave na letisku bolo v tento deň nameraných 20,3 °C. 
Na niektorých meteorologických staniciach boli dosiahnuté aj 
nové maximá teploty vzduchu pre mesiac február. Príkladom 
sú: Kuchyňa-letisko 19,2 °C, Bratislava-Mlynská dolina 19,9 
°C, Bratislava-Koliba 19,1 °C, Bratislava-letisko 20,3 °C, na-
pokon tiež kotlinové stanice ako Podolínec 17,6 °C a Spišské 
Vlachy 18,4 °C.  

Dňa 22.02.2016 pri výraznom prúdení teplého vzduchu sa 
vyskytovali v závetrí Álp föhnové efekty, ktoré boli výrazné v 
kotlinách južne a juhovýchodne od Viedne. Na rakúskej synop-
tickej stanici Reichenau an der Rax bola nameraná maximálna 
teplota vzduchu až 22,5 °C. Tieto föhnové efekty sa prejavili aj 
v širšom priestore regiónu medzi Viedňou a Bratislavou.  

Maximálna denná teplota vzduchu v Bratislave na letisku 
(20,3 °C) prekonala doterajší februárový rekord maximálnej 
dennej teploty vzduchu pre Slovensko z Moravského Svätého 
Jána, kde 25.02.2008 namerali 20,2 °C. Sú to zatiaľ jediné dve 
hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu vo februári, ktoré 
boli vyššie ako 20 °C. V januári bola takáto hodnota zaregistro-
vaná u nás iba raz, a to dňa 29.01.2002. V Bratislave, v Mlyn-
skej doline, vtedy namerali 20,2 °C.  

Jediným mesiacom roka, kedy teplota vzduchu na Slovensku 
ešte nedosiahla úroveň 20 °C, zostal december. V poslednom 
mesiaci roka namerali na Slovensku najvyššiu teplotu vzduchu 
dňa 19.12.1989 vo Veľkom Mederi, a to 19,1 °C. Maximum 
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teploty vzduchu z letiska v Bratislave je takto aj najvyššou tep-
lotou vzduchu nameranou na Slovensku v zime.  

Tohtoročný február sa priebežne vyznačuje početným vý-
skytom rekordov niektorých charakteristík teploty vzduchu, 
ktoré sa viažu k určitým dňom. Nadpolovičná väčšina dní mala 
doteraz rekordy niektorých charakteristík teploty vzduchu. Naj-
viac ich bolo v dňoch 02.02.2016, 09.02.2016, 18.02.2016 a 
22.02.2016.Tu je zaujímavé, že to neboli iba rekordy, ktoré v 
určitých dňoch prislúchali určitej meteorologickej stanici. Hod-
nota teploty vzduchu, ktorá bola nameraná 18.02.2016 v Kame-
nici nad Cirochou (14,9 °C) sa stala novým celoslovenským re-
kordom maximálnej dennej teploty vzduchu pre 18. február. 

Teplotne a zrážkovo rekordný február 2016:  
Február 2016 bol na niektorých meteorologických staniciach 

teplotne a zároveň aj zrážkovo rekordný. Zrážkové rekordy boli 
dosiahnuté najmä v oblastiach južnej polovice Slovenska.  

Teplotné rekordy dominovali v nižších polohách prevažne 
na východnom Slovensku. Posledný mesiac zimného obdobia 
2015/2016 bol nadnormálne teplý a veľmi často sa v jeho prie-
behu vyskytovali výdatné atmosférické zrážky. V prípade cha-
rakteristík teploty vzduchu sa v ňom vyskytlo pomerne veľa re-
kordov v jednotlivých dňoch a rekordná bola aj priemerná me-
sačná teplota vzduchu na niektorých meteorologických stani-
ciach, predovšetkým v oblastiach s kontinentálnejšou klímou. 
Zreteľné to bolo na juhu stredného Slovenska a na východnom 
Slovensku.  

V prípade rekordov mesačných úhrnov zrážok sa v ich roz-
ložení uplatňoval vplyv zvlnených frontálnych rozhraní a tlako-
vých níží postupujúcich z centrálneho Stredomoria smerom na 
severovýchod. Zrážkami bola viac zasiahnutá východná polo-
vica Podunajskej nížiny, čiastočne aj Ponitrie, ďalej Pohronie, 
juh stredného a východného Slovenska. V pohoriach sa pritom 
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veľmi dobre prejavovali vplyvy náveterných efektov na množ-
stvo spadnutých zrážok.  

Ak by sme hodnotili celoslovenské priestorové charakteris-
tiky teploty vzduchu a atmosférických zrážok, tak február 2016 
bol v tomto zmysle rekordný, to znamená, že bol teplejší ako 
február v roku 1966 a bohatší na zrážky ako február v roku 
1977. Priestorová hodnota celoslovenského úhrnu zrážok na 
Slovensku pre mesiac február, použitím metódy dvojitého vá-
ženého priemeru, dosiahla v roku 1977 úroveň 94 mm. Medzi 
zrážkovo najbohatšie od roku 1881 patria aj februáre rokov 
1952 (86 mm), 1976 (82 mm) a 2013 (82 mm). Zima 2012/2013 
sa vyznačovala podobnými typmi poveternostných situácií, aké 
sa vyskytli aj v druhej polovici zimy 2015/2016.  

Pred 3 rokmi bolo veľmi veľa snehu v južnej polovici Slo-
venska aj v nižších polohách. Teplotné podmienky poslednej 
zimy však boli menej priaznivé pre výskyt sneženia v nižších 
nadmorských výškach. Aktuálne existuje rozhranie, ktoré je v 
úrovni nad 1000 m nad morom, nad ktorým hrúbka snehovej 
pokrývky rýchlo narastá a naopak pod touto úrovňou je snehová 
pokrývka veľmi nestabilná. Striedavo sa vytvára a topí, s po-
merne veľkou variabilitou.  

Priestorová hodnota celoslovenskej priemernej mesačnej 
teploty vzduchu pre február 2016 je iba o jednu desatinu stupňa 
vyššia (3,6 °C), ako bola dosiahnutá v roku 1966 (3,5 °C). Mi-
moriadne teplý bol február na Slovensku aj v rokoch 2014, 
1995, 1990 a 1974 (všetky s teplotou nad 2,5 °C). Pri zrážkach 
bude tento rozdiel výrazný, pretože z priebežne dostupných 
údajov o mesačných úhrnoch zrážok vo februári vyplýva, že 
priestorová hodnota celoslovenského mesačného úhrnu zrážok 
v poslednom mesiaci zimy 2015/2016 dosahuje trojcifernú hod-
notu.  

Vplyvom prevládajúceho oblačného a daždivého počasia sa 
teplotné rekordy prejavili najmä pri minimálnych teplotách 
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vzduchu. Od roku 1961 bola rekordne vysoká mesačná mini-
málna teplota vzduchu podľa priebežných operatívnych údajov 
spolu až na 10 klimatologických (Banská Štiavnica, Sliač, Boľ-
kovce, Rimavská Sobota, Švedlár, Čaklov, Košice, Medzila-
borce, Milhostov a Michalovce) a 2 automatických staniciach 
(Ratková a Brezno).  

Február 2016 patril medzi najmenej slnečné februáre od roku 
1951. Tak napr. na Sliači bola dĺžka slnečného svitu len 41,6 h, 
čo je druhé miesto hneď za februárom 1969 (26 hodín).  
 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 

pohybovala od 0,4°C (Podolínec) do 5,6 °C (Hurbanovo). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -1,0 °C 
(Spišské Vlachy) až 2,5 °C (Mochovce). Priemerná mesačná 
teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 0,1 °C (Podolí-
nec) do 5,6 °C (Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Bratislave na letisku M. R. Štefánika a v 
Hurbanove, do 2 cm v Bratislave na Kolibe, v Lieseku a v Orav-
skom Podzámku, do 3 cm v Moravskom Svätom Jáne a vo Veľ-
kých Ripňanoch, do 4 cm v Čaklove a v Medzilaborciach, do 5 
cm v Kamenici nad Cirochou, v Rožňave a v Tisinci, do 6 cm 
v Milhostove, do 8 cm v Michalovciach, do 10 cm v Dudin-
ciach, do 11 cm v Bzovíku a v Košiciach, do 12 cm v Prievidzi 
a v Topoľčanoch, do 15 cm v Spišských Vlachoch a vo Vígľaši, 
do 18 cm v Prešove, do 19 cm v Jakubovanoch, do 20 cm v 
Rimavskej Sobote, do 21 cm v Bardejove, v Turčianskych Tep-
liciach a v Žiari nad Hronom, do 22 cm na Sliači, do 25 cm v 
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Dolných Plachtinciach a v Dolnom Hričove, do 28 cm v Ban-
skej Bystrici, do 33 cm v Boľkovciach a vo Švedlári, do 35 cm 
v Telgárte, do 45 cm v Liptovskom Hrádku a do 47 cm v Pop-
rade.  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Ozimné obilniny a repka ozimná prezimovali dobre. Repka 
ozimná zotrvávala do konca mesiaca v prízemnej ružici listov. 
Nadpriemerne teplé počasie vo februári sa prejavilo nalieva-
ním púčikov ovocných drevín, hlavne skorých odrôd čerešní, 
višní, hrušiek a jabloní.  

Lieska obyčajná, vŕba rakytová a jelša lepkavá začali kvitnúť 
v druhej dekáde mesiaca, len ojedinele aj skôr, v stredných 
a podhorských polohách v tretej dekáde mesiaca. Pozorované 
bolo pučanie púčikov orgovánu obyčajného, ruže šípovej, 
slivky trnkovej a bazy čiernej, u ktorej boli v závere mesiaca 
ojedinele zaznamenané aj prvé listy.  

Začiatok kvitnutia snežienky jarnej bol zaznamenávaný po-
čas celého mesiaca, všeobecné kvitnutie od polovice mesiaca. 
V druhej dekáde februára začal ojedinele kvitnúť podbeľ lie-
čivý.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
Prevažne v priebehu tretej dekády mesiaca boli zazname-

nané prvé aj hromadné prílety škovránka poľného, škorca les-
klého a prvá znáška peľu včely medonosnej. Posledný februá-
rový týždeň sa prvým spevom ozýval drozd plavý.  
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Synoptický prehľad za mesiac marec 2016 
 
 
Dňa 1.3. počasie na Slovensku ovplyvňoval frontálny sys-

tém, spojený s tlakovou nížou, ktorá sa z centrálneho Stredo-
moria premiestňovala cez Balkán ďalej na severovýchod. Po jej 
zadnej strane začal nad Slovensko prúdiť chladný morský 
vzduch a v ňom sa na východ presúvala tlaková výš.  

Dňa 3.3. počasie na našom území ovplyvnilo ďalšie zvlnené 
frontálne rozhranie, spojené s tlakovou nížou so stredom nad 
Jadranským morom, ktorá sa následne presunula nad Rumun-
sko. Súčasne sa nad západnou Európou prehĺbila rozsiahla 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane od juhu 
znova prúdil do našej oblasti teplý vzduch. S ňou spojený zvl-
nený studený front sa počas 6. a 7.3. presúval na východ.  

Dňa 8.3. sa od západu rozšíril do našej oblasti výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu. Súčasne sa nad juhovýchodnou Európou 
začala formovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu a po 
jej okraji k nám 10. a 11.3. prúdil od juhovýchodu vlhší vzduch. 
Nad južnou Škandináviou mohutnela tlaková výš, ktorej stred 
sa následne presunul nad Dánsko a po jej okraji prúdil od seve-
rovýchodu do karpatskej oblasti chladný a suchý vzduch.  

Dňa 15.3. sa cez karpatskú oblasť smerom na juhozápad pre-
miestňovala výšková tlaková níž. V prízemnom tlakovom poli 
zasahoval do našej oblasti od severozápadu, postupne od zá-
padu okraj tlakovej výše, ktorý postupne slabol.  

Dňa 19.3. postúpil od severu do strednej a východnej Európy 
studený front. Za ním začal prúdiť do karpatskej oblasti od se-
veru, neskôr severovýchodu chladný vzduch. Súčasne sa 21.3. 
začala nad severnou Afrikou formovať tlaková níž, ktorá sa pre-
súvala z južného Talianska cez Balkán nad Čierne more a po jej 
zadnej strane stále prúdil do karpatskej oblasti chladný vzduch 
od severovýchodu.  
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Dňa 25.3. sa od juhozápadu začala rozširovať do strednej 
Európy oblasť vyššieho tlaku vzduchu a jej vplyv pretrvával do 
27.3.,kedy od západu postúpil do strednej Európy zvlnený stu-
dený front, ktorý sa v tejto oblasti postupne 28.3. rozpadol. 
Ďalší studený front ovplyvnil počasie u nás 29.3. Nad západnou 
Európou sa na konci mesiaca sformovala rozsiahla brázda níz-
keho tlaku vzduchu a po jej prednom okraji začal prúdiť do 
strednej Európy opäť veľmi teplý vzduch.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
Marec 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, s teplotnými odchýlkami od +0,7 °C (Lomnický štít) 
do +2,9 °C (Medzilaborce). Relatívne teplejší bol marec na vý-
chode Slovenska. Absolútne najnižšia priemerná mesačná tep-
lota vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zazname-
naná v Telgárte 1,0 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (6,7 
°C).  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu hodnoty od -8,6 °C (Lomnický štít) do -
5,7 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum namerali na 
Lomnickom štíte (-16,1 °C, dňa 24. 3.), najvyššie maximum v 
Bratislave na Kolibe (22,8 °C, dňa 21. 3.). Priemerná relatívna 
vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine územia Slovenska 
okolo normálu: Bratislava-letisko -5 %, Piešťany -1 %, Hurba-
novo 0 %, Oravská Lesná -2 %, Sliač-7 %, Boľkovce -3 %, 
Štrbské Pleso +4 %, Košice +1 %, Stropkov-Tisinec -2 %. 

Suma trvania slnečného svitu dosiahla v marci hodnoty 
okolo normálu, bolo to od 82 % (Telgárt) do 109 % (Chopok) 
normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 1. a 11. 
marca, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť60 až 80 
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km/h, vo vysokých horských polohách aj vyššie. Uvedené rých-
losti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-
nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-
venska.  

Marec 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny 
alebo podnormálny. Výnimkou bol iba krajný juhovýchod Pod-
unajskej nížiny, ďalej krajný východ Slovenska a prípadne nie-
ktoré iné lokality, kde mohli byť atmosférické zrážky na nie-
ktorých miestach trochu nadnormálne.  

Mesačné úhrny zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 
5 mm v oblasti Nového Mesta nad Váhom, do tesne viac ako 
100 mm na hrebeňoch Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 29 mm, čo predstavuje 62 % nor-
málu a deficit zrážok 18 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 

pohybovala od 3,6 °C (Liesek) do 7,7 °C (Hurbanovo). Mini-
málna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 0,0 °C 
(Medzilaborce) až 4,6 °C (Mochovce). Priemerná mesačná tep-
lota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 3,3 °C (Liesek) do 
7,6 °C (Hurbanovo).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Bratislave na Kolibe, v Dudinciach, v Hur-
banove, v Lieseku, v Michalovciach, v Milhostove a aj v Ri-
mavskej Sobote, do 1 cm v Prievidzi, do 2 cm v Čaklove, v 
Dolnom Hričove, v Košiciach, v Medzilaborciach, v Morav-
skom Svätom Jáne, v Poprade, na Sliači a v Topoľčanoch, do 3 
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cm v Banskej Bystrici, v Bardejove, v Boľkovciach, v Brati-
slave na letisku M. R. Štefánika, v Kamenici nad Cirochou a v 
Žiari nad Hronom, do 4 cm v Tisinci a vo Vígľaši, do 5 cm v 
Bzovíku, do 10 cm vo Švedlári, a do 26 cm v Telgárte.  

V Telgárte pôda najviac premŕzala na začiatku mesiaca, v 
prvej a druhej pentáde, na ostatných staniciach vo štvrtej a pia-
tej pentáde.  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

V priebehu marca odnožovali ozimné obilniny, ktoré v je-
seni minulého roku neodnožili. Od druhej dekády bol pozoro-
vaný začiatok predlžovania byle repky ozimnej. Pri pšenici 
ozimnej bol začiatok predlžovania listových pošiev zazname-
naný v poslednej dekáde mesiaca.  

Sejby jačmeňa jarného a pšenice jarnej sa začali v prvej de-
káde marca, najskoršie sejby týchto jarín v tretej dekáde me-
siaca vzchádzali. V druhej dekáde sa začal siať ovos siaty, ale 
aj mak siaty, ktorý vzchádzal v závere mesiaca. Od druhej de-
kády sa začali vysádzať skoré zemiaky, vysieval sa hrach siaty, 
v poslednej dekáde slnečnica ročná, ľan siaty a cukrová repa. U 
viniča hroznorodého bolo v prvej dekáde pozorované prúdenie 
štiav.  

Od druhej dekády pučali listové aj zmiešané púčiky ovoc-
ných drevín, pri ríbezli červenej už v prvej dekáde, ktorá začala 
v druhej dekáde ojedinele kvitnúť a vytvárať prvé listy. Skoré 
odrody čerešne vtáčej začali kvitnúť v poslednej dekáde, mar-
hule obyčajnej ojedinele aj skôr. Celý mesiac bol ešte zazname-
návaný začiatok kvitnutia liesky obyčajnej a vŕby rakytovej, 
hlavne v stredných a podhorských oblastiach.  

Na viacerých lokalitách začal začiatkom marca kvitnúť drieň 
obyčajný, v druhej dekáde breza previsnutá, zlatovka previs-
nutá a slivka trnková (trnka), od tretej dekády hrab obyčajný a 
ojedinele smrekovec opadavý. Hlavne v druhej a tretej dekáde 
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pučali púčiky väčšiny lesných drevín a pozorované boli aj prvé 
listy.  

Z bylín začal v prvej dekáde mesiaca kvitnúť pečeňovník 
trojlaločný i záružlie močiarne, v druhej dekáde veternica hájna 
a púpava lekárska.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
Celý mesiac pokračovali prílety škovránka poľného a 

škorca lesklého, ich prvý spev bol zaznamenaný v prvej de-
káde. Od konca druhej dekády bol pozorovaný prílet bociana 
bieleho. Prvé kŕdle lastovičky domovej prilietali v závere me-
siaca.  

 

 
 
 
Husté sneženie v Trenčianskom kraji 1. marca začína kom-

plikovať dopravu. I napriek tomu sú všetky úseky ciest zatiaľ 
zjazdné. Vyplýva to z informácií Slovenskej správy ciest o zjaz-
dnosti ciest. 
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Asi trojcentimetrová vrstva snehu je na horskom priechode 
Skýcov, medzi obcou Bošany v okrese Partizánske a Ský-
covom, na úseku medzi mestom Brezová pod Bradlom a štát-
nou hranicou s Českou republikou, na cestách III. triedy v 
okrese Myjava a na horskom priechode Homôlka. Na týchto 
úsekoch je nutné používať zimné pneumatiky. 

Cesta II. triedy z Ilavy po horský priechod Homôlka je pre 
silné sneženie uzavretá pre kamióny. Ako informovalo Ope-
račné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Trenčíne, cesta II/574 je pre kamióny uzavretá od 11.30 h do 
odvolania. 

Na cestách III. triedy v Ilavskom okrese je kašovitá vrstva 
snehu, horské priechody Fačkovské sedlo a Šútovce sú mokré, 
doprava je tu počas zimných mesiacov uzatvorená pre vozidlá 
nad 10 metrov. 

www.sme.sk 01.03.2016 
pomocná evidencia 119/1/2016 
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Synoptický prehľad za mesiac apríl 2016 
 

 
Dňa 1.4. sa cez strednú Európu presúval z alpskej oblasti ďa-

lej na východ studený front spojený s tlakovou nížou, za ktorým 
k nám od severozápadu prechodne prúdil studený vzduch. 
V dňoch 2. a 3.4. sa cez Balkán od západu ďalej nad Čierno-
morskú oblasť presúval stred tlakovej výše a po jej okraji k nám 
opäť začal prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch.  

V dňoch 5. až 7.4. v teplom vzduchu ovplyvňovalo počasie 
v strednej Európe zvlnené frontálne rozhranie, ktoré 9.4. postú-
pilo cez Slovensko ďalej na východ. Následne počasie u nás 
ovplyvňovala vypĺňajúca sa tlaková níž so stredom nad Čier-
nym morom. V ďalších dňoch sa nad strednou Európou udržia-
valo pole rovnomerne rozloženého tlaku vzduchu.  

Dňa 14.4. postúpil od západu nad Slovensko ďalší zvlnený 
studený front. V dňoch 16. a 17.4. k nám po prednej strane tla-
kovej níže nad západnou Európou prúdil od juhozápadu teplý 
vzduch.  

V dňoch 18. a 19.4. počasie u nás ovplyvňoval výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu nad západnou Európou. Dňa 20.4. postúpil 
cez naše územie ďalej na juhovýchod studený front a za ním k 
nám začal od severovýchodu prúdiť chladnejší vzduch, v kto-
rom sa cez naše územie presúvala 21.4. slabnúca tlaková výš. 

Dňa 22.4. postúpil cez naše územie ďalej na juhovýchod 
ďalší studený front a za ním k nám opäť prúdil chladnejší 
vzduch od severu. Dňa 24.4. sa nad Čiernomorskou oblasťou 
prehĺbila tlaková níž a po jej zadnej strane k nám v nasledujú-
cich dňoch naďalej prúdil od severu chladnejší vzduch.  

Dňa 27.4. postúpil od západu do našej oblasti studený front 
a za ním sa v chladnom vzduchu rozšíril od západu nevýrazný 
výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V závere mesiaca k nám po 
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prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu prúdil od juhu tep-
lejší vzduch.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
Apríl 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nad-

normálny, na juhozápade prevažne normálny, s teplotnými od-
chýlkami od +0,7 °C (Piešťany) do +2,6 °C (Lomnický štít). 
Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo 
vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Les-
nej (6,0 °C), najvyššia v Hurbanove (12,1 °C).  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -3,1 °C (Lomnický 
štít) do -0,3 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum (mimo 
vysokých horských polôh) bolo zaznamenané v Oravskej Les-
nej (-6,5 °C, dňa 26. 4.), najvyššie maximum v Čadci (26,4 °C, 
dňa 5. 4.).  

Na Lomnickom štíte poklesla dňa 28. 4. teplota vzduchu na 
-14,2 °C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska normálna: Bratislava -4 %, Piešťany 
+4 %, Hurbanovo -2 %, Oravská Lesná -2 %, Sliač0 %, Boľ-
kovce +2 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice -2 %, 
Stropkov-Tisinec -4 %. Suma trvania slnečného svitu bola v ap-
ríli prevažne nadnormálna a pohybovala sa v intervale od 104 
% (Kamenica n/Cirochou) do 131 % (Chopok) mesačného nor-
málu.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali lokálne pri búr-
kach, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rýchlosť60 až 80 
km/h. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a preto nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia Slovenska.  
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Apríl 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny 
alebo podnormálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti, kde sa 
vyskytli výdatnejšie búrkové lejaky, a tam mohli byť mesačné 
úhrny atmosférických zrážok v apríli aj nadnormálne. Stalo sa 
tak napríklad v oblasti južnej časti Malých Karpát, v niektorých 
regiónoch na rozhraní Horehronia a Spiša, a aj v určitých ďal-
ších lokalitách, predovšetkým východného Slovenska.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa hodnotovo pohy-
bovali väčšinou od približne 10 mm na niektorých miestach 
Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, do viac ako 100 mm 
v niektorých častiach Tatier, na východe Horehronia a v oblasti 
Slovenského raja. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 53 mm, čo predstavuje 96 % normálu a deficit 
zrážok 2 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli po-

hybovala od 9,0 °C (Liesek) do 13,2 °C (Orechová). Minimálna 
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 2,0 °C (Medzila-
borce) až 8,4 °C (Bratislava - Koliba). Priemerná mesačná tep-
lota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 8,3 °C (Liesek) do 
12,7 °C (Orechová).  

Na monitorovacích staniciach Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu bolo pozorované premŕzanie pôdy od tenkej 
povrchovej vrstvy v Bratislave na letisku M. R. Štefánika, v 
Dolnom Hričove, v Dudinciach, na Sliači, v Rimavskej Sobote 
a v Kamenici nad Cirochou, do 1 cm v Moravskom Svätom 
Jáne a v Poprade, do 2 cm v Telgárte, do 4 cm v Červenom 
Kláštore a do 8 cm vo Švedlári. Pôda premŕzala prevažne v pr-
vej, lokálne aj v piatej a šiestej pentáde.  
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Najvyspelejšie porasty ozimných obilnín vytvárali prvé ko-
lienka na juhu od prvej dekády, v druhej dekáde už aj druhé 
kolienka. Repka ozimná začala kvitnúť v prvej dekáde, do 
stredných polôh Banskobystrického kraja až v druhej dekáde. 

V prvej dekáde apríla bola pri chmeli obyčajnom zazname-
naná fenologická fáza pučania púčikov. Začala sa siať repa 
kŕmna, kukurica na siláž aj zrno, vzchádzal ovos siaty, hrach 
siaty, ľan siaty aj repa cukrová. Od druhej dekády na viacerých 
lokalitách vzchádzala kukurica siata, slnečnica, skoré zemiaky, 
zakvitli trávy a zaznamenaný bol prvý pár pravých listov repy 
cukrovej.  

Začala odnožovať pšenica jarná aj jačmeň jarný, ktorý na 
konci mesiaca vytváral miestami prvé kolienka. Neskoré ze-
miaky sa začali vysádzať prvý aprílový týždeň, vzchádzali v 
tretej dekáde, chmeľ obyčajný vytváral prvé listy. Prízemné 
mrazy poškodili miestami porasty kukurice siatej, zemiakov a 
repky ozimnej.  

Prvú aprílovú dekádu začali kvitnúť čerešňa neskorá i viš-
ňová, slivka domáca, broskyňa obyčajná a aj ríbezľa čierna. Pri 
viniči hroznorodom boli zaznamenané prvé listy. Letné i je-
senné hrušky a jablone začali kvitnúť v prvej dekáde, od druhej 
orech kráľovsky aj ríbezľa egrešová. Na konci druhej, ale hlav-
ne v poslednej dekáde mesiaca došlo v dôsledku výskytu mra-
zov k namrznutiu až zmrznutiu kvetov, plodov a listov ovoc-
ných drevín. Miestami bola na 90 – 100 % zničená tohtoročná 
úroda.  

V prvej dekáde apríla začal v nižších polohách kvitnúť hloh 
obyčajný, v druhej na viacerých lokalitách buk lesný, dub letný, 
jarabina vtáčia, pagaštan konský, orgován obyčajný a brusnica 
čučoriedková. Ihličnaté dreviny začali v druhej dekáde vytvárať 
prvé májové výhonky.  



850 
 

Celý mesiac pokračovalo zalisťovanie lesných drevín. Na 
viacerých lokalitách boli pozorované prvé zrelé plody vŕby ra-
kytovej záverom apríla. Od polovice mesiaca kvitla konvalinka 
voňavá.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
Začiatkom apríla prilietali prvé kŕdle belorítky domovej, od 

druhej dekády dážďovník tmavý. Prvým spevom sa ozývala 
kukučka jarabá od prvej dekády, zaznamenaný bol prvý vý-
skyt chrústa obyčajného, v poslednej dekáde aj pásavky ze-
miakovej.  

 

 
 
 
Prízemný mráz predpovedajú aj pre Trenčín. Predstavuje po-

tenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. 
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Na Slovensku opäť hrozia nočné prízemné mrazy. Meteoro-
lógovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu očaká-

vajú v pondelok 25. ap-
ríla v noci a v utorok 26. 
apríla nadránom výskyt 
mínusových teplôt. Pred 
prízemným mrazom vy-
dal SHMÚ výstrahu 1. 
stupňa. 

Výstraha platí pre 
celé územie Slovenska 

od polnoci do 8.00 h. V okresoch severného Slovenska môže 
podľa webu SHMÚ teplota klesnúť až na mínus 8 stupňov Cel-
zia. 

Meteorológ Štefan Dlhoš k tomu dodáva, že mráz sa objaví 
aj v nížinách.  

„Vo výške 5 cm nad zemským povrchom sa môže teplota 
pohybovať od 0 až do -5 stupňov Celzia,“ uviedol. 

Prízemný mráz môže predstavovať nebezpečenstvo pre tep-
lomilné rastliny, varoval Slovenský hydrometeorologický ús-
tav. 

www.sme.sk 25.04.2016 
pomocná evidencia 274/1/2016 
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Synoptický prehľad za mesiac máj 2016 
 
 
V prvých májových dňoch zasahovala nad strednú Európu z 

centrálneho stredomoria brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa 
postupne presúvala nad oblasť Čierneho mora. V stredu 4.5. 
zmohutnela nad Severným morom tlaková výš, ktorej stred sa 
presúval cez Južnú Škandináviu až nad Pobaltie.  

Dňa 8.5. sa začala nad východným Atlantikom prehlbovať 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane k nám za-
čal v ďalších dňoch prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. Dňa 
11.5. sa prehĺbila nad západnou Európou samostatná tlaková 
níž, ktorej stred sa postupne presunul nad Alpy a neskôr až nad 
naše územie. S ňou spojený oklúzny front ovplyvňoval počasie 
na našom území dňa 13.5. Dňa 14.5. sa stred tlakovej níže pre-
sunul z nášho územia na severovýchod a súčasne postúpil cez 
naše územie na juhovýchod studený front.  

V období od 16. do 19.5. v chladnom vzduchu, ktorý k nám 
prúdil od severozápadu, zasahoval od juhozápadu a neskôr až 
od juhu výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Dňa 20.5. sa presu-
nula zo západnej Európy do našej oblasti brázda nízkeho tlaku 
vzduchu, spojená s oklúznym frontom. Za frontom sa presunula 
zo západnej Európy nad strednú oblasť vyššieho tlaku vzduchu, 
ktorej stred sa v ďalších dňoch postupne presunul až nad Ukra-
jinu.  

Dňa 23.5. sa prehĺbila nad západnou Európou brázda níz-
keho tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdil do alpskej a 
karpatskej oblasti od juhozápadu teplý vzduch. Dňa 24.5. poča-
sie na Slovensku ovplyvňoval zvlnený studený front, spojený 
so spomínanou brázdou nízkeho tlaku vzduchu, ktorý sa v prie-
behu nasledujúceho dňa postupne presunul ďalej na východ.  

V ďalších dňoch 26. a 27.5. sa nad strednou Európou v tep-
lejšom vzduchu udržiavalo pole rovnomerne rozloženého tlaku 
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vzduchu. V dňoch 28. a 29.5. prúdil do alpskej a karpatskej ob-
lasti od juhozápadu teplý, pôvodom tropický vzduch. Súčasne 
sa nad západnou Európou prehlbovala brázda nízkeho tlaku 
vzduchu a 29.5. sa už v prízemnom tlakovom poli nad alpskou 
oblasťou nachádzala plytká tlaková níž. 

 Stred tlakovej níže sa v závere mesiaca presunul nad Ne-
mecko a súčasne sa nad celým stredoeurópskym vnútrozemím 
vytvorila rozsiahla oblasť nižšieho tlaku vzduchu.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Máj 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od +0,1 °C (Poprad) do +1,5 
°C (Sliač). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota 
vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej (10,9 °C), najvyššia v Hurbanove (16,3 °C). 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v máji hodnoty od -0,8 °C (Lomnický 
štít) do 2,5 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum (mimo 
vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej (-2,6 °C, 
dňa 16. 5.), najvyššie maximum v Kamenici n/Cirochou (30,0 
°C, dňa 29. 5.). Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota 
vzduchu dňa 16. 5. na -10,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčšine 
územia okolo normálu: Bratislava -2 %, Piešťany +3 %, Hur-
banovo +5 %, Oravská Lesná -3 %, Sliač-7 %, Boľkovce -6 %,  
Telgárt -5 %, Štrbské Pleso -3 %, Košice -5 %, Stropkov-Tisi-
nec -5 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevažne nadnor-
málna v intervale od 72 % (Lomnický štít) do 129 % (Stropkov-
Tisinec) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rých-
losťou 50 až 60 km/h (v horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali v dňoch 4. 5., 24. 5. a 25. 5.. Uvedené rýchlosti vetra 
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sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-
tiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až 
nadnormálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti, kde sa vy-
skytli výdatnejšie búrkové lejaky, a tam mohli byť mesačné 
úhrny atmosférických zrážok v máji aj výraznejšie nadnor-
málne. Stalo sa tak napríklad na niektorých miestach v centrál-
nej a východnej časti Podunajskej nížiny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od približne 30 mm na niektorých miestach na Spiši, do 
tesne viac ako 140 mm v niektorých oblastiach severozápad-
ného a severného Slovenska. Priestorový úhrn zrážok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 81 mm, čo predstavuje 107 % nor-
málu a prebytok atmosférických zrážok 5 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji po-

hybovala od 12,4 °C (Turčianske Teplice) do 18,1 °C (Hurba-
novo). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
6,9 °C (Turčianske Teplice) až 11,6 °C (Bratislava - Koliba). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 11,6 °C (Turčianske Teplice) do 17,1 °C (Hurbanovo). 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Začiatkom mája bolo pozorované zdurenie pošvy posled-
ného listu ozimných obilnín a do konca prvej dekády vyspelej-
šie porasty aj klasili. Na juhu bola koncom mája zaznamenaná 
mliečna zrelosť jačmeňa ozimného.  
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Do polovice mesiaca bol vo vyšších polohách územia ešte 
zaznamenávaný začiatok kvitnutia repky ozimnej. Jarné obil-
niny v druhej dekáde mesiaca vytvárali druhé kolienka, na juhu 
Banskobystrického kraja iba prvé, najvyspelejšie porasty klasili 
a ojedinele aj kvitli. Porasty kukurice siatej vytvárali v prvej 
dekáde mesiaca tretie listy, zemiaky sa zapájali do riadkov, a v 
poslednej dekáde začali na viacerých lokalitách kvitnúť.  

V druhej dekáde mája bol pri maku siatom pozorovaný za-
čiatok predlžovania stoniek a začal kvitnúť hrach siaty. Cuk-
rová repa sa zapájala do riadkov, ale marcové sejby boli už aj 
na začiatku dekortizácie buliev. Uskutočňovali sa prvé kosby 
viacročných krmovín a tráv.  

Prvé dve dekády mesiaca ešte kvitli slivky i hrušky, jablone 
vo vyšších polohách ešte aj v tretej dekáde. V poslednej dekáde 
mája skoré čerešne dosiahli v najteplejších oblastiach zberovú 
zrelosť.  

Začali kvitnúť skoré odrody viniča hroznorodého, na juhu 
ojedinele aj skôr. V priebehu mesiaca bola zaznamenaná tvorba 
púčikov ovocných drevín.  

Aj počas mája sa vyskytli nízke teploty vzduchu, ktoré po-
škodili rozkvitnuté ovocné dreviny. Začiatkom mesiaca bol po-
zorovaný začiatok kvitnutia agáta bieleho i ostružiny malino-
vej, z bylín margaréty bielej.  

Od druhej dekády mája začala kvitnúť ruža šípová i vtáčí 
zob, a koncom mesiaca ojedinele lipa veľkolistá. Lokálne boli 
nízkymi teplotami vzduchu poškodené kvety agáta bieleho.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
Prvé dve dekády mesiaca ešte prilietali na naše územie las-

tovička domová a belorítka domová, dážďovník tmavý, ojedi-
nele aj začiatkom tretej dekády.  

V máji vo všetkých dekádach bol zaznamenávaný prvý aj 
hromadný výskyt pásavky zemiakovej.  
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Synoptický prehľad za mesiac jún 2016 
 

 
Počas prvých piatich dní mesiaca sa nad našou oblasťou na-

chádzalo nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. Dňa 
6.6. prešiel cez Karpatskú oblasť smerom na juh studený front 
a za ním sa do strednej Európy rozšíril od severu výbežok vyš-
šieho tlaku vzduchu.  

Neskôr od severozápadu postúpil cez strednú Európu ďalší 
studený front. V dňoch od 10.6. do 15.6. sa nad Poľskom a Kar-
patským pohorím vlnilo frontálne rozhranie, pričom nad našou 
oblasťou sa udržiavalo nevýrazné tlakové pole.  

V priebehu 16. a 17.6. prešla cez našu krajinu a okolité štáty 
smerom na východ brázda nízkeho tlaku vzduchu. Za ňou sa 
nad našou oblasťou udržiavalo nevýrazné pole relatívne vyš-
šieho tlaku vzduchu. V dňoch od 21.6. do 25.6. k nám od juhu 
prúdil v nevýraznom poli veľmi teplý vzduch.  

Dňa 26.6. postúpil cez našu oblasť od západu studený front 
a za ním sa k nám od juhozápadu rozšíril výbežok vyššieho 
tlaku vzduchu. Oblasť vyššieho tlaku vzduchu sa neskôr presu-
nula na východ a po jej zadnej strane sa do našej oblasti v po-
sledných dňoch mesiaca obnovil prílev veľmi teplého vzduchu 
od juhu.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
Jún 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne 

nadnormálny, na východnom Slovensku miestami až mimo-
riadne nadnormálny, s kladnými teplotnými odchýlkami od 
+2,1 °C (Čadca) do +3,3 °C (Kamenica n/Cirochou). 

 Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgárte 
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(15,2 °C), najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na letisku (20,9 
°C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v júni hodnoty od 4,6 °C (Lomnický štít) 
do 8,0 °C (Chopok).  

Absolútne teplotné minimum (mimo vysokých horských 
polôh) namerali v Oravskej Lesnej (0,9 °C, dňa 26. 6.), najvyš-
šie maximum v Kamenici n/Cirochou (35,5 °C, dňa 24. 6.). Na 
Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 6. 6. 
na -3,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 
okolo normálu: Bratislava +3 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo +3 
%, Oravská Lesná +3 %, Sliač-4 %, Boľkovce -3 %, Telgárt -5 
%, Štrbské Pleso -2 %, Košice -7 %, Stropkov-Tisinec -7 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevažne nad nor-
málom v intervale od 110 % (Sliač) do 133 % (Stropkov-Tisi-
nec).  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h sme pozorovali lokálne najmä pri búrkach. Uvedené rých-
losti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-
nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-
venska.  

Jún 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny až 
podnormálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti, kde sa vy-
skytli výdatnejšie búrkové lejaky a tam mohli byť mesačné 
úhrny atmosférických zrážok v júni aj nadnormálne. Príkladom 
je oblasť Malých Karpát, alebo regióny južne od Štiavnických 
vrchov, ďalej niektoré časti v oblasti Gemera, prípadne aj nie-
ktoré ďalšie enklávy.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od tesne pod 20 mm. Priestorový úhrn atmosférických zrá-
žok pre celé územie Slovenska dosiahol 62 mm, čo predstavuje 
72 % normálu a deficit zrážok 24 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 17,0 °C (Turčianske Teplice) do 23,5 °C (Brati-
slava, letisko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 11,2 °C (Medzilaborce) až 18,4 °C (Hurbanovo). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 16,3 °C (Turčianske Teplice) do 22,4 °C (Hurbanovo). 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Prvý júnový týždeň bola zaznamenaná mliečna zrelosť pše-
nice ozimnej. Na juhu Banskobystrického kraja až v druhej de-
káde mesiaca, keď najvyspelejšie porasty jačmeňa ozimného a 
repky ozimnej dosiahli žltú zrelosť. V tretej dekáde bola zazna-
menaná plná zrelosť ozimných obilnín a zberová zrelosť repky 
ozimnej, v nižších polohách aj zbery.  

Na strednom Slovensku boli oziminy na konci mesiaca naj-
viac v štádiu žltej zrelosti. Ovos siaty v prvej dekáde klasil, kvi-
tol od druhej dekády. Jačmeň jarný sa nachádzal v mliečnej zre-
losti najskôr v druhej dekáde, v poslednej bol na viacerých sle-
dovaných lokalitách v žltej zrelosti, pšenica jarná len ojedinele. 
Výnimočne sa jačmeň jarný nachádzal na konci mesiaca v plnej 
zrelosti a začal sa zberať.  

Začiatkom júna bola pozorovaná dekortizácia repy kŕmnej. 
Mak siaty začal v prvej dekáde kvitnúť, od druhej plne kvitol, 
chmeľ  obyčajný a slnečnica ročná boli vo fenologickej fáze 
butonizácie kvetenstva. Kukurica siata v poľných podmienkach 
miestami klasila. Hrach siaty sa zberal posledný júnový týždeň 
v zelenej, ale aj v plnej zrelosti. Zaznamenané bolo všeobecné 
žltnutie listov a zber skorých zemiakov. V priebehu mesiaca sa 
uskutočňovali druhé kosby viacročných krmovín. 
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 Už v prvej pentáde mesiaca bola zaznamenaná zberová zre-
losť neskorých čerešní a koncom prvého týždňa skorých odrôd 
marhule obyčajnej. Vinič hroznorodý začal na juhu Banskobys-
trického kraja kvitnúť v prvej dekáde júna. Dozrievali plody če-
rešne višňovej, ríbezle červenej i čiernej.  

V poslednej dekáde bolo pozorované zavesovanie strapcov 
viniča hroznorodého a zaznamenaná bola na viacerých lokali-
tách zberová zrelosť ríbezle egrešovej a broskyne obyčajnej. 
Začiatkom mesiaca začala kvitnúť lipa malolistá, plne kvitla 
lipa veľkolistá.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
Bol ešte zaznamenávaný prvý aj hromadný výskyt pásavky 

zemiakovej a prvý spev prepelice poľnej.  
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Synoptický prehľad za mesiac júl 2016 
 
 
Na začiatku mesiaca sa nad naším územím v teplom vzduchu 

udržiavalo nevýrazné tlakové pole. Dňa 3.7. postupoval cez 
naše územie studený front ďalej na východ a za ním sa od zá-
padu do strednej Európy rozšíril výbežok vyššieho tlaku vzdu-
chu. V nasledujúcich dňoch sa v chladnejšom vzduchu nad 
strednou Európou udržiavala tlaková výš.  

Dňa 6.7. v západnom prúdení cez našu oblasť postupoval 
frontálny systém ďalej na východ a za ním sa v nasledujúcich 
dňoch v karpatskej oblasti udržiaval vyšší tlak vzduchu spo-
čiatku v chladnejšom, neskôr v teplom vzduchu. Prílev teplého, 
pôvodom tropického vzduchu od juhozápadu vyvrcholil na Slo-
vensku dňa 12.7. pred studeným zvlneným frontom, ktorý 
ovplyvňoval počasie u nás nasledujúce dva dni.  

Od 15. do 22.7. sa nad strednou Európou udržiaval relatívne 
vyšší tlak vzduchu. V nasledujúcich dňoch tlak vzduchu nad 
našim územím bol rovnomerne rozložený v teplom a vlhkom 
vzduchu. Dňa 28.7. postúpil nad naše územie teplotne nevý-
razný studený front od západu, za ktorým sa do našej oblasti od 
západu rozšíril nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.  

Posledný júlový deň prúdil k nám teplý vzduch od juhozá-
padu pred studeným zvlneným frontom, ktorý postupoval cez 
Nemecko, Českú republiku a Rakúsko ďalej na východ.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
Júl 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne nad-

normálny, s teplotnými odchýlkami od +1,5 °C (Čadca) do +2,7 
°C (Kamenica n/Cirochou). Absolútne najnižšia priemerná me-
sačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola 
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zaznamenaná v Telgárte (16,1 °C), najvyššia v Bratislave na le-
tisku (22,5 °C).  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v júli hodnoty od 5,6 °C (Lomnický štít) 
do 8,8 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum namerali, 
okrem vysokých horských polôh, v Oravskej Lesnej (3,6 °C, 
dňa 8. 7.), najvyššie maximum na Sliači (35,2 °C, dňa 12. 7.). 
Na Lomnickom štíte poklesla 7. júla minimálna teplota vzduchu 
na -5,3 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava-leti-
sko -4 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo +4 %, Oravská Lesná -1 
%, Sliač+1 %, Boľkovce +3 %, Telgárt +1 %, Košice-3 %, 
Stropkov-Tisinec -6 %. 

 Suma trvania slnečného svitu v júli na väčšine územia bola 
nadnormálna v intervale od 102 % (Kamenica n/Cirochou) do 
125 % (Stropkov-Tisinec) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s 
maximálnou rýchlosťou 60 až 90 km/h sme pozorovali na na-
šom území najmä 12. a 13. júla. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 
orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Júl 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo nadnormálny, 
v niektorých regiónoch silne až mimoriadne zrážkovo nadnor-
málny, a v určitých enklávach, opakovane zasiahnutých výdat-
nými a intenzívnymi búrkovými lejakmi bol až extrémne zráž-
kovo nadnormálny. Výnimkou boli iba niektoré oblasti, predo-
všetkým na krajnom východe Slovenska, kde bol tento mesiac 
zrážkovo normálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od niečo menej ako 100 mm, napr. v oblasti od Kráľov-
ského Chlmca smerom na severovýchod k Vysokej nad Uhom, 
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do viac ako 300 mm na severnom úpätí a svahoch Tatier. Pries-
torový úhrn zrážok pre celé územie Slovenska dosiahol 156 
mm, čo predstavuje 173 % normálu a prebytok zrážok 66 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli po-

hybovala od 18,2 °C (Turčianske Teplice) do 25,1 °C (Brati-
slava-letisko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 12,4 °C (Turčianske Teplice) až 18,4 °C (Orechová). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 17,8 °C (Turčianske Teplice) do 23,8 °C (Bratislava-
letisko).  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Na juhu pokračoval zber zimných ozimín. V prvej a v druhej 
dekáde júla oziminy v podhorských polohách Banskobystric-
kého a Žilinského kraja dosiahli plnú zrelosť a začalo sa s ich 
zberom. Repka ozimná sa zberala počas celého mesiaca. Jač-
meň jarný bol, na začiatku júla, na juhu vo fenologickej fáze 
žltá zrelosť, ojedinele dosiahol plnú zrelosť. Na väčšine sledo-
vaných plôch dosiahol plnú zrelosťv druhej dekáde júla, v stred-
ných polohách dosiahol na konci druhej dekády mesiaca žltú 
zrelosť, a na konci júla plnú zrelosť kedy sa začal aj zberať. 
Pšenica letná bola na začiatku júla vo fáze mliečna zrelosť, v 
polovici mesiaca v žltej zrelosti, a na konci júla v plnej zrelosti. 
Ovos siaty dosiahol mliečnu zrelosť v prvej dekáde júla, žltú 
zrelosť v polovici mesiaca, a na konci júla dosiahol fenologickú 
fázu plná zrelosť. Kukurica bola v prvej dekáde júla na väčšine 
územia Slovenska vo fenologickej fáze klasenie. Kvitnúť za-
čala od druhej dekády mesiaca. Na juhu dosiahla mliečnu zre-
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losť v tretej dekáde júla. Chmeľ obyčajný kvitol od prvej de-
kády júla, a v druhej dekáde zaznamenal začiatok hlávkovania. 
V priebehu júla kvitla slnečnica ročná. Hrach siaty dosiahol 
plnú zrelosť na konci júla. U zemiakov bola zaznamenaná fe-
nofáza odumieranie vňate v priebehu celého mesiaca, u skorých 
odrôd sa začal zber. V priebehu júla prebiehala druhá a tretia 
kosba viacročných krmovín a trvalých trávnych porastov. V dô-
sledku silných dažďov a lokálneho krupobitia bolo miestami 
zaznamenané poškodenie porastov obilnín a repky ozimnej. Z 
tohto dôvodu bol aj zber obilnín často prerušovaný nepriazni-
vým počasím. Od prvej dekády júla dozrievali skoré odrody 
broskýň, jabĺk a hrušiek. V stredných polohách dosiahli zbe-
rovú zrelosť ríbezle červené v prvej až tretej dekáde júla. V pod-
horských polohách začiatkom prvej a na konci druhej dekády 
mesiaca ešte dozrievali a zberali sa čerešne a višne. Od druhej 
dekády júla dozrievali slivky. V priebehu prvej dekády sa vinič 
hroznorodý nachádzal vo fenologickej fáze zavesovanie strap-
cov. V tretej dekáde sme u skorých odrôd zaznamenali fenolo-
gickú fázu mäknutie bobúľ. V stredných a podhorských polo-
hách kvitla lipa malolistá. 

Od druhej dekády júla sme zaznamenali zberovú zrelosť os-
tružiny malinovej a brusnice čučoriedkovej. Na konci tretej de-
kády júla dozrievali plody bazy čiernej,  brezy previsnutej a 
brusnice obyčajnej. Letné žltnutie listov bolo pozorované u 
duba letného, lipy malolistej a agáta bieleho. Vo vyšších polo-
hách v polovici mesiaca bolo možné ešte pozorovať jánske vý-
honky. 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov: 
V tretej dekáde mesiaca júl bolo pozorované prvé zoskupo-

vanie do kŕdľov lastovičky a belorítky domovej.  
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Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahovali v sú-

vislosti s búrkovou činnosťou v Trenčianskom kraji v priebehu 
12.-13. júla celkom 25-
krát. 

„Išlo o odstraňovanie 
spadnutých stromov z ko-
munikácií, či z elektric-
kých vedení a v jednom 
prípade hasiči odstraňovali 
následky dopravnej ne-
hody vlaku, pri ktorej došlo 
k prerazeniu nádrže na po-
honné hmoty v dôsledku stromu spadnutého na koľajisko,“ in-
formoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne Marián Petrík. 
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Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Bánovciach nad Bebravou zasahovali spolu 6-
krát, príslušníci OR HZZ v Trenčíne zasahovali 7-krát, prísluš-
níci OR HZZ v Partizánskom zasahovali spolu 5-krát, prísluš-
níci OR HZZ v  Prievidzi zasahovali 6-krát a príslušníci OR 
HaZZ v Novom Meste na Váhom zasahovali raz. 

„Celkom zasahovalo 35 príslušníkov Hasičského a záchran-
ného zboru a bolo nasadených spolu desať kusov hasičskej 
techniky,“ dodal Marián Petrík. 

www.sme.sk 13.07.2016 
pomocná evidencia 546/1/2016 
 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahovali v 

Trenčianskom samosprávnom kraji v stredu 27. júla  popoludní 
a v noci v súvislosti s búrkovou činnosťou štyrikrát. Odčerpá-
vali vodu z pivníc a odstraňovali stromy spadnuté na cestách. 

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, celkovo v sú-
vislosti s búrkou zasahovalo v okresoch Púchov, Bánovce nad 
Bebravou a Trenčín 14 príslušníkov zboru so štyrmi kusmi 
techniky. 

Púchovskí hasiči odčerpávali popoludní vodu z pivnice ro-
dinného domu v tamojšej miestnej časti Nosice. Vodu z pivnice 
rodinného domu v obci Pochabany v okrese Bánovce nad Beb-
ravou odčerpávali v noci aj hasiči z Bánoviec. 

Hasiči z Dubnice nad Váhom odstraňovali strom spadnutý 
na cestu v obci Horné Srnie, ich kolegovia z Trenčína odstraňo-
vali spadnutý strom z cesty v obci Motešice. 

www.sme.sk 28.07.2016 
pomocná evidencia 587/1/2016 
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Synoptický prehľad za mesiac august 2016 
 
 
Počas prvých dní mesiaca k nám od západu v chladnejšom 

vzduchu zasahovala oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V dňoch 
3.8. a 4.8. k nám po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzdu-
chu nad severozápadnou Európou prúdil od juhozápadu teplý 
vzduch. V ďalších dvoch dňoch mesiaca nás ovplyvňoval zvl-
nený studený front, ktorý k nám postúpil od západu.  

Neskôr sa nad Škandináviou a Severným morom opäť pre-
hĺbila brázda, ale po prechodnom oteplení prešiel dňa 9.8. od 
západu cez naše územie studený front. Za ním k nám prúdil od 
severozápadu veľmi chladný vzduch.  

V ďalších dňoch mesiaca sa nad nami udržiaval vyšší tlak 
vzduchu a postupne sa oteplilo. Relatívne teplejšie počasie v 
nevýraznom tlakovom poli sa udržalo až do 21.8.. Dňa 22. 8. 
ponad Slovensko prešiel od západu studený front. Od 23.8. až 
do záveru mesiaca sa v našej oblasti udržiavalo nevýrazné pole 
relatívne vyššieho tlaku vzduchu.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
August 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od -0,2 °C (Čadca) do +1,7 °C 
(Lomnický štít). Absolútne najnižšia priemerná mesačná tep-
lota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola zazname-
naná v Oravskej Lesnej (14,0 °C), najvyššia v Bratislave na le-
tisku (20,2 °C).  

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v auguste hodnoty od 5,3 °C(Lomnický 
štít) do 8,0 °C (Chopok).  
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Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej (1,2 °C, dňa 12. 8.), najvyš-
šie maximum v Hurbanove a v Dudinciach (31,9 °C, dňa 5. 8.). 
Na Lomnickom štíte poklesla dňa 12. 8. minimálna teplota 
vzduchu na -6,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -5 %, Piešťany +3 
%, Hurbanovo +3 %, Sliač0 %, Boľkovce -1 %, Štrbské Pleso 
+1 %, Košice-letisko -4 %, Stropkov-Tisinec -9 %. Suma trva-
nia slnečného svitu bola v auguste na väčšine územia Slovenska 
nadnormálna v intervale od 106 % (Kamenica n/Cirochou) do 
133 % (Sliač) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 80 
km/h (miestami aj vyššie) sa vyskytli lokálne najmä pri búr-
kach. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zod-
povedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokali-
tách územia Slovenska.  

August 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo normálny. 
Boli však oblasti, kde bol aj zrážkovo nadnormálny, čo spôso-
bili prevažne búrkové lejaky, ktorých bolo relatívne viac, čias-
točne v oblasti Bielych Karpát, ale predovšetkým na niektorých 
miestach na juhu stredného Slovenska a na východnom Sloven-
sku.  

Naopak, určité zastúpenie majú regióny, ktoré boli zrážkovo 
podnormálne a koncentrovali sa v centrálnej časti Malých Kar-
pát a na ich juhovýchodnom úpätí. 

 Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-
važne od tesne menej ako 20 mm, a to v oblasti Modry a Pe-
zinka, do viac ako 150 mm v izolovaných oblastiach Spiša. 
Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 94 mm, čo predstavuje 116 % normálu a pre-
bytok zrážok 13 mm.  
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Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

 
Teplota a premŕzanie pôdy: 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 
pohybovala od 16,9 °C (Turčianske Teplice) do 23,1 °C (Brati-
slava-letisko). Minimálna termínová telota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 8,4 °C (Oravská Lesná) až 17,9 °C (Mochovce). 
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala 
od 17,0 °C (Turčianske Teplice) do 22,3 °C (Bratislava-leti-
sko).  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín:  

Pokračoval zber ozimných i jarných hustosiatych obilnín. 
Najneskoršie zbery boli zaznamenané ešte posledný augustový 
týždeň v Popradskej kotline. Celý mesiac pokračoval zber maku 
siateho.  

V druhej, ale hlavne v poslednej dekáde mesiaca sa zberali 
neskoré zemiaky. V prvej dekáde mesiaca dosiahla kukurica 
siata mliečno-voskovú zrelosť, v druhej sa začal zberať chmeľ 
obyčajný. Od poslednej dekády augusta sa na viacerých lokali-
tách zberala kukurica na siláž. S výsevom repky ozimnej sa za-
čalo v druhej dekáde, v závere mesiaca vzchádzala. Prebiehali 
štvrté kosby viacročných krmovín.  

Všeobecná zrelosť plodov slivky domácej bola od začiatku 
mesiaca zaznamenávaná už aj vo vyšších polohách. V druhej 
dekáde mesiaca dosiahli na juhu túto fenologickú fázu skoré 
odrody viniča hroznorodého, v tretej dekáde jesenné odrody ja-
bĺk i hrušiek. Pokračoval zber broskyne obyčajnej. Pozorované 
bolo letné žltnutie listov ovocných stromov.  

Od začiatku augusta pokračovalo vo vyšších a podhorských 
polohách dozrievanie plodov bazy čiernej, ostružiny malinovej, 
jarabiny vtáčej, brusnice čučoriedkovej i obyčajnej. Od druhej 
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dekády boli pozorované prvé zrelé plody liesky obyčajnej, ja-
vora horského i ruže šípovej. Na konci druhej pentády augusta 
začal dozrievať drieň obyčajný, prevažne v druhej polovici me-
siaca hloh obyčajný, buk lesný, dub letný a na konci mesiaca 
ojedinele vtáčí zob obyčajný.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov:  
Celý mesiac pokračovali zoskupovania sťahovavých vtákov. 

Bocian biely a dážďovník obyčajný odlietali z viacerých lokalít 
nášho územia v druhej dekáde. Prvé odlety lastovičky domovej 
boli pozorované v druhej, ale hlavne v tretej dekáde, kedy už 
odlietala aj belorítka domová.  

 

 
 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 

kraji  absolvovali v súvislosti s búrkami v nedeľu 31. júla spolu 
26 výjazdov. 
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Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v 
Trenčíne Marián Petrík, hasičov zamestnalo najmä odstraňo-

vanie spadnutých stromov 
a konárov z miestnych ko-
munikácií a chodníkov, 
ako aj odčerpávanie vody 
z rodinných a bytových 
domov a pivníc. 

Najviac zásahov si ná-
sledky búrok vyžiadali v 

okrese Nové Mesto nad Váhom, kde hasiči zasahovali v 17 prí-
padoch. Päť výjazdov absolvovali v nedeľu v noci a dnes nad-
ránom hasiči z Trenčína, dva hasiči z Prievidze a raz boli v te-
réne príslušníci HaZZ z Púchova a Bánoviec nad Bebravou. 

www.sme.sk 01.08.2016 
pomocná evidencia 
 
Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ús-

tavu varujú pred búr-
kami, ktoré sa môžu 
vyskytnúť vo všetkých 
okresoch Trenčianske-
ho kraja. 

Platí od piatku 5. 
augusta popoludnia od 
16. hodiny až do so-
botného rána do šiestej 
hodiny. 

Pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bá-
novce nad Bebravou platí výstraha prvého stupňa pred búrkami, 
ktoré môžu sprevádzať krúpy, intenzívne lejaky a silný vietor, 
upozorňuje webová stránka ústavu. 
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Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný 
vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňo-
vých úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, 
zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 

Krátkodobými, ale intenzívnymi lejakmi môže spadnúť 
miestami 20 až 45 mm zrážok, rýchlosť vetra pri búrkach zosil-
nie na 18 až 23 m/s. 

www.sme.sk 05.08.2016 
pomocná evidencia 630/1/2016 
 
 
Meteorológovia rozšírili už vydanú výstrahu pred prízem-

nými mrazmi. Najnovšia výstraha platí pre okres Trenčín, Nové 
Mesto nad Váhom, okres 
Myjava a Bánovce nad Beb-
ravou. 

Výstraha platí v piatok 12. 
augusta od 3.00 do 6.00 h. 
Teplota vo výške 5 centimet-
rov nad povrchom zeme 
môže dosiahnuť iba -2 až 0 

stupňov Celzia. Podľa webovej stránky Slovenského hydrome-
teorologického ústavu môže prízemný mráz predstavovať po-
tenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. 

www.sme.sk 11.08.2016 
pomocná evidencia 645/1/2016 
 
V obci Dolná Poruba (okres Trenčín) zaznamenali meteoro-

lógovia koncom júla najvýdatnejšie zrážky za posledných tisíc 
rokov. V stredu 27. júla sa obcou prehnala intenzívna búrka, 
počas ktorej spadlo úhrnne 128 milimetrov zrážok. 
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 „Hoci z pohľadu denného úhrnu je táto hodnota pre danú 
lokalitu extrémna, na Slovensku sme v priebehu tohto leta za-
znamenali aj vyššie úhrny,“ píše vo vyhlásení Slovenský hyd-
rometeorologický ústav (SHMÚ). V prípade Dolnej Poruby je 
však táto zrážková epizóda výnimočná tým, že väčšia časť uve-
deného úhrnu, 91 milimetrov, spadla v priebehu polhodiny. 

Dážď podľa SHMÚ padal v čase medzi 19.00 a 19.30 h s vý-
datnosťou viac ako tri milimetre za minútu. Polhodinový úhrn 
z Dolnej Poruby významne prevyšuje maximum 30-minúto-
vého dažďa pre Slovensko, ktoré je stanovené na 66 mm. 

Z pohľadu frekvencie výskytu mimoriadnych zrážok je 
podľa SHMÚ možné hodnotu 91 milimetrov za 30 minút pova-
žovať za veľmi zriedkavú. „Predpokladáme, že ide o úhrn 
s priemerným výskytom raz za viac ako 1000 rokov,“ uvá-
dza ústav. 

Dosiaľ najvyšší denný úhrn zrážok, ktorý zaznamenali me-
teorológovia na Slovensku, bol výsledkom lokálnej prietrže 
mračien dňa 12. júla 1957 v lokalite Salka (severne od Štú-
rova), kde za 65 minút spadlo 228,5 mm vody. SHMÚ predpo-
kladá, že 30-minútová intenzita mohla dosiahnuť hodnotu aj 
viac ako 110 mm, záznamy o tomto daždi sa však nezachovali. 

Ďalšou význačnou zrážkovou udalosťou bola intenzívna 
búrka z 3. júna 1951 v Trnave, kde v priebehu necelých dvoch 
hodín napršalo 162,8 mm, teda celá tretina priemerného roč-
ného úhrnu zrážok. Búrky s výdatnými zrážkami sa vyskytli aj 
na západnom Slovensku v júli 1999, keď napríklad v širšom 
okolí Bratislavy a Pezinka spadlo v priebehu jediného dňa vyše 
150 mm. 

Počas tohtoročného leta spadlo na Slovensku výrazne viac 
zrážok ako v minuloročnom lete, keď sa počasie, naopak, vy-
značovalo dlhými obdobiami s nedostatkom zrážok v spojení 
s mimoriadne vysokými teplotami vzduchu. Príčin významne 
vyššieho množstva zrážok a výraznejších extrémov intenzít 



874 
 

krátkodobých dažďov v priebehu tohto leta bolo hneď nie-
koľko. 

Prvou je skutočnosť, že počasie v strednej Európe bolo v po-
sledných dvoch mesiacoch ovplyvnené pravidelnejšou výme-
nou vzduchových hmôt, formujúcimi sa nad relatívne teplými 
vodami Atlantiku. To sa prejavilo celkovo premenlivejším rá-
zom počasia. Ďalším rozhodujúcim činiteľom bola aj skutoč-
nosť, že júl 2016 bol na Slovensku teplotne nadnormálny. 

„Len na okraj pripomíname, že podľa nedávnej správy Sve-
tovej meteorologickej agentúry a údajov americkej NASA 
skončil júl 2016 dokonca ako najteplejší júl za posledných 
136 rokov. Príčinu významne vyššieho množstva zrážok v prie-
behu júla možno teda hľadať nielen v cirkulačných podmien-
kach, ale aj v relatívne vysokých teplotách vzduchu a citeľne 
vysokom obsahu vodnej pary v atmosfére,“ uzatvára SHMÚ. 

www.webnoviny.sk 24.08.2016 
pomocná evidencia 685/1/2016 
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Synoptický prehľad za mesiac september 2016 
 
 
Na začiatku mesiaca ovplyvňovala počasie v strednej Eu-

rópe oblasť vyššieho tlaku vzduchu a do našej oblasti začal po-
stupne prúdiť teplý vzduch.  

Dňa 5.9. postupoval cez naše územie ďalej na východ zvl-
nený studený front. V nasledujúcich dňoch septembra sa výš-
ková tlaková níž presúvala z našej oblasti nad Taliansko, a od 
východu k nám začal prúdiť teplý vzduch. Od 7. do 16.9. sa v 
teplom vzduchu nad vnútrozemím Európy udržiavala rozsiahla 
oblasť vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 17.9. sa nad Českou republikou prehĺbila tlaková níž a 
od západu k nám postúpil studený front. Za ním k nám po za-
dnej strane tlakovej níže nad juhovýchodnou Európou prúdil 
chladnejší vzduch. V nasledujúcich dňoch ovplyvňovala poča-
sie vo vnútrozemí Európy opäť oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 
Po jej okraji k nám v závere mesiaca začal prúdi teplý vzduch 
od západu.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
September 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +1,9 °C (Čadca) 
do +3,7 °C (Bratislava, Koliba).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej 
Lesnej (11,9 °C), najvyššia v Bratislave na Kolibe (19,1 °C). 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v septembri hodnoty od 3,6 °C (Lomnický štít) 
do 6,8 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum namerali 
okrem vysokých horských polôh v Oravskej Lesnej (-0,6 °C, 
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dňa 23. 9.), najvyššie maximum v Dudinciach (32,4 °C, dňa 12. 
9.). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 8. 9. minimálna teplota 
vzduchu na -7,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska podnormálna: Bratislava -14 %, Piešťany -6 
%, Hurbanovo -7 %, Oravská Lesná -7 %, Sliač-1 %, Boľkovce 
-5 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso +2 %, Košice-letisko +2 %, 
Stropkov-Tisinec -9 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri nadnormálna 
v intervale od 107 % (Lomnický štít) do 147 % (Bratislava, le-
tisko) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rých-
losťou 60 až 90 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyš-
šie) sme pozorovali v dňoch 19. a 20. septembra. Uvedené rých-
losti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-
nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-
venska.  

September 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo nor-
málny až podnormálny. Boli však oblasti, kde bol aj zrážkovo 
nadnormálny, čo spôsobili prevažne búrkové lejaky, ktoré sa 
vyskytli ešte aj v tomto prvom jesennom mesiaci.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-
važne od tesne viac ako 10 mm na krajnom severozápade Zá-
horia, do viac ako 100 mm v niektorých oblastiach Vysokých 
a Nízkych Tatier. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 51 mm, čo predstavuje 81 % normálu a deficit 
zrážok 12 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septembri 

pohybovala od 14,4 °C (Telgárt) do 21,1 °C (Bratislava-leti-
sko). Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
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7,0 °C (Telgárt) až 14,5 °C (Bratislava-Koliba). Priemerná me-
sačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 14,6 °C 
(Telgárt) do 20,7 °C (Bratislava-letisko).  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín: 

Prvé dve dekády septembra sa ešte siala repka ozimná, au-
gustové sejby tejto olejniny vytvárali prvé páry pravých listov 
od prvej pentády. Hlavne v tretej dekáde sa začali vysievať 
ozimné obilniny, na juhu už v prvých dvoch dekádach. Najskor-
šie sejby pšenice ozimnej mali v poslednej dekáde tretie listy, 
ostatné iba vzchádzali.  

V prvej dekáde mesiaca dosiahla slnečnica ročná plnú zre-
losť, v druhej sa začala zberať, spolu s repou cukrovou i kŕm-
nou. Od tretej dekády sa rozbehol zber kukurice siatej (na zrno). 
Zber neskorých zemiakov a kukurice siatej (na siláž) pokračo-
val do konca mesiaca. Ojedinele sa ešte uskutočňovali štvrté 
kosby viacročných krmovín.  

Celý mesiac pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk i hru-
šiek, v tretej dekáde sa začali zberať aj zimné odrody. Zberali 
sa stredne skoré, od druhej dekády i neskoré odrody viniča 
hroznorodého a zaznamenaná bola všeobecná zrelosť plodov 
orecha kráľovského.  

V prvej dekáde bolo pozorované všeobecné žltnutie listov 
ovocných drevín a v druhej opadávanie listov. Prvé zrelé plody 
pagaštanu konského, lipy malolistej-veľkolistej, hrabu obyčaj-
ného, jedle bielej, agátu bieleho, slivky trnkovej (trnky) boli po-
zorované v prvej dekáde mesiaca. V plnom kvitnutí bola je-
sienka obyčajná.  

Všeobecné žltnutie a opadávanie listov bolo u väčšiny opa-
davých lesných drevín pozorované v druhej, ale hlavne v tretej 
dekáde mesiaca.  
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov:  
Celý mesiac pokračoval z nášho územia odlet lastovičky do-

movej, belorítky domovej a dážďovníka obyčajného. V prvej 
dekáde mesiaca odlietal už aj škovránok poľný a škorec lesklý.  

 

 
 

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu očakávajú v pondelok 26. septembra v noci, v utorok a v 
stredu nadránom výskyt mínusových teplôt. 

Pred prízemným mrazom vydal SHMÚ výstrahu 1. stupňa. 
V Trenčianskom kraji sa od polnoci do 7. hodiny rannej, vo 
výške 5 cm nad povrchom, ojedinele očakáva dosiahnutie mi-
nimálnej teploty vzduchu -3 až 0 stupňov Celzia. 

Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečen-
stvo pre teplomilné rastliny. 

www.sme.sk 26.09.2016 
pomocná evidencia 778/1/2016    
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Synoptický prehľad za mesiac október 2016 
 

Po zadnej strane oblasti vyššieho tlaku vzduchu so stredom 
nad juhovýchodnou Európou prúdil začiatkom mesiaca do na-
šej oblasti od juhozápadu až západu teplý vzduch.  

Dňa 2.10. už cez Slovensko od západu postupoval zvlnený 
studený front, spojený s tlakovou nížou v oblasti Severného 
mora, Beneluxu, Dánska, severného Nemecka a Poľska. Dňa 
3.10. k nám za spomínaným frontom od severozápadu začal 
prúdiť chladný vzduch. Súčasne nad Škandináviou zmohutnela 
tlaková výš a vo vyšších vrstvách ovzdušia sa nad Nemeckom 
a Českom prehĺbila tlaková níž. Tá v ďalších dňoch pomaly po-
stupovala nad naše územie a od 7.10. aj ďalej smerom nad 
Ukrajinu, Bielorusko a Poľsko. Prílev studeného, pôvodom ar-
ktického vzduchu nad Slovensko tak od severu až severový-
chodu pokračoval.  

V dňoch 8. a 9.10. do strednej Európy od severozápadu za-
sahoval nevýrazný výbežok tlakovej výše so stredom nad Škan-
dináviou a tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia sa presú-
vala z Poľska nad severné Nemecko. V období od 10. do 13.10. 
k nám od severu zasahoval okraj rozsiahlej tlakovej výše so 
stredom nad Škandináviou, a počasie súčasne ovplyvňovala tla-
ková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorá sa nad vnútro-
zemím Európy iba pomaly vypĺňala.  

V dňoch 14. až 17.10. sa územie Slovenska nachádzalo me-
dzi brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou a 
priľahlým Atlantikom a tlakovou výšou nad Fínskom a štátmi 
východnej Európy. Medzi týmito útvarmi k nám od juhu po-
stupne prúdil teplý vzduch.  

Dňa 18.10. sa od severozápadu do strednej Európy presunula 
tlaková níž a s ňou spojené zvlnené frontálne rozhranie začalo 
ovplyvňovať počasie na Slovensku. V ďalších dňoch mesiaca 
sa vo vyšších hladinách ovzdušia nad Nemeckom udržiavala 
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tlaková níž, v prízemnom tlakovom poli pomaly sa vypĺňajúca, 
a na jej prednej strane sa až do 22.10. v našej oblasti vlnilo fron-
tálne rozhranie. Lokálne prinieslo na Slovensko aj výdatné at-
mosférické zrážky.  

Dňa 23.10. sa spomínaná výšková tlaková níž presunula nad 
Severné more a Dánsko. Súčasne dňa 24.10. začal nad naše úze-
mie medzi okrajom tlakovej výše, ktorý nad Karpaty zasahoval 
od severovýchodu, a brázdou nízkeho tlaku vzduchu nachádza-
júcou sa nad západnou Európou, od juhu prúdiť teplý vzduch. 

Z 25. na 26.10. naším územím od západu postupoval studený 
front, spojený s tlakovou nížou, ktorá sa premiestňovala z Po-
ľska nad pobaltské krajiny a Fínsky záliv. Za ním sa k nám v 
chladnejšom vzduchu od západu až severozápadu rozšírila tla-
ková výš.  

V dňoch 27. a 28.10. počasie na Slovensku ovplyvňoval pás 
vyššieho tlaku vzduchu, siahajúci od Biskajského zálivu cez 
vnútrozemie Európy až nad Rusko. Súčasne 28.10. po jeho se-
vernom okraji cez Poľsko smerom na východ začal postupovať 
okludujúci frontálny systém, spojený s brázdou nízkeho tlaku 
vzduchu nad Škandináviou.  

Studený front spomínaného systému prechádzal cez Sloven-
sko v noci na 29.10. a za ním k nám od severozápadu prúdil 
chladný morský vzduch. Po prednej strane tlakovej výše so stre-
dom nad západnou Európou, neskôr až alpskými krajinami, 
v severozápadnom až severnom prúdení pokračoval jeho prílev 
nad naše územie až do konca mesiaca.  

 
Klimatologický prehľad 

 
Október 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nor-

málny s teplotnými odchýlkami od -1,6 °C (Telgárt) do +0,1 °C 
(Stropkov-Tisinec), len vo vysokých horských polohách Tatier 
bol teplotne silne podnormálny s odchýlkami od -2,5 °C 
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(Chopok) do -2,4 °C (Lomnický štít). Absolútne najnižšia prie-
merná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských 
polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (4,2 °C), najvyššia v Bra-
tislave na letisku (9,8 °C).  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých hor-
ských polôh, v Oravskej Lesnej (-6,5 °C, dňa 28. 10.), najvyššie 
teplotné maximum v Bratislave na letisku (24,3 °C, dňa 1. 10.). 
Na Lomnickom štíte poklesla dňa 31. 10. minimálna teplota 
vzduchu na –13,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska nadnormálna s odchýlkami: Bratislava-leti-
sko +4 %, Piešťany +11 %, Hurbanovo +8 %, Oravská Lesná 
+9 %, Sliač+8 %, Boľkovce +9 %, Telgárt +13 %, Štrbské Pleso 
+20 %, Košice-letisko +10 %, Stropkov-Tisinec +4 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska pod-
normálna v intervale od 40 % (Chopok) do 70 % (Hurbanovo) 
normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 90 
km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme pozoro-
vali 4. októbra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a ne-
musia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrét-
nych lokalitách územia Slovenska.  

Október 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo nadnor-
málny. Smerom na severozápad, sever, severovýchod a všeo-
becne východ Slovenska, pribúdali oblasti, kde boli mesačné 
úhrny atmosférických zrážok silne až mimoriadne nadnor-
málne. Na západnom Slovensku a prípadne aj na strednom Slo-
vensku však boli regióny, kde boli tieto úhrny aj zrážkovo nor-
málne.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali väčši-
nou od tesne menej ako 50 mm na severozápade Záhoria, a čias-
točne aj v oblasti Trnavy a Veľkého Krtíša, do hodnôt okolo 
200 mm v Tatrách, v Spišskej Magure, v najvyšších polohách 
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Levočských vrchov, Čergova, Slanských vrchov, Vihorlatu a 
Nízkych Beskýd. Priestorový úhrn zrážok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 113 mm, čo predstavuje 185 % normálu a pre-
bytok zrážok 52 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 

Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 

pohybovala od 6,8 °C (Telgárt) do 12,7 °C (Dudince). Mini-
málna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 1,8 °C 
(Telgárt) až 8,8 °C (Mochovce).  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 8,0 °C (Telgárt) do 13,2 °C (Dudince).  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín:  

V priebehu októbra sa zberala kukurica na zrno, slnečnica a 
repa kŕmna. Jačmeň ozimný v prvej dekáde októbra vzchádzal, 
tretí list vytváral v tretej dekáde mesiaca a na konci októbra oje-
dinele začal odnožovať. Raž ozimná sa v prvej dekáde ešte vy-
sievala, od prvej dekády mesiaca podľa dátumu výsevu začala 
vzchádzať.  

V októbri pokračovala na strednom Slovensku sejba aj pše-
nice ozimnej. Skôr vysiate plochy začali vzchádzať od prvej de-
kády októbra, a tretí list vytvárala na pozorovaných lokalitách 
od tretej dekády. Repka ozimná bola v októbri vo fáze prvý pár 
listov.  

Počasie bolo veľmi daždivé. Zbery kukurice a repy boli na 
mnohých miestach pozastavené a pokračovali až v tretej dekáde 
mesiaca. Zber slnečnice ročnej bol do konca uvedeného obdo-
bia na väčšine pozorovaných lokalít ukončený.  
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V prvej a v druhej dekáde mesiaca, v chladnejších lokalitách 
aj počas tretej dekády, prebiehal zber neskorých odrôd jabĺk, 
hrušiek, neskorého viniča a orecha kráľovského, ktorý v záhra-
dách pokračoval ešte aj v tretej dekáde.  

Úroda orecha kráľovského bola veľmi slabá, nakoľko na 
väčšine územia zmrzli ešte kvety, a aj tie, čo ostali a dorástli, 
boli napadnuté hubovým ochorením, následkom čoho boli tak-
mer všetky plody čierne a nepoužiteľné.  

Všeobecné žltnutie a opadávanie listov všetkých ovocných 
druhov bolo pozorované počas celého uvedeného obdobia. Vo 
vyšších polohách dozrievali plody duba letného, duba zimného, 
buka lesného, lipy malolistej, lipy veľkolistej, agáta bieleho, 
jedle bielej, smreku obyčajného, pagaštanu konského, slivky 
trnkovej, hlohu obyčajného a drieňa obyčajného, ruže šípovej a 
vtáčieho zobu obyčajného. 

 Zber šípok a jedlých gaštanov prebiehal v prvej a v druhej 
dekáde mesiaca. Plody mnohých lesných rastlín, ako napr. 
slivky trnkovej, hlohu obyčajného, bazy čiernej aj ostružiny 
malinovej na mnohých miestach nedozreli a opadali ešte zelené. 
Pokračovalo pozvoľné žltnutie a opadávanie listov lesných dre-
vín.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov:  
V priebehu októbra ešte pokračovali odlety škovránka po-

ľného a škorca lesklého.  
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Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu upozorňujú na výraznú zmenu počasia. Tá odštartovala 
prechodom frontálneho systému, za ktorým sa postupne ochla-
dzuje na celom Slovensku. 

Na utorok 4. októbra vydali výstrahu prvého stupňa pred vet-
rom pre všetky okresy Trenčianskeho kraja, rýchlosť vetra 
môže v nárazoch dosiahnuť 18 - 23 m/s (60 - 85 km/h).  

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre 
ľudské aktivity,“ informuje webová stránka Ústavu. 

Meteorológovia varujú aj pred snežením, ktoré môže zasiah-
nuť v priebehu utorňajšieho dňa okresy Považská Bystrica a 
Prievidza  „V polohách od 700 až 1400 metrov sa miestami oča-
káva výskyt sneženia, pri ktorom spadne 2 - 15 cm nového 
snehu,“ upozorňuje internetová stránka slovenského hydrome-
teorologického ústavu. 

www.sme.sk 03.10.2016 
pomocná evidencia 808/1/2016 
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Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu upozorňujú na ďalšie zhoršenie počasia. Na stredu 5. ok-
tóbra vydali pre všetky okresy Trenčianskeho kraja výstrahu pr-
vého stupňa pred vetrom. Pre okresy Považská Bystrica, Prie-

vidza a Púchov dopl-
nili aj výstrahy pr-
vého stupňa pred sne-
žením a snehovými 
jazykmi a závejmi. 

V okresoch Tren-
čín, Nové Mesto nad 
Váhom, Myjava a 
Bánovce nad Bebra-

vou sa v nočných hodinách miestami očakáva výskyt vetra, 
ktorý v nárazoch krátkodobo dosiahne rýchlosť 18 - 22 m/s (60 
- 80 km/h). 

„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre 
ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej 
dobe a oblasti bežná,  ale môže spôsobiť škody menšieho roz-
sahu,“ upozorňuje webová stránka meteorologického ústavu. 

Vietor by mal podľa predpovedí ustať v priebehu štvrtku, 
otepľovať sa však nebude. Denné teploty do piatku nevystúpia 
nad 10 stupňov, s miernym oteplením možno rátať až v prie-
behu víkendu. 

www.sme.sk 05.10.2016 
pomocná evidencia 816/1/2016 

 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 

samosprávnom kraji absolvovali v utorok 4. októbra podvečer 
v súvislosti s dažďom s silným vetrom šesť zásahov. Vo všet-
kých šiestich prípadoch odstraňovali stromy spadnuté na vo-
zovku. 
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Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, hasiči z No-
vého Mesta nad Váhom odstraňovali konáre spadnuté na vo-
zovku v Bzinciach pod Javorinou a strom, ktorý spadol na cestu 
v obci Lubina. Myjavskí hasiči odstraňovali z vozovky dva 
spadnuté stromy v katastri obce Jablonka v Myjavskom okrese 
a jeden v Brezovej pod Bradlom. 

Hasiči z Trenčína likvidovali strom z cesty v obci Cho-
cholná-Velčice v Trenčianskom okrese a príslušníci Okresného 
riaditeľstva HaZZ v Prievidzi odstraňovali prasknutý strom pri 
bytovke v Prievidzi. 

„Celkovo v rámci Trenčianskeho kraja pri týchto udalostiach 
zasahovalo 21 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 
použili sedem kusov rôznej hasičskej techniky,“ doplnil Marián 
Petrík. 

www.sme.sk 05.10.2016 
pomocná evidencia 817/1/2016 
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Synoptický prehľad za mesiac november 2016 
 

 
Na začiatku mesiaca zasahovala od juhu do našej oblasti 

slabnúca tlaková výš. Súčasne sa nad Škandináviou prehĺbila 
tlaková níž a s ňou spojený studený front prešiel dňa 2.11. na-
šim územím ďalej na juhovýchod.  

Dňa 4.11. sa našou oblasťou presúvala ďalej na juhovýchod 
tlaková výš. Dňa 6.11. zo západu postúpil nad Slovensko zvl-
nený studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou nad juž-
nou Škandináviou a západnou Európou. V ďalších dňoch me-
siaca sa nad našou oblasťou v chladnom vzduchu udržiavalo 
nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu.  

Dňa 10.11. zasahovala do strednej Európy od severozápadu 
plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu. Súčasne sa nad severným 
Talianskom začala prehlbovať samostatná tlaková níž, ktorá 
postupovala cez Balkán až nad Ukrajinu a postupne začala 
ovplyvňovať počasie na Slovensku.  

Dňa 13.11. počasie na našom území ovplyvňovala rozsiahla 
tlaková výš, ktorej stred sa presúval z Nemecka až nad Balkán. 
Dňa 16.11. postupoval strednou Európou ďalej na juhovýchod 
teplý front frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou nad 
Nórskym morom.  

V ďalších dňoch mesiaca sa nad našou oblasťou rozpadával 
zvlnený studený front tohto systému. Dňa 21.11. sa nad západ-
ným Ruskom nachádzala mohutná tlaková výš a po jej zadnej 
strane k nám prúdil teplý vzduch. Jej vplyv na počasie na Slo-
vensku postupne slabol.  

Dňa 25.11. sa z Nórskeho mora presúvala cez Škandináviu 
smerom na juhovýchod hlboká tlaková níž a s ňou spojený stu-
dený front prešiel o dva dni neskôr našim územím ďalej na juh 
až juhovýchod. Za ním k nám začal prúdiť studený, pôvodom 
arktický vzduch od severu.  
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V studenom vzduchu posledné dni novembra počasie na Slo-
vensku ovplyvňovala tlaková výš so stredom nad Britániou, pri-
čom ku koncu mesiaca tlak vzduchu v strednej Európe začal 
postupne klesať.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
November 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny s teplotnými odchýlkami od –0,6 °C (Lomnický štít) 
do +1,1 °C (Oravská Lesná).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
(0,2 °C), najvyššia v Hurbanove (5,1 °C). Vo vysokých hor-
ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v 
novembri hodnoty od –4,5 °C (Chopok) do –7,2 °C (Lomnický 
štít). Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh, v Oravskej Lesnej (-14,7 °C, dňa 29. 11.), naj-
vyššie teplotné maximum v Dolnom Hričove (17,8 °C, dňa 21. 
11.). Na Lomnickom štíte poklesla dňa 29. 11. minimálna tep-
lota vzduchu na –20,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu s odchýlkami: 
Bratislava-letisko -2 %, Piešťany -1 %, Hurbanovo -4 %, Orav-
ská Lesná -5 %, Sliač-2 %, Boľkovce -3 %, Telgárt +5 %, Štrb-
ské Pleso +11 %, Košice-letisko -6 %, Stropkov-Tisinec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na území Slovenska nor-
málna, miestami nadnormálna v intervale od 72 % (Telgárt) do 
170 % (Bratislava-letisko) normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 až 
180 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) sme po-
zorovali v dňoch 12. až 14. novembra. Uvedené rýchlosti vetra 
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sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-
tiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

November 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo nor-
málny až nadnormálny. V niektorých oblastiach krajiny mohol 
byť aj zrážkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zrážok sa pohybovali väčšinou od približne 20 - 30 mm v nie-
ktorých regiónoch, predovšetkým na krajnom severozápade Zá-
horia, na Spiši a v Šariši, do hodnôt okolo 150 mm, a to v nie-
ktorých častiach Tatier a Vihorlatu. Priestorový úhrn zrážok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 66 mm, čo predstavuje 106 % 
normálu a prebytok zrážok 4 mm.  

 
 

Agrometeorologický a fenologický prehľad 
 
Teplota a premŕzanie pôdy:  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novembri 

pohybovala od 2,2°C (Telgárt) do 7,1 °C (Mochovce). Mini-
málna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola v rozmedzí 
hodnôt -0,6 °C (Oravská Lesná) až 4,0 °C (Mochovce). 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 3,4 °C (Telgárt) do 7,7 °C (Mochovce). Premŕzanie 
pôdy v novembri 2016 na meteorologických staniciach Sloven-
ska sa vyskytovalo lokálne v tenkej povrchovej vrstve (Mol-
dava nad Bodvou, Prešov, Milhostov a Michalovce).  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy dosiahla hĺbku do 1 cm 
(Dolný Hričov, Dudince, Rimavská Sobota, Orechová), do 2 
cm (Hurbanovo, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Bardejov, 
Čaklov, Košice, Tisinec, Medzilaborce), do 3 cm (Bratislava-
Koliba, Prievidza, Sliač, Poprad), do 4 cm (Vígľaš, Boľkovce, 
Kamenica nad Cirochou), do 5 cm (Oravský Podzámok, Bzo-
vík, Turčianske Teplice), do 6 cm (Topoľčany, Veľké Ripňany, 
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Liptovský Hrádok, Jakubovany), do 7 cm (Bratislava-letisko, 
Telgárt) a do 11 cm vo Švedlári.  

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín:  

V prvej dekáde mesiaca ešte prebiehali oneskorené sejby 
pšenice ozimnej. Vzídené porasty pšenice ozimnej a jačmeňa 
ozimného naďalej pokračovali vo vytváraní tretieho listu, vy-
spelejšie v odnožovaní a vzchádzali tie, ktoré boli vysiate v ok-
tóbri a začiatkom novembra.  

Niektoré neskoro zasiate ozimné obilniny neboli povzchá-
dzané ani do konca novembra. Repka ozimná sa nachádzala vo 
fenologickej fáze prízemnej ružice v dobrom zdravotnom stave, 
lokálne boli porasty poškodené lesnou zverou.  

V novembri pokračoval zber kukurice siatej (na zrno) a repy 
kŕmnej. V prvej dekáde mesiaca sa ojedinele ešte zberali zimné 
odrody jabĺk a hrušiek. Pokračovalo opadávanie listov ovoc-
ných drevín, ktoré bolo na konci mesiaca väčšinou aj ukončené. 
V poslednej dekáde mesiaca bolo v najteplejších oblastiach Slo-
venska pozorované nalievanie púčikov niektorých ovocných 
drevín.  

Počas mesiaca boli ešte na viacerých lokalitách zaznamená-
vané prvé zrelé plody borovice lesnej, smrekovca opadavého, 
slivky trnkovej (trnky) a smreka obyčajného. Opadávanie listov 
bolo v poslednej dekáde väčšinou ukončené.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov:  
Posledné kŕdle škorca lesklého odlietali ešte v čase prvej no-

vembrovej pentády.  
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Synoptický prehľad za mesiac december 2016 
 
 
Na začiatku mesiaca ovplyvňoval počasie na našom území 

frontálny systém spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu nad 
Škandináviou, za ktorým k nám začal prúdiť od severu studený, 
pôvodom arktický vzduch. V studenom vzduchu sa cez naše 
územie ďalej na juhovýchod presúvala tlaková výš.  

Dňa 6.12. postupoval cez naše územie ďalej na juhovýchod 
frontálny systém spojený s tlakovou nížou nad Pobaltím. Za 
ním k nám prechodne od severu opäť prenikol studený vzduch  
a od západu sa do našej oblasti presunula ďalšia tlaková výš. 

Stred tlakovej výše sa v dňoch 7. a 8.12. udržiaval nad Bal-
kánom a po jej severnom okraji k nám od západu začal najmä 
vo vyšších vrstvách ovzdušia prúdiť teplý vzduch. Dňa 11.12. 
sa z Nórskeho mora cez Škandináviuaž nad Pobaltie presúvala 
podružná tlaková níž a s ňou spojený studený front postupoval 
cez naše územie ďalej na juhovýchod. Za ním prúdil nad naše 
územie od severu studený, pôvodom arktický vzduch.  

Dňa 14.12. ovplyvňoval počasie na Slovensku ďalší studený 
front spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa presú-
vala cez Pobaltie ďalej na juhovýchod. V dňoch 16. a 17.12. sa 
nad strednou Európou a neskôr nad Balkánom udržiavala tla-
ková výš a po jej okraji k nám začal od západu postupne prúdiť 
teplý vzduch. V noci z 24. na 25.12. postupoval cez naše územie 
ďalej na juhovýchod studený front, spojený s hlbokou tlakovou 
nížou so stredom nad Nórskym morom. Za ním prechodne prú-
dil nad naše územie od severozápadu chladnejší vzduch.  

Dňa 26.12. postupoval v silnom severozápadnom výškovom 
prúdení cez strednú Európu frontálny systém spojený s tlako-
vou nížou so stredom nad Nórskym morom. Dňa 28.12. k nám, 
medzi tlakovou výšou sostredom nad Beneluxom a Francúz-
skom a tlakovou nížou so stredom nad juhozápadným Ruskom, 
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prúdil od severu chladný, pôvodom arktický vzduch. V závere 
mesiaca sa v studenom vzduchu udržiavala nad západnou a 
strednou Európou tlaková výš, ktorá postupne zoslabla.  

 
 

Klimatologický prehľad 
 
December 2016 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 

normálny, s teplotnými odchýlkami od -1,6 °C (Medzilaborce) 
do +0,9 °C (Lomnický štít).  

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej (-4,4 °C), najvyššia v Bra-
tislave na letisku (0,6 °C). Vo vysokých horských polohách do-
siahla priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri hodnoty 
od -8,9 °C (Lomnický štít) do -5,6 °C (Chopok). Absolútne tep-
lotné minimum namerali v Kamenici nad Cirochou (-15,8 °C, 
dňa 31. 12.), najvyššie maximum v Bratislave na letisku (13,1 
°C, dňa 10. 12.).  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu: Bratislava -4 %, Piešťany -3 
%,Hurbanovo -5 %, Oravská Lesná -3 %, Sliač-6 %, Telgárt -
12 %, Štrbské Pleso +3 %, Košice +1 %, Stropkov-Tisinec -2 
%.  

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri závislá od in-
verznej nízkej oblačnosti v intervale od 60 % (Kamenica nad 
Cirochou) do 228 % (Sliač) normálu. Najsilnejšie nárazy vetra 
s maximálnou rýchlosťou 60 až 100 km/h (v horských polohách 
aj vyššie) sme pozorovali v dňoch 1. až 2. decembra. Uvedené 
rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maxi-
málnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia 
Slovenska.  
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December 2016 bol na Slovensku väčšinou zrážkovo pod-
normálny, prípadne až zrážkovo silne až mimoriadne podnor-
málny. Veľké kontrasty boli medzi najjužnejšími a najsevernej-
šími oblasťami Slovenska. Takže v niektorých, predovšetkým 
severnejšie situovaných regiónoch, bol december aj zrážkovo 
normálny až nadnormálny.  

Mesačné úhrny atmosférických zrážok sa pohybovali pre-
važne od niekoľkých desatín milimetra v niektorých častiach 
juhu stredného Slovenska, a od približne 1 až 2 mm na juhu 
okresu Dunajská Streda a juhozápade okresu Komárno, do hod-
nôt vyšších ako 100 mm, väčšinou iba na niektorých miestach 
na krajnom severe a severovýchode Slovenska, ale napríklad aj 
v Kraľovanoch.  

Priestorový úhrn atmosférických zrážok pre celé územie zá-
padného Slovenska dosiahol 33 mm, čo predstavuje 62 % nor-
málu a deficit zrážok 20 mm.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 

 
Teplota a premŕzanie pôdy: 
 Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decembri 

pohybovala od -1,2 °C (Rožňava) do 2,4 °C (Mochovce). Mi-
nimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -4,0 °C 
(Rožňava) až 1,1 °C (Mochovce). Priemerná mesačná teplota 
pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -0,6 °C (Rožňava) do 3,3 
°C (Moravský Svätý Ján). 

 Na monitorovacích staniciach SHMÚ bolo pozorované pre-
mŕzanie pôdy do 2 cm v Osadnom, do 3 cm v Moldave nad 
Bodvou, do 4 cm v Tisinci, do 5 cm v Bratislave na Kolibe, v 
Hurbanove, v Kuchyni - Nový Dvor, v Lieseku, v Medzilabor-
ciach a v Milhostove, do 6 cm v Orechovej a v Prievidzi, do 7 
cm v Bratislave na letisku M. R. Štefánika, do 8 cm v Prešove 
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a v Žiari nad Hronom, do 9 cm v Jakubovanoch a v Topoľča-
noch, do 10 cm v Čaklove, v Košiciach, v Revúcej, vo Veľkých 
Ripňanoch a vo Vígľaši, do 11 cm v Dolnom Hričove, v Dudin-
ciach, v Michalovciach a v Turčianskych Tepliciach, do 12 cm 
v Rimavskej Sobote, do 14 cm v Banskej Bystrici, v Kamenici 
nad Cirochou a v Spišských Vlachoch, do 15 cm v Bardejove a 
v Žihárci, do 16 cm v Bzovíku, do 17 cm na Sliači, do 19 cm v 
Poprade a v Telgárte, do 21 cm v Boľkovciach a v Červenom 
Kláštore, do 22 cm v Dolných Plachtinciach, do 24 cm v Orav-
skom Podzámku a do 27 cm vo Švedlári.  

 
 

 
 

Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ús-
tavu opäť varujú pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi. 
Výstraha prvého a v severnej časti Trenčianskeho kraja aj dru-
hého stupňa platí do obeda v sobotu 3. decembra. 
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Na viacerých miestach v piatok 2. decembra meteorológovia 
očakávajú sneženie alebo dážď so snehom, v polohách do 500 
metrov väčšinou dážď. Postupne zrážok ubudne. V horských 
oblastiach sa mies-
tami môžu tvoriť sne-
hové jazyky a záveje. 
Najvyššia denná tep-
lota 3 až 7 stupňov 
Celzia. 

Západný až seve-
rozápadný vietor 4 až 
10 (15 až 35 km/h), v 
nárazoch ojedinele 18 
až 23 m/s (65 až 85 km/h). Na horách búrlivý vietor až víchrica. 
V priebehu dňa bude vietor čiastočne slabnúť. 

„V okrese Trenčín miestami očakávame tvorbu snehových 
jazykov a závejov, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečen-
stvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a záve-
jov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť 
škody menšieho rozsahu. Ojedinele očakávame výskyt vetra, 
ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 18 - 22 m/s (60 - 80 km/h), 
na horách miestami 25 až 32 m/s (90 až 115 km/h). Táto rých-
losť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské akti-
vity,“ informuje web meteorológov. 

www.sme.sk 02.12.2016 
pomocná evidencia 1005/1/2016 
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Kalendár výročí osobností a udalostí 
 
 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne každoročne 

vydáva kalendár jubilujúcich osobností a udalostí okresu Tren-
čín.  

Kalendár je rozdelený na dve základné časti. V prvej časti, 
publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré majú k uvede-
nému regiónu vzťah, t. j. narodili sa tu, pôsobili, zomreli, sú tu 
pochované alebo ho významným spôsobom ovplyvnili, 
a v roku 2016 si pripomíname ich výročie. Pri každej osobnosti 
sú uvedené základné biografické údaje s charakteristikou - 
meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia (ak sú známe), po-
volanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pocho-
vaný, príp. štúdium). Usporiadanie tejto časti je chronologické, 
podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa 
mesiaca a dňa výročia jubilanta.  

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú roz-
delené na prvé písomné zmienky jubilujúcich miest a obcí uve-
dených okresov, a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život v re-
gióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu 
obce alebo mesta uvádza rok, ku ktorému sa výročie vzťahuje 
a záznam o významnej udalosti regiónu okrem roku, ku kto-
rému sa vzťahuje výročie, obsahuje aj jeho stručnú charakteris-
tiku. 

Kalendár dopĺňa zoznam použitej literatúry. 
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A) Jubilujúce osobnosti 
 
 

Mesiac január 2016 
 
1.1.1616 *  Nedecký František, katolícky kňaz – jezuita. 
Narodil sa v Nededzi. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 11.9.1691 
zomrel - 400. výročie narodenia.  
 
2.1.1871*     Misz Rudolf, kňaz, mešťanosta. Narodil sa 
v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 6.6.1954 zomrel - 145. vý-
ročie narodenia. 
 
2.1.1921* Mistrík Jozef, literárny vedec. Narodil sa v Špa-
nej Doline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 14.7.2000 v Bratislave 
- 95. výročie narodenia. 
 
5.1.1991†  Predmerský Vladimír, špeciálny pedagóg. Na-
rodil sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 25. 
výročie úmrtia. 
 
6.1.1681* Magin Ján Baltazár, básnik. Narodil sa v obci 
Vrbové. Pôsobil v Košeci, v Trenčíne, v Púchove. v Dubnici 
nad Váhom kde aj 27.3.1735 zomrel – 335. výročie narodenia.  
 
6.1.1946 *  Hozman Gašpar, vojak z povolania. Narodil sa 
v Hurbanove. Pôsobí v Trenčíne – 70. výročie narodenia. 
 
7.1.1941*   Veliký Ivo, recitátor, organizátor kultúrnych 
podujatí. Narodil sa v Sučanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
1.12.2010 zomrel - 75. výročie narodenia. 
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11.1.1861*  Nemák Vojtech, organizátor protipožiarnej 
ochrany, úradník. Narodil sa v Kláštore pod Znievom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 22.4.1932 zomrel - 155. výročie narodenia. 
 
11.1.1971†    Mojto František, pedagóg, verejný činiteľ. Na-
rodil sa 10.10.1885 v Pruskom. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Nitre - 45. výročie úmrtia. 
 
12.1.1856†    Štúr Ľudovít, politik, ideológ a vodca národ-
ného hnutia, kodifikátor spisovnej slovenčiny, redaktor, novi-
nár. Narodil sa 29.10.1815 v Uhrovci. Zomrel v Modre - 160. 
výročie úmrtia. 
 
12.1.1966*   Hanesová Renáta, sochárka. Narodila sa 
v Trenčíne. Pôsobí v Novom Meste nad Váhom - 50. výročie 
narodenia. 
 
13.1.1851†   Štúr Karol st., kňaz, pedagóg, spisovateľ. Na-
rodil sa 25.3.1811 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Modre 
- 165. výročie úmrtia. 
 
14.1.1876† Nedoli Ján, katolícky kňaz. Narodil sa 
24.6.1806 v Banskej Štiavnici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Banskej Štiavnici - 140. výročie úmrtia. 
 
15.1.1906*  Moťovská Alžbeta, pedagogička, historička. 
Narodila sa v Nadlaku (Rumunsko). Pôsobila v Moravskom 
Lieskovom, Trenčíne. Zomrela 14.5.1992 v Hornom Srní. Po-
chovaná je v Svätom Jure - 110. výročie narodenia.  
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16.1.1901* Tománek Bedrich, pedagóg. Narodil sa vo Veľ-
kých Chlievanoch. Pôsobil v Dolných Motešiciach, vo Veľ-
kých Chlievanoch, v Trenčíne, kde aj 1.7.1991 zomrel - 115. 
výročie narodenia. 
 
17.1.1926*  Šimurka Pavol, lekár. Narodil sa v Koši. Pôso-
bil v Trenčíne, kde aj 11.12.1989 zomrel - 90. výročie narode-
nia. 
 
18.1.1736* Adami Pavol, veterinárny lekár. Narodil sa 
v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 11.11.1814 vo Viedni - 
280. výročie narodenia. 
 
18.1.1931*   Hrabovec Ivan, botanik. Narodil sa v Brati-
slave. Pôsobil v Trenčíne. Žije v Bratislave - 85. výročie naro-
denia. 
 
18.1.1996†  Bičan Milan, stredoškolský pedagóg. Narodil sa 
11.11.1929 v Hodoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 20. 
výročie úmrtia. 
 
20.1.1921* Redekyová Margita, lekárka. Narodila sa 
v Trenčíne. Zomrela v roku 1973 v Ríme (Taliansko) – 95. vý-
ročie narodenia. 
 
21.1.1701*  Hičolt Pavol, pedagóg, filozof, cirkevný spiso-
vateľ. Narodil sa v Zamarovciach. Študoval na gymnáziu 
v Trenčíne. Zomrel 18.2.1752 v Košiciach - 315. výročie na-
rodenia. 
 
21.1.1961†    Chlebana Ondrej, stolár, ľudový ovocinár, 
ochranca prírody. Narodil sa 10.10.1908 v Hornom Srní, kde aj 
pôsobil. Zomrel v Trenčíne - 55. výročie úmrtia. 
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22.1.1841† Škarnicel František Xaver, kníhtlačiar. Naro-
dil sa 24.11.1769 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Ska-
lici – 175. výročie úmrtia. 
 
23.1.1696*  Beňovský Pavol, náboženský spisovateľ. Naro-
dil sa v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.9.1743 v Bra-
tislave. - 320. výročie narodenia. 
 
25.1.1901*   Gaubeová Ružena, spisovateľka. Narodila sa 
vo Valašskej Belej. Študovala v Trenčíne. Zomrela 8.7.1989 - 
115. výročie narodenia. 
 
25.1.1911*  Beňuška Pavol, katolícky kňaz, publicista. Na-
rodil sa v Partizánskom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 1.2.1972 
v Topoľčanoch - 105. výročie narodenia. 
 
25.1.1971†  Gross Hugo, výtvarník, maliar. Narodil sa 
21.5.1894 vo Svinnej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 45. 
výročie úmrtia. 
 
26.1.1906*   Golian Ján, odbojár, dôstojník, generál. Narodil 
sa v Dombóváre (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v roku 1945 vo Flössenburgu (Nemecko) - 110. výročie naro-
denia. 
 
27.1.1871* Bellai Jozef, publicista. Narodil sa v Turzovke. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 12.11.1950 v Bratislave - 145. vý-
ročie narodenia. 
 
27.1.1956*  Mináriková Jarmila, regionálna spisovateľka. 
Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. V súčasnosti žije 
v Bošáci - 60. výročie narodenia. 
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27.1.1981† Malacký Jozef, novinár. Narodil sa 7.9.1933 
v Dolných Orešanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave 
- 35. výročie úmrtia. 
 
27.1.1996†   Červenka Miroslav, športovec, úradník, telový-
chovný funkcionár. Narodil sa 21.12.1922 v Trenčíne, kde aj 
pôsobil. Zomrel v Bratislave - 20. výročie úmrtia. 
 
28.1.1926*  Brešťanský Jozef, právnik, sudca. Narodil sa 
v Trenčíne - Záblatí. Zomrel 2.4.1968 v Řehenice – Babice, 
okres Praha – východ. Pochovaný je v Záblatí - 90. výročie na-
rodenia.  
 
28.1.1926*   Jakubíková Lýdia, módna návrhárka. Narodila 
sa v Opatovej nad Váhom. Pôsobí v Trenčíne - 90. výročie na-
rodenia. 
 
29.1.1981†   Ondrejovič Ján, priemyselný dizajnér. Narodil 
sa 30.1.1930 v Beckove. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 
Zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Beckove - 35. výročie 
úmrtia. 
 
30.1.1971 † Šupčík Ernest, agronóm. Narodil sa 26.3.1926 
v Hornej Súči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 45. 
výročie úmrtia.  
 
31.1.1916* Valentšík Fridrich, lekár-gynekológ. Narodil 
sa v Rajci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.6.1966 v Bougie (Al-
žírsko) – 100. výročie narodenia.  
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31.1.1976 † Fábry Vladimír, lekár. Narodil sa 8.4.1898 
v Sarajeve. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Spišskej Novej Vsi – 
40. výročie úmrtia. 
 
 
Mesiac február 2016 
 
1.2.1951*    Hubinský Ján, maliar, keramikár. Narodil sa 
v Kočovciach - Rakoľuby. Pôsobil v Trenčíne - 65. výročie na-
rodenia. 
 
2.2.1901* Lacková Mária, kultúrna pracovníčka. Naro-
dila sa v Novom Meste nad Váhom. Pôsobila v Trenčíne. Zom-
rela 28.2.1973 v Gelnici - 115. výročie narodenia. 
 
2.2.1931*     Čepčiansky Ladislav, pedagóg, kanoista. Naro-
dil sa v Nitrianskej Strede. Študoval v Trenčíne - 85. výročie 
narodenia. 
 
3.2.2006†  Vrzalová-Hrobárová Katarína, herečka. Na-
rodila sa 22.10.1922 v Trenčíne. Zomrela v Martine - 10. výro-
čie úmrtia. 
 
4.2.1911*     Turková Mária, politička, poslankyňa NZ. Na-
rodila sa v Uhrovci. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 10.12.1947 
v Púchove - 105. výročie narodenia. 
 
4.2.1976†    Figuš Viliam, stavebný odborník, chemik, 
vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 16.9.1905 v Padine 
(Srbsko). Pôsobil v Ladcoch, v Hornom Srní  a v Trenčíne. 
Zomrel 4.2.1976 v Holandsku - 40. výročie úmrtia. 
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5.2.1946†   Boček Juraj, pedagóg, ovocinár. Narodil sa 
3.6.1859 v Adamovských Kochanovciach. Pôsobil v Nemšo-
vej, Trenčianskej Turnej a v Trenčíne, kde aj zomrel - 70. vý-
ročie úmrtia.  
 
8.2.1766†  Ilešházi Jozef, krajinský hodnostár, trenčiansky 
a liptovský župan. Narodil sa v roku 1700. Pôsobil v Trenčíne, 
kde je aj pochovaný -  
250. výročie úmrtia. 
 
8.2.1996† Kubala Ferdinand, pedagóg, folklorista, hu-
dobník. Narodil sa 27.5.1918 v Liskovej. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel – 20. výročie úmrtia. 
 
10.2.1921* Reimann Teodor, športovec-futbalista. Narodil 
sa vo Zvolene. Pôsobil v Považskej Bystrici, v Trenčíne, kde aj 
30.8.1982 zomrel - 95. výročie narodenia. 
 
11.2.1951* Ševčík Igor, výtvarník. Narodil sa v Trenčian-
skych Miticiach. Pôsobil v Trenčianskom Jastrabí, v Trenčíne. 
Zomrel 8.7.2003 v Prahe - 65. výročie narodenia.  
 
13.2.1851*  Kadlečík Ján, náboženský spisovateľ, kultúrny 
pracovník, publicista. Narodil sa  v Trenčíne. Zomrel 4.5.1910 
v Hošťálkovej, okres Vsetín - 165. výročie narodenia. 
 
16.2.1916* Weiser Jozef, pedagóg. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 19.2.2013 v Bratislave - 100. výročie narodenia. 
 
16.2.1966* Weber „Willy“ Viliam, humorista. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí - 50. výročie narodenia.  
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17.2.1981† Kristín Michal, chemik. Narodil sa 24.9.1925 
v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 35. vý-
ročie úmrtia. 
 
18.2.1941* Múdry Ján, technik. Narodil sa v obci Horné 
Zelenice. Pôsobil v Nemšovej, v Trenčíne - 75. výročie naro-
denia.  
 
20.2.1786*   Beták Adam, kňaz, náboženský spisovateľ. Na-
rodil sa v Soblahove. Pôsobil v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, 
Malej Hradnej, Bobote a v Trenčianskej Teplej, kde aj 6.7.1868 
zomrel - 230. výročie narodenia. 
 
20.2.1951†  Tesár Eduard, politický väzeň. Narodil sa 
18.7.1922 v Budapešti (Maďarsko). Študoval v Trenčíne. Zom-
rel v Bratislave - 65. výročie úmrtia. 
 
20.2.1951† Púčik Albert, politický väzeň. Narodil sa 
7.10.1921 v Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 65. výročie úmrtia. 
 
20.2.1951† Tunega Anton, politický väzeň. Narodil sa 
7.8.1925 v Motešiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 65. výročie úmrtia.  
 
21.2.1896*  Černek Ján, dôstojník, odbojár. Narodil sa 
v Myjave – Turá Lúka. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.4.1977 
v Myjave - 120. výročie narodenia. 
 
22.2.1941* Lehocký Jozef,  technik, folklorista. Narodil 
sa v Trenčíne. Pôsobil v Dubnici nad Váhom, v Brezovej pod 
Bradlom, v Novom Meste nad Váhom v Trenčíne - 75. výročie 
narodenia. 
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23.2.1911*   Eiset Arpád, lekár – chirurg, vysokoškolský pe-
dagóg. Narodil sa v Rožňave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
13.9.1974 v Nyíregyháze (Maďarsko) - 105. výročie narode-
nia. 
 
25.2.1896*   Gleimanová Anna, spisovateľka, preklada-
teľka. Narodila sa v Dohňanoch. Pôsobila v Trenčíne a v Bá-
novciach nad Bebravou. Zomrela 5.1.1965 v Beaconsfielde 
(Kanada) - 120. výročie narodenia. 
 
27.2.1916*  Getlík Andrej, lekár – pediater, pedagóg. Naro-
dil sa vo Vinnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.10.1990 
v Bratislave - 100. výročie narodenia. 
 
27.2.1921* Kubalová Eleonóra, pedagogička, folkloristka. 
Narodila sa v Bolešove. Pôsobila v Trenčíne, kde aj 20.8.2012 
zomrela - 95. výročie narodenia. 
 
 
Mesiac marec 2016 
 
2.3.1916*    Dostál Rudolf, maliar, dôstojník. Narodil sa 
v obci Heřmanuv Městec (Česko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
8.9.1977 zomrel - 100. výročie narodenia. 
 
3.3.1741† Jankovič Karol, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 
sa 28.10.1682 v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
275. výročie úmrtia. 
 
3.3.1921*  Klinovský Jozef, botanik, pedagóg. Narodil sa 
v Bobrove. Pôsobil v Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou 
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a v Trenčíne. Zomrel 17.8.1983 v Bratislave - 95. výročie na-
rodenia. 
 
3.3.1996†  Hanták Jozef, tréner hokejistov. Narodil sa 
25.10.1954. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 20. výročie 
úmrtia. 
 
5.3.2001† Rosenbaum Karol, literárny vedec. Narodil sa 
7.2.1920 v Lednickom Rovnom. Pôsobil v Trenčíne, v Púchove 
v Lednickom Rovnom. Zomrel v Bratislave - 15. výročie úmr-
tia. 
 
7.3.1936†  Szalavský Július, advokát, župan Trenčianskej 
župy. Narodil sa 13.4.1846 v Hlohovci. Zomrel v Melčiciach - 
Lieskovom. Pochovaný je v Adamovských Kochanovciach - 
80. výročie úmrtia. 
 
7.3.1976* Habánik Jozef, vysokoškolský pedagóg, rektor 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Narodil sa v Trenčíne, kde 
aj pôsobí - 40. výročie narodenia.  
 
8.3.1941* Pecho Jozef, futbalista. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobí - 75. výročie narodenia.   
 
9.3.1996† Kardoš František, lekár-pediater. Narodil sa 
26.5.1907 v Pružine. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Želiezov-
ciach - 20. výročie úmrtia. 
 
10.3.1881†  Pifko Michal, pedagóg. Narodil sa 12.3.1798 
v Trenčíne. Pôsobil v Starej Turej. Zomrel v Trenčíne - 135. 
výročie úmrtia. 
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14.3.1781*   Pertes Jozef, učiteľ, spisovateľ. Narodil sa 
v Prievidzi. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 11.9.1822 v Lelesi 
(okr. Trebišov) - 235. výročie narodenia. 
 
15.3.1651* Bellosich Juraj, katolícky kňaz – jezuita. Nie je 
známe kde sa narodil. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 31.8.1674 
v Záhrebe (Chorvátsko) - 365. výročie narodenia.  
 
16.3.1941† Líška Emil, vojak z povolania. Narodil sa 
13.2.1929 v obci Lipník. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prie-
vidzi - 5. výročie úmrtia. 
 
16.3.1941† Mitický Gejza, lekár. Narodil sa 17.3.1870 
v Papradne. Pôsobil v Melčiciach, v Trenčíne. Zomrel v Brati-
slave - 75. výročie úmrtia.  
 
16.3.1956†  Šimko Julián, právnik, verejný činiteľ. Narodil 
sa 30.11.1886 v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Pieš-
ťanoch - 60. výročie úmrtia. 
 
18.3.1321†  Čák-Trenčiansky Matúš, palatín, majiteľ tren-
čianskeho hradu, župan. Narodil sa v roku 1260. Pôsobil 
v Trenčíne - 695. výročie úmrtia. 
 
18.3.1906*   Hajduch Ján, fotograf. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobil a 4.8.1972 zomrel - 110. výročie narodenia. 
 
20.3.1911*  Radványi Celestín, novinár, publicista, spiso-
vateľ. Narodil sa v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
24.8.1978 zomrel - 105. výročie narodenia. 
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21.3.1801†    Fába Šimon, básnik, mecén, univerzitný profe-
sor, cirkevný hodnostár. Narodil sa 18.8.1731 v Slopnej. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel v Trnave - 215. výročie úmrtia. 
 
 
22.3.1846*   Porubský Ján, právnik, publicista. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj 9.5.1907 zomrel - 170. výročie narodenia. 
 
22.3.1881†  Dualský Ján, katolícky kňaz, regionálny histo-
rik. Narodil sa 6.1.1808 v Senici. Pôsobil v Trenčíne, v Opato-
vej a v Beckove. Zomrel v Nitre - 135. výročie úmrtia. 
 
23.3.1876†   Steltzer Karol P., kňaz, náboženský spisovateľ, 
autor učebníc. Narodil sa 1.11.1813 v Trenčíne. Zomrel v Ho-
líči, kde je aj pochovaný - 140. výročie úmrtia. 
 
25.3.1706* Akai Peter Krištof, katolícky kňaz. Narodil sa 
v Súľove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.3.1766 v Kláštore pod 
Znievom - 310. výročie narodenia. 
 
25.3.1811*   Štúr Karol st., kňaz, pedagóg, spisovateľ. Na-
rodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 13.1.1851 v Modre 
- 205. výročie narodenia. 
 
25.3.1966* Gergelyová Marta, spisovateľka. Narodila sa 
v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobila v Trenčíne. Žije v Prahe 
- 50. výročie narodenia. 
 
26.3.1926* Šupčík Ernest, agronóm. Narodil sa v Hornej 
Súči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 30.1.1971 v Bratislave - 90. 
výročie narodenia.   
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27.3.1916*   Rybanský Augustín, kňaz, misionár, rehoľník, 
profesor. Narodil sa vo Veľkých Dvoranoch. Pôsobil v Nemšo-
vej a v Beckove. Zomrel 27.3.2002 v Trenčíne - 100. výročie 
narodenia. 
 
27.3.1961*  Vydrnák Jozef, maliar, grafik, ilustrátor. Naro-
dil sa v Trenčíne. Pôsobí v Dubnici nad Váhom - 55. výročie 
narodenia. 
 
28.3.1766† Akai Peter Krištof, katolícky kňaz. Narodil sa 
25.3.1706 v Súľove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Kláštore pod 
Znievom - 250. výročie úmrtia. 
 
28.3.1881† Uhlárik Ján, národný a osvetový pracovník. 
Narodil sa 30.10.1819 v Dolnom Hričove. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Kalocsa (Maďarsko) -  
135. výročie úmrtia. 
 
29.3.1946*   Porubský Roman, fotograf. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobí - 70. výročie narodenia. 
 
31.3.1701* Benáczi Jozef, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 
sa v obci Gajary. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.8.1740 v Spiš-
skej Kapitule - 315. výročie narodenia. 
 
31.3.1946* Plánka Pavol, kultúrny pracovník. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 3.1.2009 zomrel - 70. výročie narodenia. 
 
31.3.1976* Olasová Karin, herečka, moderátorka, muziká-
lová speváčka. Narodila sa v Trenčíne - 40. výročie narodenia. 
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Mesiac apríl 2016 
 
2.4.1791*   Hornay Ambróz A., matematik, pedagóg. Na-
rodil sa v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel 2.3.1852 v Cluj (Rumunsko) - 225. výročie narodenia. 
 
5.4.1876* Pažický Eugen, entomológ. Narodil sa v Rajci. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1919 - 125. výročie naro-
denia. 
 
5.4.1976* Bohó Boris, violončelista. Narodil sa v Trenčíne 
- 40. výročie narodenia. 
 
6.4.1891* Vavrica Ján, úradník. Narodil sa v Nitre. Pôso-
bil v Trenčíne, kde aj 28.12.1938 zomrel - 125. výročie naro-
denia. 
 
10.4.1901*  Guniš Cyril, kňaz, jazykovedec, prekladateľ. 
Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Pôsobil v Trenčíne 
a v Soblahove. Zomrel 24.8.1974 v Nitre - 115. výročie naro-
denia. 
 
12.4.1976†   Janotová Hana, osvetová a sociálna pracov-
níčka. Narodila sa 9.5.1896 v Trenčíne. Zomrela v Bratislave - 
40. výročie úmrtia. 
 
12.4.1991† Ševčík Jozef, očný lekár. Narodil sa 21.2.1929 
v Bytči. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Martine - 25. výročie 
úmrtia. 
 
13.4.1846*   Szalavský Július, advokát, župan Trenčianskej 
župy. Narodil sa v Hlohovci. Zomrel 7.3.1936 v Zemianskom 
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Lieskovom. Pochovaný je v Kochanovciach - 170. výročie na-
rodenia. 
 
13.4.1891* Tiso Fraňo, politik. Narodil sa v Bytči. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Pfaffenhofene (Nemecko) - 125. výročie 
narodenia. 
 
13.4.1911* Šumichrast Mikuláš, pedagóg. Narodil sa 
v Dežericiach. Pôsobil v Krásnej Vsi, v Trenčíne. Zomrel 
8.6.1976 v Bratislave - 105. výročie narodenia. 
 
14.4.1911*  Schindlay Eugen, právnik, botanik. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 17.2.1972 v Galante - Hody. 
Pochovaný je v Trenčíne - 105. výročie narodenia.  
 
15.4.1901*   Vrla Jozef, lekár, publicista. Narodil sa v Nem-
šovej. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zomrel - 
115. výročie narodenia. 
 
15.4.1931†   Biringer František, lekár, publicista, organizá-
tor zdravotníctva. Narodil sa 7.1.1859 v Trenčíne. Zomrel 
v Nitre - 85. výročie úmrtia. 
 
16.4.1886*   Čepelák Rudolf, pedagóg, entomológ. Narodil 
sa v Kutnej Hore (Česko). Pôsobil v Trenčíne - Zlatovciach. 
Zomrel 21.12.1972 v Českom Brode (Česko) - 130. výročie na-
rodenia. 
 
16.4.1906*  Hečko Rudolf, pedagóg, zberateľ ľudového fol-
klóru. Narodil sa v Horných Orešanoch. Pôsobil v Dolnej Súči 
a v Trenčíne. Zomrel 3.2.1975 v Dolnej Súči - 110. výročie na-
rodenia. 
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17.4.1901*   Gazda Jozef, pedagóg, ochranca prírody. Naro-
dil sa v Kovaloviciach (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
10.5.1989 v Nitre - 115. výročie narodenia. 
 
17.4.1981† Ceconík Jozef, ekonóm. Narodil sa 23.3.1927 
vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave 
- 35. výročie úmrtia. 
 
17.4.1986†  Staňo Ondrej, pedagóg, historik, publicista, 
kultúrny dejateľ. Narodil sa 28.11.1919 v Melčiciach-Liesko-
vom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Melčiciach-Lieskovom, kde 
je aj pochovaný - 30. výročie úmrtia. 
 
19.4.1891*  Chomkovič Gregor, pedagóg, člen korešpon-
dent SAV. Narodil sa v Przegonine (Poľsko). Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel 11.10.1968 v Trenčíne - 125. výro-
čie narodenia. 
 
23.4.1586†  Pruno Fraštacký Ján, pedagóg, básnik. Narodil 
sa v roku 1560 v Hlohovci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
430. výročie úmrtia. 
 
25.4.1951* Lamačka Július, projektant. Narodil  sa v Hor-
nom Srní. Pôsobil v Trenčíne, v Hornom Srní. Zomrel 
24.7.1989 Tien Shan (Kirgizsko). Pochovaný je v Bratislave - 
65. výročie narodenia. 
 
25.4.1996† Jakubóci Milan, lekár. Narodil sa 19.7.1914 
v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Poprade - 20. výročie 
úmrtia. 
 



914 
 

26.4.1926* Kállay Karol, fotograf. Narodil sa v Čadci. Det-
stvo a gymnaziálne roky prežil v Trenčíne. Zomrel 4.8.2012 
v Bratislave - 90. výročie narodenia. 
 
26.4.1951†  Detrich Ján, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa 
14.5.1877 v Trenčíne. Zomrel v Trnave - 65. výročie úmrtia. 
 
28.4.1986†  Vršanský Andrej, kňaz, pedagóg, právnik. Na-
rodil sa v roku 7.4.1902 v Dolnom Hričove. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Beckove - 30. výročie úmrtia. 
 
 
Mesiac máj 2016 
 
3.5.1656* Ivanič Juraj, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa 
v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.4.1723 v Budíne 
- 360. výročie narodenia. 
 
3.5.1711† Bobocký Gašpar, katolícky kňaz-jezuita. Naro-
dil sa 12.1.1668 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel - 305. vý-
ročie úmrtia. 
 
3.5.1926* Valiska Juraj, jazykovedec. Narodil sa vo Vrb-
nici. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 9.6.2008 zomrel - 90. výročie 
narodenia. 
 
4.5.1761† Artl Ján Baptista, katolícky kňaz-jezuita. Na-
rodil sa 24.2.1703 v Banskej Bystrici. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Banskej Bystrici - 255. výročie úmrtia. 
 
4.5.1866*   Stark Leopold, elektrotechnik, vynálezca. Na-
rodil sa v Trenčíne. Zomrel 17.12.1932 v Budapešti (Maďar-
sko) - 150. výročie narodenia. 
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7.5.1941†   Púder Jozef, prírodovedec, piarista. Narodil sa 
13.9.1874 v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj zomrel - 75. výročie úmrtia. 
 
7.5.1991†    Ďurčo Jozef, lekár - rádiológ. Narodil sa 
27.4.1917 v Diviackej Novej Vsi. Zomrel v Trenčíne - 25. vý-
ročie úmrtia. 
 
9.5.1896*   Janotová Hana, osvetová a sociálna pracov-
níčka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 12.4.1976 v Bratislave 
- 120. výročie narodenia. 
 
9.5.1946*     Lisický Mikuláš, spisovateľ, pedagóg, ekológ. 
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 5.8.2008 v Bratislave - 70. vý-
ročie narodenia. 
 
10.5.1841*   Pullmann Ján, rím.-kat. kňaz, pedagóg, funkci-
onár SSV. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 12.9.1918 v Cabaj - 
Čápore - 175. výročie narodenia. 
 
10.5.1961* Šimurka Juraj, futbalista. Narodil sa v Tren-
číne - 55. výročie narodenia. 
 
11.5.1946*  Zornička Dušan, výtvarník. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobí - 70. výročie narodenia. 
 
16.5.1746* Thott Vojtech, pedagóg. Narodil sa v Pate. Pô-
sobil v Trenčíne, v Ružomberku, v Krupine. Zomrel 4.2.1834 
vo Svätom Jure - 270. výročie narodenia. 
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16.5.1926* Mikuš Martin, zootechnik. Narodil sa vo Vý-
chodnej. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne, kde 
aj 19.2.2014 zomrel - 90. výročie narodenia. 
 
16.5.1951* Maxon Miroslav, poľnohospodársky inžinier, 
bývalý minister financií SR. Narodil sa v Bratislave. Pôsobí 
v Trenčíne - 65. výročie narodenia. 
 
18.5.1856 †  Sina Juraj Šimon, bankár, trenčiansky župan. 
Narodil sa 20.11.1782 vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne, v Tren-
čianskych Tepliciach. Zomrel vo Viedni - 160. výročie úmrtia. 
 
20.5.1931*  Paštéka Milan, maliar. Narodil sa v Trenčíne. 
Zomrel 23.9.1998 v Bratislave - 85. výročie narodenia. 
 
24.5.1736†   Kirchvogel Michal, filozof, profesor. Narodil sa 
21.3.1692 v Zinsendorfe (Rakúsko). Zomrel v Trenčíne - 280. 
výročie úmrtia. 
 
24.5.1986†  Rumpel Karol, kňaz, historik. Narodil sa 31.10. 
1899 v Ilave. Pôsobil v Skalke nad Váhom. Zomrel v Trenčíne-
Orechovom, kde je aj pochovaný - 30. výročie úmrtia. 
 
25.5.1941* Kerný Dušan, novinár. Narodil sa v Leopol-
dove. Pôsobil v Trenčíne - 75. výročie narodenia.  
 
26.5.1711* Deményi Ladislav, pedagóg, spisovateľ, diva-
delník. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 28.10.1761v Krupine - 
305. výročie narodenia. 
 
26.5.1876† Palacký František, politik. Narodil sa 
14.6.1798 v Hodslaviciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prahe 
- 140. výročie úmrtia. 
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26.5.1931*  Čierny Karol, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 
sa v Trenčianskej Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 29.6.1989 
v Cambridge. Pochovaný je v Guelpje (Kanada) - 85. výročie 
narodenia. 
 
26.5.1986†   Beták Rudolf, pedagóg, jazykovedec. Narodil 
sa 2.1.1919 v Trenčíne- Kubra. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave. Pochovaný je v Hlohovci - 30. výročie úmrtia. 
 
26.5.1986†   Izakovič Viliam, lekár–internista, pedagóg. Na-
rodil sa 24.6.1925 v Borovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave - 30. výročie úmrtia. 
 
 
Mesiac jún 2016 
 
2.6.1666†    Lipai Ján, pedagóg, botanik. Narodil sa 
30.6.1606 v Bratislave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trenčian-
skych Tepliciach. Pochovaný je v Trenčíne - 350. výročie úmr-
tia. 
2.6.1876*   Porubský Dušan, novinár, redaktor. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a 9.4.1924 zomrel - 140. výročie na-
rodenia. 
 
3.6.1826*         Paulínyi-Tóth Viliam, spisovateľ, politik. Na-
rodil sa v Martine. Pôsobil v Zemianskom Podhradí,  Novom 
Meste nad Váhom, Trenčíne, kde čerpal aj námet pre literárne 
diela. Zomrel 6.5.1877 v Bratislave - 190. výročie narodenia. 
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6.6.1671*  Horečný Michal, katolícky kňaz-jezuita. Naro-
dil sa v Opatovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.9.1710 v Ban-
skej Štiavnici - 345. výročie narodenia.  
 
7.6.1971†    Eckmann Ignác, tlačiar. Narodil sa 16.5.1883 
v Drietome. Pôsobil v Ilave, Trenčíne a v Drietome. Zomrel 
v Bratislave - 45.výročie úmrtia. 
 
8.6.1976† Šumichrast Mikuláš, pedagóg. Narodil sa 
13.4.1911 v Dežericiach. Pôsobil v Krásnej Vsi, v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave - 40. výročie úmrtia. 
 
9.6.1996†     Sučanský Marián, maliar. Narodil sa 11.2.1938 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel - 20. výročie úmrtia. 
 
10.6.1941*    Mikulík Peter, režisér, herec. Narodil sa v Tren-
číne - 75. výročie narodenia. 
 
13.6.1931*   Engler Ivan, lekár - traumatológ, vedec. Narodil 
sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Žije v Salzburgu (Rakúsko) - 85. 
výročie narodenia. 
 
14.6.1951* Reisel Marián, básnik. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobí - 65. výročie narodenia.  
 
15.6.2006†   Dieška Dionýz, lekár – internista, pedagóg. Na-
rodil sa 27.7.1914 vo Valaskej, okres Brezno. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave - 10. výročie úmrtia. 
 
20.6.1966† Valentšík Fridrich, lekár-gynekológ. Narodil 
sa 31.1.1916 v Rajci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bougie (Al-
žírsko) - 50. výročie úmrtia.  
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24.6.1996†   Gallo Jozef, geodet, právnik. Narodil sa 
11.4.1922 v Trenčianske Teplej – Dobrá. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 20. výročie úmrtia. 
 
25.6.1896†  Učnai Michal, prozaik, publicista, katolícky 
kňaz. Narodil sa 21.4.1819 v Trenčíne. Pôsobil v Trenčian-
skych Miticiach. Zomrel v Trenčianskych Tepliciach - 120. vý-
ročie úmrtia. 
 
25.6.1946*   Chlebana Milan, muzeológ, etnograf, folklo-
rista. Narodil sa v Hornom Srní. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
25.6.2007 zomrel - 70. výročie narodenia. 
 
30.6.1606* Lipai Ján, pedagóg, botanik. Narodil sa v Brati-
slave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 2.6.1666 v Trenčianskych 
Tepliciach. Pochovaný je v Trenčíne -  
410. výročie narodenia. 
 
 
Mesiac júl 2016 
 
1.7.1991† Tománek Bedrich, pedagóg. Narodil sa 
16.1.1901 vo Veľkých Chlievanoch. Pôsobil v Dolných Mote-
šiciach, vo Veľkých Chlievanoch, v Trenčíne, kde aj zomrel - 
25. výročie úmrtia. 
 
3.7.1746*   Straka Ján, kňaz, náboženský spisovateľ, pre-
kladateľ. Narodil sa v Trenčíne - Zlatovciach. Zomrel 
28.1.1804 v Pukanci, okres Levice - 270. výročie narodenia. 
 
 3.7.2001†   Červenka Juraj, lekár - epidemiológ, odborný 
spisovateľ. Narodil sa 30.6.1918 v Trenčíne, kde aj pôsobil. 
Zomrel v Bratislave - 15. výročie úmrtia. 
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5.7.1841*    Verebély Ladislav, lekár, chirurg. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 11.12.1922 v Budapešti - 175. výročie na-
rodenia. 
 
10.7.1916* Altrichter Rudolf, výtvarník, grafik. Narodil sa 
vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 8.9.1978 v Bratislave - 
100. výročie narodenia. 
 
12.7.1941* Andrejčák Imrich, vojak z povolania. Narodil 
sa v obci Haniska. Pôsobil a žije v Trenčíne - 75. výročie na-
rodenia. 
 
13.7.1991†   Drgonec Ján, lekár-dermatovenerológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa 14.2.1919 v Lubine. Pôsobil v No-
vom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 25. 
výročie úmrtia. 
 
14.7.1911* Stopka Pavel, hudobný pedagóg. Narodil sa 
v Drietome. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.9.1989 v Drietome 
- 105. výročie narodenia. 
 
14.7.1956 * Ponický Peter, technik. Narodil sa v Lučenci. 
Pôsobil v Považskej Bystrici, v Trenčíne - 60. výročie narode-
nia. 
 
15.7.1926*    Mikuš Milan,  zootechnik, autor viacerých regi-
onálnych publikácii. Narodil sa v Krtovciach, okres Topoľčany. 
Pôsobil v Motešiciach a v Trenčíne - 90. výročie narodenia. 
 
23.7.1886* Veneny Jakub, výtvarník. Narodil sa v Pra-
venci. Pôsobil v Koši, v Trenčíne kde aj 27.12.1967 zomrel - 
130. výročie narodenia. 
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24.7.1956†    Zemplén Gejza, pedagóg, chemik. Narodil sa 
26.10.1883 v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Maďarsko) – 60. 
výročie úmrtia. 
 
26.7.1946* Čelko Vojtech, historik. Narodil sa v Bratislave. 
Pôsobil v Trenčíne - 70. výročie narodenia. 
 
26.7.1946†  Stacho Pavol, spisovateľ, publicista. Narodil sa 
17.11.1887 v Martine. Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach 
a v Trenčíne, kde aj zomrel - 70. výročie úmrtia.  
 
26.7.2006† Zamarovský Vojtech, prekladateľ, autor litera-
túry faktu. Narodil sa 5.10.1919 v Trenčíne. Zomrel v Prahe - 
10. výročie úmrtia.  
 
27.7.1851†  Štúr Samuel st., učiteľ, národnokultúrny pra-
covník. Narodil sa 16.3.1789 v Lubine. Pôsobil v Trenčíne 
a v Uhrovci, kde aj zomrel - 165. výročie úmrtia. 
 
27.7.1891*  Pöstényi Ján, historik. Narodil sa v Kuklove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.10.1980 v Trnave - 125. výročie 
narodenia. 
 
28.7.1931† Pattantyús-Abrahám Martin, lekár. Narodil sa 
v roku 1857 v Zaľau (Rumunsko). Pôsobil v Ilave, v Trenčíne 
kde aj zomrel - 85. výročie úmrtia. 
 
29.7.1921*   Cicvárek Zdenko, lekár, biochemik, odborný 
spisovateľ. Narodil sa  v Jure pri Bratislave. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 26.11.1976 zomrel - 95. výročie narodenia. 
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31.7.1841* Gond Ignác, katolícky kňaz. Narodil sa v Be-
luši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 14.3.1910 v Stupave - 175. vý-
ročie narodenia. 
 
 
Mesiac august 2016 
 
 
2.8.1876†  Turský Ján, mecén. Narodil sa 6.1.1824 v Ži-
line. Zomrel v Trenčíne - 140. výročie úmrtia. 
 
2.8.1951†   Polák Milan, verejný činiteľ. Narodil sa 
17.8.1897 v Čadci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 65. vý-
ročie úmrtia.        
 
2.8.1976* Sedláček Juraj, katolícky kňaz. Narodil sa 
v obci Trenčianske Stankovce-Rozvadze. Pôsobil v Pruskom 
a v Trenčíne - 40. výročie narodenia. 
 
5.8.1901*     Igaz Jozef, spisovateľ, básnik, dramatik, novi-
nár. Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 5.6.1949 v Leopoldove - 115. výročie narodenia. 
 
5.8.1921*  Rajczyová Mária, botanička. Narodila sa 
v Trenčianskych Tepliciach. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 
9.11.2002 v Myjave - 95. výročie narodenia. 
 
6.8.1671*  Mittuch Adam, kňaz. Narodil sa v Trenčíne. 
Nie je známy dátum a miesto úmrtia - 345. výročie narodenia. 
 
7.8.1731*    Koroda Teofil Andrej, literárny historik, uči-
teľ, piarista. Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
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21.9.1787 v Trenčianskych Tepliciach - 285. výročie narode-
nia.   
 
10.8.1726*  Fabri František, katolícky kňaz – jezuita, misi-
onár, veršovník. Narodil sa v Leviciach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 19.1.1788 v Rožňave - 290. výročie narodenia. 
 
10.8.2006†   Drobena Milan, pedagóg, publicista. Narodil sa 
1.7.1927 vo Višňovom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 10. 
výročie úmrtia. 
 
11.8.1986†  Abel Svetozár, maliar. Narodil sa 11.8.1929 
v Chocholnej – Velčiciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
30. výročie úmrtia. 
 
12.8.1961*   Fizelová Mária, sochárka. Narodila sa v Tren-
číne. Pôsobila v Chocholnej – Velčiciach a v Trenčíne - 55. vý-
ročie narodenia. 
 
13.8.2006†  Ďurža Miroslav, grafik, karikaturista. Narodil 
sa 8.6.1944 v Zemianskom Podhradí. Pôsobil v Starej Turej, 
v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, kde aj zomrel - 10. 
výročie úmrtia. 
 
17.8.1991† Fundárek Jozef, právnik, národohospodár, od-
borný spisovateľ, univerzitný profesor. Narodil sa 1.10.1896 
v Bytči. Pôsobil v Trenčíne a v Bytči. Zomrel v Bratislave - 25. 
výročie úmrtia. 
 
18.8.1731*    Fába Šimon, básnik, mecén, univerzitný profe-
sor, cirkevný hodnostár. Narodil sa v Slopnej. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 21.3.1801 v Trnave - 285. výročie narodenia. 
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18.8.1946*    Kobza Ján, fotograf. Narodil sa v Zamarov-
ciach - 70. výročie narodenia. 
 
19.8.1941*   Hajduch Peter, fotograf. Narodil sa v Trenčíne, 
kde aj pôsobí - 75. výročie narodenia. 
 
19.8.1976† Lendvay Štefan, lekár-internista. Narodil sa 
20.10.1915 v Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, 
v Trenčianskych Tepliciach, v Dubnici nad Váhom. Zomrel 
v Podunajských Biskupiciach. Pochovaný je v Trenčíne - 40. 
výročie úmrtia. 
 
21.8.1906*  Pockody Alexander, spisovateľ, pedagóg, po-
ľnohospodár. Narodil sa v Bábe, okres Nitra. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel 12.2.1972 v Brati-
slave. Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom - 110. výročie 
narodenia. 
 
21.8.1996† Macháček Ladislav, technik. Narodil sa 
28.10.1911 v Kaznějove (Česko). Pôsobil v Dubnici nad Vá-
hom, v Trenčíne. Zomrel v Starej Turej -20. výročie úmrtia.  
 
22.8.1816† Nejedlý Jozef, spisovateľ. Narodil sa 18.2.1737 
v Pruskom. Pôsobil v Trenčíne, v Beluši, v Pruskom, v Ilave. 
Zomrel v Nitre - 200. výročie úmrtia. 
 
22.8.1901*  Filo Emanuel, lekár – internista, univerzitný 
profesor. Narodil sa v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
7.10.1973 v Žiline - 115. výročie narodenia. 
 
25.8.1946*   Marciňa Milan, sochár. Narodil sa v Trenčíne - 
70. výročie narodenia. 
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27.8.1981* Ridziová Erika, spisovateľka. Narodila sa 
v Trenčíne, kde pôsobí. Vyrastala v Novej Dubnici - 35. výro-
čie narodenia.  
 
29.8.2011† Lifková Irena, prekladateľka. Narodila sa 
22.6.1935 v Trenčíne, kde aj pôsobila a zomrela - 5. výročie 
úmrtia.  
 
31.8.1921* Teren Ivan, režisér. Narodil sa v Slatinke nad 
Bebravou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.5.2010 v Bratislave - 
95. výročie narodenia.  
 
31.8.1926* Benešová Viera, pedagogička. Narodila sa 
v Prahe. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne - 90. 
výročie narodenia. 
 
 
Mesiac september 2016 
 
1.9.1941* Sabol Andrej, vojak z povolania. Narodil sa 
v Budkovciach. Pôsobil a žije v Trenčíne - 75. výročie narode-
nia. 
 
1.9.1941†  Laco Jozef, notár, entomológ. Narodil sa 
14.4.1872 v Nemšovej - Ľuborči. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Dolnej Súči - 75. výročie úmrtia. 
 
3.9.1886*  Chládek Henrich, hudobný skladateľ, orga-
nista. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 18.12.1931 v New Yorku 
- 130. výročie narodenia. 
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5.9.2001†   Hošťálek Jaroslav, maliar. Narodil sa 
19.4.1912 v Klatovoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 15. 
výročie úmrtia. 
 
7.9.1891* Zamaróczy Eugen, strojný inžinier. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 16.12.1957 v Budapešti (Maďarsko) - 125. 
výročie narodenia.  
 
7.9.1921* Hrušovský Ivan, právnik. Narodil sa v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 19.10.2011 v 
Bratislave - 95. výročie narodenia. 
 
9.9.1936*   Cejpková Oľga, ekonómka, vysokoškolská pe-
dagogička. Narodila sa vo Veľkej Hradnej. Pôsobila v Tren-
číne. Zomrela 10.9.1994 v Bratislave - 80. výročie narodenia. 
 
11.9.1691† Nedecký František, katolícky kňaz – jezuita. 
Narodil sa 1.1.1616 v Nededzi. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
11.9.1691 zomrel - 325. výročie úmrtia. 
 
14.9.1786*   Madva František, kňaz, bylinkár, ľudový lekár. 
Narodil sa v Skalici. Pôsobil v Trenčíne, Nemšovej a v Tren-
čianskej Teplej. Zomrel 20.8.1852 v Nitrianskych Sučanoch - 
230. výročie narodenia. 
 
15.9.1696† Jankovič Juraj, katolícky kňaz-jezuita. Narodil 
sa 31.1.1638 v Považanoch. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 
- 320. výročie úmrtia. 
 
18.9.1716* Andrási František Xaver, katolícky kňaz-jezu-
ita. Narodil sa v Szendro (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v roku 1787. Miesto nie je známe - 300. výročie naro-
denia.  
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18.9.1996† Slimák Koloman, kynológ. Narodil sa 
19.12.1903 v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne, v Novom Meste nad 
Váhom, kde aj zomrel - 20. výročie úmrtia.  
 
20.9.1821*  Balog Augustín Florián, kňaz, ľudový pracov-
ník, propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva. Naro-
dil sa v Melčiciach – Lieskovom. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
3.9.1898 v Púchove-Horné Kočkovce - 195. výročie narode-
nia. 
 
22.9.1911*  Drozd Alojz, technik, stavebný odborník. Naro-
dil sa v Oslanoch, okr. Prievidza. Pôsobil v Trenčíne a v Prie-
vidzi. Zomrel 10.6.1990 v Košiciach - 105. výročie narodenia. 
 
22.9.1926*   Moško Rudolf, maliar. Narodil sa v Trenčian-
skej Teplej-Dobrej. Pôsobil v Trenčíne - 90. výročie narode-
nia. 
 
23.9.1801† Pray Juraj, historik. Narodil sa 11.6.1723 v No-
vých Zámkoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Budapešti (Ma-
ďarsko) - 215. výročie úmrtia. 
 
24.9.1916†   Bálent Štefan, kňaz, národovec. Narodil sa 
23.2.1842 v Trenčíne. Zomrel v Beckove - 100 výročie úmrtia. 
 
 24.9.1966†  Zongor Štefan, architekt. Narodil sa 4.4.1899 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 50. výročie úmrtia. 
 
25.9.1816*  Kubica Pavol, podžupan Trenčianskej stolice. 
Narodil sa v Dolnom Srní. Zomrel 30.5.1893 v Ivanovciach - 
200. výročie narodenia. 
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26.9.1981† Záhradník Miroslav, lekár-psychiater. Narodil 
sa 30.11.1926 v Kružlovskej Huti. Zomrel v Trenčíne - 35. vý-
ročie úmrtia.  
 
28.9.1736† Clodi Ján, katolícky kňaz-jezuita. Narodil sa 
12.4.1705 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Košiciach - 280. 
výročie úmrtia.  
 
 
Mesiac október 2016 
 
1.10.1896*   Fundárek Jozef, právnik, národohospodár, od-
borný spisovateľ, univerzitný profesor. Narodil sa v Bytči. Pô-
sobil v Trenčíne a v Bytči. Zomrel 17.8.1991 v Bratislave - 
120. výročie narodenia. 
 
1.10.1906*   Furka Štefan, matematik, pedagóg. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel 7.12.1962 v Bratislave - 
110. výročie narodenia. 
 
1.10.1946*  Schut Jaroslav, spisovateľ, publicista. Narodil 
sa v Trenčíne. Pôsobil v Prievidzi a v Novákoch. Zomrel 
18.4.2000 v Prievidzi - 70. výročie narodenia. 
 
7.10.1921* Púčik Albert, politický väzeň. Narodil sa v Mo-
tešiciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 20.2.1951 v Bratislave - 
95. výročie narodenia. 
 
8.10.1956*    Oravec Juraj, výtvarník. Narodil sa 8.10.1956 
v Kežmarku. Pôsobí v Trenčíne - 60. výročie narodenia. 
 



929 
 

10.10.2006† Nešporová Tamara, archeologička. Narodila sa 
28.11.1942. Pôsobila v Trenčíne, kde aj zomrela - 10. výročie 
úmrtia. 
 
11.10.1896* Tvrdý Vojtech, verejný činiteľ. Narodil sa v Ži-
line. Pôsobil v Beckove, v Novom Meste nad Váhom, v Tren-
číne , kde aj 31.5.1963 zomrel - 120. výročie narodenia. 
 
12.10.1981† Halaša Ján, lekárnik, fotograf. Narodil sa 
9.10.1893 v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 35. 
výročie úmrtia. 
 
13.10.1846† Hábel František Xaver, kňaz, prekladateľ, ber-
nolákovec. Narodil sa 13.10.1760 v Trenčíne. Pôsobil v Dolnej 
Súči a v Trenčianskej Teplej. Zomrel v Nitre - 170. výročie 
úmrtia. 
 
15.10.1891*    Dukát Michal, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 30.6.1958 v Košiciach - 125. výročie na-
rodenia. 
 
15.10.1931* Havlíková Klára, klaviristka. Narodila sa 
v Martine. Detstvo prežila v Trenčianskej Teplej. Študovala 
v Trenčíne. Zomrela 2.2.2007 v Bratislave - 85. výročie naro-
denia. 
 
16.10.1981† Jastrabík Štefan, regionálny historik. Narodil 
sa 20.1.1917 v Chocholnej-Velčiciach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Smoleniciach - 35. výročie úmrtia. 
 
16.10.1996†  Štubňa Anton, fotograf. Narodil sa 6.5.1934 
v Prahe. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 20. výročie úmr-
tia. 
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18.10.1921* Žáčik Ignác, politický a odborársky pracovník. 
Narodil sa v Trenčianskom Jastrabí. Pôsobil v Trenčíne - 95. 
výročie narodenia. 
 
19.10.1891*  Mihal Andrej, kňaz, publicista, novinár. Naro-
dil sa v Laliťi (bývalá Juhoslávia). Pôsobil v Moravskom Lies-
kovom. Zomrel 6.9.1962 v Trenčíne.  Pochovaný je v Brati-
slave - 125. výročie narodenia. 
 
19.10.2011† Hrušovský Ivan, právnik. Narodil sa 7.9.1921 
v Novom Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-
tislave - 5. výročie úmrtia. 
 
20.10.1876* Hubocký Michal Ján, národovec, zberateľ, re-
meselník, publicista. Narodil sa v Trenčíne, kde aj 7.10.1945 
zomrel - 140. výročie narodenia.  
 
20.10.1921* Tehlárik Ján, príslušník 2. československej pa-
radesantnej brigády. Narodil sa v Trenčíne-Zlatovciach - 95. 
výročie narodenia. 
 
21.10.1961* Müllerová Soňa, moderátorka. Narodila sa 
v Trenčíne. Žije v Bratislave - 55. výročie narodenia. 
 
23.10.1741*   Mesároš Andrej, kňaz, spisovateľ, bernoláko-
vec. Narodil sa 23.10.1741  vo Varíne. Pôsobil v Trenčíne, Bá-
novciach nad Bebravou, Hornej Súči, Soblahove. Zomrel 
12.12.1812 v Nitre - 275. výročie narodenia. 
 
24.10.1991† Predmerský Albert, evanjelický kňaz. Narodil 
sa 1.4.1914 vo Vaiszló (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne. Zom-
rel v Trnave - 25. výročie úmrtia. 
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26.10.1956* Trandžíková - Nováková Daniela, hádzanárka. 
Narodila sa v Melčiciach. Pôsobila v Trenčíne. Zomrela 
26.10.2014 v Melčiciach - 60. výročie narodenia. 
 
26.10.2011† Vrzgula Cyril, pedagóg. Narodil sa 24.9.1938. 
Pôsobil v Melčiciach, v Trenčianskej Turnej, v Svinnej, 
v Trenčíne a v Trenčianskom Jastrabí, kde aj zomrel - 5. výro-
čie úmrtia. 
 
27.10.1881* Šeliga Michal, lekár-gynekológ. Narodil sa 
v Spišskej Teplici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 28.2.1945 v 
Bratislave - 135. výročie narodenia. 
 
28.10.1761† Deményi Ladislav, pedagóg, spisovateľ, diva-
delník. Narodil sa 26.5.1711 v Trenčíne. Zomrel v Krupine - 
255. výročie úmrtia. 
 
28.10.1911* Macháček Ladislav, technik. Narodil sa 
v Kaznějove (Česko). Pôsobil v Dubnici nad Váhom, v Tren-
číne. Zomrel 21.8.1996 v Starej Turej - 105. výročie narode-
nia.  
 
28.10.1921* Kováčik Jozef, vojak z povolania. Narodil sa 
v Krivej. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne, kde 
aj 23.1.2005 zomrel - 95. výročie narodenia.  
 
29.10.1891* Dukát Miroslav, etnograf. Narodil sa v obci Le-
tovice (Česko). Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe kedy a kde 
zomrel - 125. výročie narodenia. 
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29.10.2006† Prokop Emil, katolícky kňaz. Narodil sa 
22.7.1922 v obci Kriváň-Detva. Pôsobil v Trenčíne (správca 
kostola Notre Dame). Zomrel v Nitre - 10. výročie úmrtia. 
 
31.10.1651* Andreánsky Adam, katolícky kňaz-jezuita. Na-
rodil sa v Kežmarku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 3.9.1709 
v Levoči - 365. výročie narodenia. 
 
31.10.1816* Tagányi František, titulárny dekan, kňaz. Na-
rodil sa v Oslanoch. Pôsobil v Trenčíne-Orechovom. Zomrel 
1.2.1894 v Nitre - 200. výročie narodenia. 
 
 
Mesiac november 2016 
 
1.11.1711*   Gažo Štefan, katolícky kňaz – jezuita, fyzik, vy-
sokoškolský pedagóg. Narodil sa v Lednici. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 25.5.1755 v Trnave - 305. výročie narodenia. 
 
1.11.1816*  Perger Ján Ľudovít, maliar. Narodil sa v Krem-
nici. Zomrel v roku 1865 v Trenčíne - 200. výročie narodenia. 
 
3.11.1916*       Čelko Vojtech st., zakladateľ, organizátor a pro-
pagátor trenčianskej a slovenskej filatelie. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 5.4.1989 zomrel - 100. výročie narodenia.  
 
3.11.1991† Molčan Ján, lekár-psychiater. Narodil sa 
11.9.1925 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Bratislave - 25. 
výročie úmrtia. 
 
4.11.1731† Tausch Krištof, staviteľ. Vymaľoval a vyzdobil 
maľbami celý Piaristický kostol v Trenčíne. Narodil sa 
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25.12.1673 v Innsbrucku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Nysa 
(Poľsko) - 285. výročie úmrtia.  
 
4.11.1941*   Čillík Igor, herec. Narodil sa v Trenčíne. Pôso-
bil v Trenčianskych Tepliciach, kde aj 15.1.2010 zomrel - 75. 
výročie narodenia. 
 
5.11.1961† Dudák Ján, typograf. Narodil sa 12.12.1890 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 55. výročie úmrtia. 
 
6.11.1946†  Mousson Jozef Teodor, maliar. Narodil sa 
15.12.1887 v Hőgyészi (Maďarsko). Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel - 70. výročie úmrtia. 
 
7.11.2006†  Strohnerová Ľudmila, knihovníčka, biblio-
grafka. Narodila sa 24.3.1952 v Martine. Pôsobila v Trenčíne, 
kde aj zomrela - 10. výročie úmrtia. 
 
10.11.1921* Tadlánek Vladimír, fyzik. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil. Zomrel 16.11.1971 v Žiline - 95. výročie 
narodenia. 
 
11.11.1981† Prónay Koloman, lekár-internista. Narodil sa 
22.1.1912 v Slatinke nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne, 
v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel v Bratislave - 35. výročie 
úmrtia. 
 
16.11.1971† Tadlánek Vladimír, fyzik. Narodil sa 
10.11.1921 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel v Žiline - 45. vý-
ročie úmrtia. 
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20.11.1921* Baranovič Ján, geodet, kartograf. Narodil sa vo 
Vaďovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel vo Vranove nad Top-
ľou - 95. výročie narodenia. 
 
23.11.1996† Hajdyla Erik, ekonóm, pedagóg. Narodil sa 
10.7.1923 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil v Trenčíne 
a v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v Bratislave - 20. výro-
čie úmrtia. 
 
24.11.1916* Košíková Mária, pedagogička, prekladateľka. 
Narodila sa v Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zomrela - 100. 
výročie narodenia. 
 
26.11.1971† Jánošík Anton, jazykovedec. Narodil sa 
7.4.1904 v Bánovciach nad Bebravou, kde aj pôsobil. Tiež pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel v Martine - 45. výročie úmrtia.  
 
26.11.1976† Cicvárek Zdenko, lekár, biochemik, odborný 
spisovateľ. Narodil sa  29.7.1921 v Jure pri Bratislave. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel - 40. výročie úmrtia. 
 
28.11.1921* Karšay Alexander, novinár, textár. Narodil sa 
v Trenčíne - 95. výročie narodenia. 
 
30.11.1886* Šimko Julián, právnik, verejný činiteľ. Narodil 
sa v Beckove. Študoval v Trenčíne. Zomrel 16.3.1956 v Pieš-
ťanoch - 130. výročie narodenia. 
 
30.11.1926* Zelník Andrej, strojný inžinier. Narodil sa 
v Starej Turej. Pôsobil v Trenčíne, v Starej Turej. Zomrel 
23.12.1985 v Bratislave - 90. výročie narodenia.  
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Mesiac december 2016 
 
1.12.1941* Egg Jiří, vojak z povolania. Narodil sa v Novom 
Měste nad Metují-Krčín (Česko). Pôsobil a žije v Trenčíne - 75. 
výročie narodenia. 
 
1.12.1971† Križanová Marta, lekárka-ftizeologička. Naro-
dila sa 7.6.1898 v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela v Starom 
Smokovci - 45. výročie úmrtia. 
 
1.12.1991†   Blüthová Irena, fotografka, publicistka. Naro-
dila sa 2.3.1904 v Považskej Bystrici. Pôsobila v Trenčíne. 
Zomrela v Bratislave - 25. výročie úmrtia. 
 
4.12.1871*  Bálent Teodor, prekladateľ, publicista, redak-
tor, kultúrny pracovník, evanjelický kňaz. Narodil sa v Bec-
kove. Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Myjave. Zomrel 
14.3.1938 v Novom Meste nad Váhom - 145. výročie narode-
nia. 
 
4.12.1946†  Szatmáry Ladislav, právnik, diplomat, organi-
zátor protifašistického odboja. Narodil sa 10.9.1895 v Tren-
číne. Zomrel v Prahe - 70. výročie úmrtia. 
 
5.12.1846*  Kišš Michal, pedagóg, osvetový pracovník, bás-
nik. Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčianskych Stankov-
ciach. Zomrel 3.3.1927 v Trenčíne - 170. výročie narodenia. 
 
7.12.1981†  Bolda Gejza, katolícky kňaz – piarista, publi-
cista, prekladateľ. Narodil sa 20.7.1913 v Makove. Pôsobil 
v Prievidzi a v Trenčíne. Zomrel v Beckove - 35. výročie úmr-
tia. 
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8.12.1906*   Haas Jozef, šľachtiteľ. Narodil sa v Lednických 
Rovniach. Pôsobil v Púchove a v Trenčíne. Zomrel 24.3.1979 
v Trnave - 110. výročie narodenia. 
 
10.12.2006† Dieška Ivan, horolezec, publicista. Narodil sa 
v roku 1941. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave - 10. vý-
ročie úmrtia. 
 
13.12.1941* Korvas Vojtech, kultúrnovýchovný pracovník. 
Narodil sa v Nemšovej. Pôsobil v Trenčíne a v Nemšovej - 75. 
výročie narodenia. 
 
16.12.1896† Dohnány Ľudovít, advokát, politik, publicista, 
národný buditeľ. Narodil sa 26.6.1830 v Dolných Držkovciach. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 120. výročie úmrtia. 
 
18.12.1931† Chládek Henrich, hudobný skladateľ, orga-
nista. Narodil sa 3.9.1886 v Trenčíne. Zomrel v New Yorku - 
85. výročie úmrtia. 
 
19.12.1981† Raffaj Ján, lekár-gynekológ. Narodil sa 
20.12.1922 v Novej Bani. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
35. výročie úmrtia. 
 
20.12.1996† Rajninec Juraj, pilot, odborný spisovateľ, his-
torik. Narodil sa 20.8.1930 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel 
- 20. výročie úmrtia. 
 
22.12.1956* Abelová - Mišáková Eva, maliarka. Narodila sa 
v Trenčíne, kde aj pôsobí - 60. výročie narodenia. 
 



937 
 

23.12.1906* Pozdišovský Štefan, historik, pedagóg, publi-
cista. Narodil sa v Močenku. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
1.9.2007 zomrel - 110. výročie narodenia. 
 
23.12.1976† Adamať Samuel, včelár, lekár - veterinár. Na-
rodil sa 25.8.1904 v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne a v Starej Tu-
rej. Zomrel v Novom Meste nad Váhom - 40. výročie úmrtia. 
 
27.12.1976† Medvecký Gregor, pedagóg, publicista. Naro-
dil sa 20.11.1899 v Bendery (býv. ZSSR). Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel - 40. výročie úmrtia. 
 
29.12.1916* Cvacho Viktor, dôstojník, odborár, letec. Naro-
dil sa vo Varíne. Pôsobil v Novom Meste nad Váhom a v Tren-
číne, kde aj 9.4.1987 zomrel - 100. výročie narodenia. 
 
 
 
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 
úmrtia 

 
 
1586*  Trajan Adam, básnik. Narodil sa v Benešove. Pô-
sobil v Drahovciach, v Trenčíne. Nie je známe kedy a kde zom-
rel - 430. výročie narodenia.  
 
1596† Jesenský Šimon, básnik. Narodil sa 8.9.1529 v obci 
Horné Jaseno.(okr. Martin). Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 
- 420. výročie úmrtia. 
 
máj 1611* Rutkai Mikuláš, katolícky kňaz-jezuita. Naro-
dil sa v Turci. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 16.6.1689 zomrel - 
405. výročie narodenia. 
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1646*     Láni Juraj, právnik, spisovateľ. Narodil sa v  Tren-
čianskej Teplej. Zomrel 21.7.1701 v Leipzigu (Nemecko) - 
370. výročie narodenia. 
 
1686* Mikovíny Samuel, polyhistor. Narodil sa v obci Tu-
ričky-Cinobaňa. Zomrel 23.3.1750 v Trenčíne - 330. výročie 
narodenia. 
 
1786† Augustíni Matej, náboženský spisovateľ. Narodil sa 
4.9.1729 v obci Necpaly. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 
230. výročie úmrtia. 
 
1901† Hajinisch Jozef, pediater, súdy lekár. Narodil sa 
18.3.1827 v Trenčíne. Zomrel v Maďarsku - 115. výročie úmr-
tia. 
 
1906† Baroš Július, politik, právnik, župan. Narodil sa 
9.4.1859 v Čachticiach. Pôsobil v Trenčíne. Nie je známe kde 
zomrel - 110. výročie úmrtia. 
 
1941*     Dieška Ivan, horolezec, publicista. Narodil sa v roku 
1941. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 10.12.2006 v Bratislave - 75. 
výročie narodenia. 
 
1991† Kudja Anton, pedagóg. Narodil sa 17.4.1908 
v Dolnej Lipnici. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel - 25. výro-
čie úmrtia.  
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C) Prvé písomné zmienky o obciach 
 
 
1111 Trenčín – 905. výročie 
1366 Záblatie, časť Trenčína  – 650. výročie 
 
 

 
D) Výročia významných udalostí 

 
 

1116 ukončenie vojny medzi českým kráľom Vladislavom 
I. a uhorským kráľom Štefanom II. pri Trenčíne - 900. 
výročie. 

1241 vpád Tatárov na Považie. Trenčiansky hrad nebol do-
bytý - 775. výročie. 

1386  (12.5.)  mesto Trenčín dostal do daru od manželky 
kráľovnej Márie kráľ Žigmund - 630. výročie. 

1431 vypálenie Trenčína husitmi - 585. výročie. 
1436 (22.2.) dvanásť privilégií mesta Trenčín z r. 1402 

od kráľa Zigmunda bolo obnovených kráľom Alber-
tom - 580. výročie. 

1461  Matej Korvín požiadal na Trenčianskom hrade Juraja 
Poděbradského o ruku jeho dcéry Kataríny - 555. vý-
ročie. 

1476 Trenčiansky hrad pripadol Štefanovi Zápoľskému - 
540. výročie. 

1586  Rudolf II potvrdil všetky privilégia opátstvu na 
Skalke - 430. výročie. 

1646 usadenie jezuitov v Trenčíne - 370. výročie. 
1656 (6.5.) dekrétom z Ríma bola v Trenčíne založená Ma-

riánska spoločnosť - 360. výročie. 
1671 zemetrasenie v Trenčíne - 345. výročie. 
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1776 (5.4.) z rozkazu Márie Terézie sa skončilo pre Tren-
čín nariadenie, že každý rozsudok nad bosorkami mu-
sel byť potvrdený kráľovským splnomocnencom - 
240. výročie. 

1816  (21.6.) veľká povodeň v Trenčíne - 200. výročie. 
1826 (23.4.) magistrátom mesta Trenčín vydané gene-

rálne artikulácie pre stolárov – 190. výročie. 
1831 cholera v Trenčíne, Starej Turej a v Soblahove - 185. 

výročie. 
1861 (19.4.) v strede Trenčína vypukol požiar - 155. vý-

ročie. 
1866  založenie dychovej hudby v Dolnej Súči, Drietome - 

150. výročie. 
1871 (1.7.) povodeň v Trenčíne - 145. výročie. 
1871 (4.12.) v trenčianskom kasíne mal 1. schôdzku 

spolok korčuliarov - 145. výročie. 
1876 založenie tlačiarne Leopolda Gansela v Trenčíne - 

140. výročie. 
1876  (21.2.)  povodeň v Trenčíne - 140. výročie. 
1876 (31.8.) ukončenie drevenej stavby mosta v Tren-

číne - 140. výročie. 
1881 (máj) zavedenie omnibusovej premávky s kon-

ským poťahom z Trenčína do Trenčianskych Teplíc 
a do Žiliny - 135. výročie. 

1881 (3.10.) založenie dievčenského trenčianskeho spe-
vokolu - 135. výročie. 

1881 (7.10.) prvá výstava ovocia a zeleniny v kláštore 
piaristov v Trenčíne - 135. výročie. 

1886 (1.1.) založenie poštovej sporiteľne v Trenčíne - 130. 
výročie. 

1886 (15.7.) otvorenie kiosku v trenčianskom parku - 
130. výročie. 
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1886 (máj) vznikla trenčianska droždiareň. Súčasný Old 
Herold - 130. výročie. 

1891 ukončenie  prestavby hotela Zlatý baran v Trenčíne - 
125. výročie. 

1891 (1.7.) začal vychádzať v Trenčíne časopis Úradný 
vestník Trenčianskej župy -  
125. výročie. 

1896 otvorenie terajšieho mestského cintorína v Trenčíne - 
120. výročie. 

1901 (1.5.) otvorenie železničnej stanice vo Svinnej - 115. 
výročie. 

1901 (17.7.) otvorenie železničnej trate Trenčín - Bo-
šany - 115. výročie. 

1901 (1.8.) prvé osobné auto v Trenčíne - 115. výročie. 
1901 (16.-18.8.) otvorenie železničnej trate Trenčín - To-

poľčany - 115. výročie. 
1901 (7.10.) začiatok prvej cukrovarníckej kampane 

v Považskom cukrovare v Trenčianskej Teplej - 115. 
výročie. 

1901 otvorenie továrne na výrobu pieskového a kamen-
ného stavebného dielca – platní v Trenčíne za 
mostami - 115. výročie. 

1906 (20.5.) bola otvorená v Parku M. R. Štefánika v 
Trenčíne botanická záhrada, ktorá  
prezentoval flóru celej župy - 110. výročie. 

1911 ukončenie stavby synagógy v Trenčíne - 105. výro-
čie. 

1911  (9.5.) bol odovzdaný do užívania v Trenčíne 1. vodo-
vod - 105. výročie. 

1911-1912 renovácia farského kostola v Trenčíne - 105. vý-
ročie. 
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1911 (24.10.) sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie 
Muzeálnej spoločnosti župy Trenčianskej - 105. vý-
ročie. 

1916 (15.1.) prešiel Trenčínom 1. balkánsky vlak - 100. 
výročie. 

1916 (5.10.) boli sňaté z veží trenčianske zvony pre vo-
jenské účely počas 1.sv.vojny - 100. výročie. 

1921 (12.7.) bola v Trenčíne ustanovujúca schôdza tren-
čianskej organizácie komunistickej 
 strany - 95. výročie. 

1921 (20.9.) privítali Trenčania na starej železničnej sta-
nici prezidenta ČSR T. G. Masaryka, ktorý cestoval 
do Martina - 95. výročie. 

1936 (21.9.) návšteva prezidenta ČSR Eduarda Beneša 
v Trenčíne - 80. výročie. 

1941 (20.4.) založenie Ľudového stavebného družstva 
v Trenčíne - 75. výročie. 

1951 (2.7.) bol zriadený štátny projektový ústav Keramo-
projekt - 65. výročie. 

1971 založenie dychovej hudby Strojárka, Textilanka, Vá-
hovanka v Trenčíne - 45. výročie. 

1976 (1.1.) sa pripojili Zlatovce k Trenčínu - 40. výročie. 
1991 vznikla v Trenčíne jazzová formácia Aurelius Q - 25. 

výročie. 
1991 (28.9.) odhalenie Pamätníka Ľudovíta Štúra na 

Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne - 25. výročie. 
1991 (18.10.) otvorenie Lekárskej stanice prvej pomoci na 

Legionárskej ulici v Trenčíne - 25. výročie. 
1991 (21.10.) otvorenie City University v Trenčíne - 25. 

výročie. 
1996    (1.11.) zaniklo rozhlasové vysielanie Radiohit Tren-

čín - 20. výročie. 
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1996    (12.1.) otvorenie pobočky banky Haná v Trenčíne - 
20. výročie. 

1996    (17.2.) bola otvorená Prvá komunálna banka v Tren-
číne, v súčasnosti Dexia banka. - 20. výročie. 

1996    (1.9.) vznikol Trenčiansky kraj - 20. výročie. 
2001 (1.1.) zaniklo Mestské kultúrne stredisko v Trenčíne 

- 15. výročie. 
2001    (1.10.) vznikla v Trenčíne Trenčianska kultúrna 

a programová agentúra - 15. výročie. 
2001    bolo v Trenčíne založené Múzeum antiky Vojtecha 

Zamarovského - 15. výročie. 
2006    (1.2.) zaniklo kino Metro v Trenčíne - 10 výročie. 
2006    (28.4.) bolo slávnostne otvorené Artkino Metro Tren-

čín - 10 výročie. 
2006    (21.1.) bol slávnostne otvorený Piano club Trenčín - 

10 výročie. 
2006 (16.2) otvorili multikino Cinemax - 10. výročie. 
2006    (máj) na Trenčianskom hrade bola sprístupnená 

predrománska rotunda - 10 výročie. 
2006    (1.6.) Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne mení ná-

zov na Fakultnú nemocnicu Trenčín - 10 výročie. 
2006 (november) uskutočnil sa 1. ročník festivalu horských 

a dobrodružných filmov HoryZonty - 10 výročie. 
2011  TSK kúpil budovu na Jaselskej ulici do ktorej bude 

presťahovaná Verejná knižnica M. Rešetku v Tren-
číne - 5. výročie. 

2011 prebiehala generálna oprava malieb vo farskom kos-
tole Narodenia Panny Márie - 5. výročie. 

2011 otvorili nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej 
ulici - 5. výročie. 

2011 v Trenčíne sa začal stavať nový cestný most - 5. vý-
ročie. 
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2011 mesto Trenčín vypovedalo zmluvu Mestskej televízii 
Trenčín - 5. výročie. 

2011 AU Optronics otvorila v priemyselnom parku vý-
robnú halu - 5. výročie. 
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Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2016 
 
 
1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2016 len 30 minút po polnoci prišiel na 
svet prvý nový občan Trenčína – Eliška Porubanová; 
str. 26 

- v príjmovej ambulancii chirurgickej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne ošetrili počas silvestrovskej noci 
a novoročného rána 50 pacientov, deväť z nich museli 
v nemocnici hospitalizovať; str. 27 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
rozpočet na rok 2016, ktorý zohľadňuje priority mesta 
v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb; v  roku 2016 
počíta s väčším balíkom financií na starostlivosť o čis-
totu; str. 28 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín č. 
2, ktoré  absolvovali celý proces prerokovania a pripo-
mienkovania dotknutými orgánmi i verejnosťou, väč-
šina poslancov odsúhlasila predložené zmeny a doplnky 
územného plánu; str. 30 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
sumu 0,066 eura za kilogram drobného stavebného 
odpadu dovezeného na zberný dvor; str. 31 

- v januári 2016 v Trenčíne býva spolu 55 155 obyva-
teľov, rok predtým ich bolo 55 338, medziročne teda 
klesol ich počet o 183 ľudí; spolu sa narodilo 501 detí, 
526 ľudí zomrelo; str. 33 
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- v roku 2016 investuje mesto Trenčín 240 tisíc eur do 
vybudovania cyklotrasy z najväčšieho mestského síd-
liska Juh do centra mesta; s výstavbou by sa malo začať 
už na jar, prvú etapu projektu v celkovej výške 320 tisíc 
eur dokončia už v tomto roku; str. 35 

- dňa 20. januára 2016 sa na zasadnutí Spoločného moni-
torovacieho výboru konštatovalo, že v rámci Operač-
ného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika sa v programovacom ob-
dobí 2007-2013 preinvestovalo prostredníctvom Európ-
skeho fondu pre regionálny rozvoj na spoločné projekty 
92,7 milióna eur, rozpočet programu cezhraničnej spo-
lupráce na obdobie 2014-2020 predstavuje viac ako 90 
miliónov eur; str. 36 

- už viac ako rok ponúka Trenčianska župa na predaj vilu 
v centre Trenčína; budovu, v ktorej bol v minulosti 
stredoškolský internát, znalec ohodnotil na 620 tisíc eur, 
predať ju sa však kraju nedarí; str. 38 

- koncom roka 2016 chce Trenčiansky samosprávny kraj, 
vlastník Trenčianskeho hradu, začať s jeho 
rozsiahlou rekonštrukciou;  projekt s názvom „Sprí-
stupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“ by 
mal podľa predbežného odhadu vyjsť na 650 tisíc eur, 
ktoré má zabezpečiť nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov cezhraničnej spolupráce s mestom Bučovice; 
str. 40 

- v Trenčíne umiestnili polopodzemné kontajnery na 
dvoch miestach, zatiaľ slúžia na overovanie ako pilotný 
projekt; spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje 
odvoz a likvidáciu odpadu v Trenčíne, má špeciálne 
auto na vyberanie podzemných nádob; str. 41 

- trenčianski bezdomovci z nocľahárne na Nešporovej 
ulici navštívili divadelné predstavenie; dobrovoľníci z 
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Maltézskej pomoci Slovensko chcú podobnými podu-
jatiami pomôcť klientom nocľahárne zaradiť sa do 
normálneho života; str. 43 

- v roku 2016 chce mesto Trenčín zrealizovať investičné 
akcie za takmer 4,7 milióna eur, s väčšími čiastkami 
počíta na čistotu a údržbu mesta i na nové chodníky 
a rekonštrukcie ciest, k pravidelnému čisteniu a 
zametaniu miestnych komunikácií prispeje i kúpa 
viacúčelového čistiaceho auta; na stavebnú, bežnú 
a zimnú údržbu miestnych komunikácií je v rozpočte 
suma 850 tisíc eur; str. 45 

- skupina mladých aktivistov z rôznych mládežníckych 
organizácií sa rozhodla podporiť ľudí v účasti na 
marcových parlamentných voľbách - vytvorili preto 
iniciatívu s názvom „Si kľúčový“, ktorou chcú ľuďom 
pripomenúť, že oni sú napriek všetkému sklamaniu a 
apatie z politikov a volieb jediní, ktorí môžu niečo zme-
niť; str. 47 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren-
čína na roky 2016 – 2022 s výhľadom až do roku 2040 
zverejnilo mesto na svojej webovej stránke, každý 
Trenčan môže k nemu podať pripomienku do 29. 
februára 2016; str. 49 

- až 101 kandidátov z nášho regiónu sa bude 5. marca 
v parlamentných voľbách usilovať o post poslanca 
Národnej rady SR, zastúpení sú v takmer celom po-
litickom spektre; str. 52 

- dňa 20. februára 2016, presne po 65 rokoch, si účastníci 
pietnej spomienky pripomenuli pamiatku troch 
popravených absolventov Štátneho reálneho gymnázia 
– Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára; str. 
54 
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- dňa 17. februára 2016 poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili zmeny územného plánu Trenčína; 
viac ako 50 zmien a doplnkov má pomôcť mesto sceliť 
okolo Breziny a viac využívať voľné plochy v rámci 
mesta; str. 56 

- dňa 17. februára 2016 poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili na dokončenie letnej plavárne 130 
tisíc eur; predpokladajú, že toľko budú stáť práce 
potrebné na to, aby nová letná plaváreň mohla byť 
spustená do funkčnej prevádzky; str. 63 

- turistickému a kultúrnemu prínosu pomôže nová 
cyklotrasa, ktorá spojí hrad Brumov s Trenčianskym 
hradom; v súčasnosti už existuje cyklotrasa z mestečka 
Brumov – Bylnice v okrese Zlín cez slovenskú obec 
Horné Srnie až po most cez rieku Vlára v Nemšovej, od 
tohto miesta až na Trenčiansky hrad chce cyklotrasu 
postaviť Trenčiansky samosprávny kraj; str. 58 

- dňa 22. februára 2016 spoznala verejnosť oficiálne logo 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktorého autorom 
je 23-ročný študent Vysokej školy výtvarných umení 
a bývalý žiak Základnej umeleckej školy K. Pádivého v 
Trenčíne Jakub Dušička; str. 61 

- dňa 26. februára 2016 Trenčianske vodárne a kana-
lizácie, a.s. (TVK) slávnostne ukončili práce na projekte 
s názvom Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zá-
sobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne; str. 
59  

- pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok dostala každá 
mestská časť okrem iných financií aj stotisícový balík, 
ktorý poslanci mohli prerozdeliť na investičné akcie 
podľa vlastného uváženia a komunikácie s občanmi; 
v každej mestskej časti by tak mali byť v tomto roku 
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realizované okrem pôvodne naplánovaných inves-
tičných akcií aj nové; str. 61 

- v dňoch 4. a 5. marca 2016 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnil najväčší slovenský 
veľtrh krásy Beauty Forum za účasti 85 vystavova-
teľov; str. 67 

- dňa 5. marca 2016 sa  uskutočnili voľby do Národnej 
rady SR, v Trenčianskom kraji ich vyhrala strana 
Smer-SD, ktorá  tu získala 35,53 % hlasov; v porovnaní 
s parlamentnými voľbami v roku 2012, kedy Smer-SD 
získal  55,25 % hlasov, stratila vládna strana takmer 20 
% voličov, druhou najsilnejšou stranou v Trenčianskom 
kraji sa stala s 11,34 % hlasov SaS; str. 71 

- dňa 5. marca 2016 sa po voľbách z vyše sto kandidátov 
na poslancov Národnej rady SR z nášho regiónu do 
slovenského parlamentu napokon dostalo sedem z nich; 
v novom volebnom období bude z nášho regiónu v 
parlamentných laviciach päť mužov a dve ženy z piatich 
politických strán a koalícií; str. 74 

- dňa 6. marca 2016 prvýkrát vyrazí expresný vlak 
z Trenčína a Trenčianskej Teplej do Prahy,  prevádzko-
vať ho bude nemecká spoločnosť Arriva; str. 62 

- budova na Rozmarínovej ulici, ktorú postavili v roku 
1902, odolala dvom svetovým vojnám a obdobiu reš-
titúcií, 115. výročia postavenia sa však nedožila – ťažké 
mechanizmy ju zrovnali so zemou; podľa pamiatkarov 
však objekt nebol národnou kultúrnou pamiatkou, a tak 
nič nebránilo jej zbúraniu; str. 76 

- primátor Trenčína Richard Rybníček vyhlásil, že 
sa pokúsi „vytvoriť komunitu ľudí, ktorá sa zhodne na 
tom, že chce urobiť na Slovensku zásadnú zmenu a 
bude mať odvahu to pomenovať“; táto strana však po-
trebuje 15, 20 až 30 percent hlasov od voličov, inak to 
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podľa neho nemá zmysel, chce totiž Slovákom 
ponúknuť zásadnú zmenu a reformu, napríklad územ-
nosprávneho členenia, štátnej správy a ministerstiev; 
str. 78 

- priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodár-
stve v Trenčianskom samosprávnom kraji stúpla v 
rokoch 2005 až 2015 o 61,75 % na 812 eur, bola druhá 
najvyššia spomedzi všetkých samosprávnych krajov; 
str. 79 

- dňa 24. marca 2016 zhotoviteľ modernizácie železnice 
sprevádzkoval paralelnú komunikáciu pri okružnej 
križovatke Pred poľom, takzvaný bajpas umožní obísť 
okružnú križovatku v smere z Ilavy do Trenčína; str. 80  

- v roku 2016 čakajú karanténnu stanicu pre psy 
v Trenčíne zmeny, v pláne je zriadenie útulku, 
k opusteným psom z Trenčína pribudnú aj odchytené 
psy z Bánoviec nad Bebravou; str. 81 

- Trenčianska župa musí splácať ďalšiu pokutu, zatiaľ 
poslednú jej udelilo ministerstvo pôdohospodárstva za 
pochybenia pri verejnom obstarávaní rekonštrukcie 
historických kasární na Trenčianskom hrade; str. 83 

- dňa 30. marca 2016 vznikla pri Mestskom úrade v Tren-
číne dočasná cyklokomisia, bude sa zaoberať plánmi na 
rozvoj a riešenie cyklodopravy v Trenčíne; jej členmi 
budú okrem niektorých poslancov mestského zastupi-
teľstva aj miestni odborníci na cyklodopravu; str. 86 

- na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh dnes býva 
takmer 20 tisíc ľudí,  stavať ho začali pred 45 rokmi, 
ako prvé položili základy ulíc Liptovská, Ludvíka Svo-
bodu a Saratovská; str. 87 

- do začiatku tohtoročnej letnej sezóny by z národnej 
kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad mali odstrániť 
mohutné kovové konštrukcie na prístupovej ceste a 
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vzápätí by mali zbúrať aj presklenú budovu na prvom 
nádvorí hradu; str. 90 

- dňa 9. marca 2016 poslanci trenčianskeho mestského 
parlamentu na mimoriadnej schôdzi absolvovali dô-
ležité hlasovanie o predložení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a o zámere vyhlásiť verejné obsta-
rávanie na rekonštrukciu dvoch materských škôl; 
mesto chce z eurofondov zrekonštruovať MŠ 
Opatovská a MŠ Šafárikova spolu za dva milióny eur; 
str. 92 

- dňa 14. marca 2016 sa dožila 80 rokov JUDr. Oľga 
Hlucháňová, ktorá pôsobila ako predsedníčka Okres-
ného súdu v Trenčíne a ako sudkyňa Krajského súdu 
v Trenčíne; str. 95 

- dňa 7. apríla 2016 sa na stretnutí predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej 
federácie v Slovenskej republike (SR) Alexeja Leo-
nidoviča Fedotova zaoberali rozvojom spolupráce 
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónmi 
Ruskej federácie; str. 96 

- dňa 8. apríla 2016 prijal primátor Richard Rybníček 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. 
Jána Kanabu pri príležitosti jeho 70. narodenín; str. 
96 

- v dňoch 6. – 9. apríla 2016 sa na výstavisku Expo Center 
v Trenčíne konal Veľtrh Záhradkár, výstavy Včelár, 
Poľovníctvo a Zdravý životný štýl; najväčší záujem 
mali nakupujúci o muškáty, bylinky, zeleninu a 
sadenice stromov a kríkov; str. 97 

- bilbordov a reklamy v Trenčíne pribúda, najmä tej 
nelegálnej, viac je tiež rôznych plachiet, ktoré nepot-
rebujú špeciálne povolenia; aktuálne je v Trenčíne 528 
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veľkoplošných reklám, povolenie má ale len necelých 
tristo; str. 99  

- dňa 12. apríla 2016 si ľudia pripomenuli 71. výročie 
oslobodenia mesta, pietnou spomienkou pri Pamätníku 
umučených na Brezine vzdali vďaku a úctu padlým, 
ktorí obetovali svoj život za slobodu mesta a jeho 
obyvateľov; str. 100 

- dňa 12. apríla 2016 sa na výročnej schôdzi stretli 
členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku (OO JDS) v Trenčíne, aby zhodnotili svoju 
činnosť; str. 102 

- nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej ulici 
v Trenčíne funguje celoročne, k nocľahárni pribudla 
ešte nová sociálna služba - nízkoprahové denné 
centrum poskytne ľuďom bez domova priestory, 
v ktorých sa budú môcť v priebehu dňa zdržiavať, 
k dispozícii budú mať aj terénneho pracovníka, ktorý im 
pomôže pri riešení problémov; str. 102 

- dňa 14. apríla 2016 sa v trenčianskej synagóge konalo 
spomienkové stretnutie k 74. výročiu vypravenia pr-
vého transportu slovenských Židov do koncentračného 
tábora Osvienčim; str. 106 

- v uplynulých dvoch týždňoch Slovenský hydrome-
teorologický ústav zaradil do monitoringu sucha tri 
nové stanice, jedna z nich je v Trenčíne; str. 107 

- pre obyvateľov Trenčína si mesto prichystalo prekva-
penie v podobe modernizácie obľúbenej fontány 
Vodník, v týchto dňoch prebieha elektronická aukcia na 
výmenu technológie,  ktorá riadi striekanie vody; str. 
109 

- dňa 27. apríla 2016 na riadnom zasadnutí mestského 
parlamentu primátor Richard Rybníček informoval 
o finančnej situácii mesta; konštatoval, že  celkový dlh 
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bol k 31. marcu 2016 vo výške 15,55 milióna eur, čo 
predstavuje 282 eur na jedného obyvateľa,  všetky svoje 
záväzky platí mesto v lehote splatnosti; celková suma 
dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpoč-
tových pravidlách k 31.3.2016 bola 38,73 percenta, 
pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 
60 percent; str. 111 

- od 27. apríla 2016 v Trenčíne znovu otvorili Klub Scle-
rosis Multiplex pri Slovenskom zväze Sclerosis 
Multiplex; chorí majú možnosť stretnúť sa a poroz-
právať o problémoch v priestoroch Kultúrneho centra 
Sihoť; str. 125 

- dňa 2. mája 2016 sa začne kosenie verejnej zelene 
v Trenčíne, štyri mestské časti budú kosiť štyri rôzne 
spoločnosti; str. 112 

- dňa 2. mája 2016 plánuje zhotoviteľ otvoriť rozšírenú 
komunikáciu medzi Zlatovcami a Záblatím, zatiaľ bez 
chodníkov, ktoré sa dokončia dodatočne; str. 113 

- Zimný štadión Pavla Demitru čaká v lete čiastočná 
rekonštrukcia, viac ako 20-ročné kondenzačné veže 
chladiarenského zariadenia vymenia, trenčianski ľadári 
hrozili, že inak zostane štadión bez ľadu; pribudnú tiež 
nové mantinely a ochranné sklá; str. 114 

- trenčiansky Born To Trick Park je súčasťou parku na 
pravom nábreží Váhu, ľuďom ponúka priestor na cvi-
čenie zadarmo, a to v krásnom prostredí prírody; str. 
116 

- dňa 3. mája 2016 natrvalo uzatvorili železničné prie-
cestie v Záblatí; str. 119 

- dňa 4. mája 2016 našla na ulici Jána Zemana v Trenčíne 
44-ročná žena počas prác na záhrade neznámu 
muníciu; str. 120 
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- dňa 7. mája 2017 sa už 13. raz uskutočnilo športové 
podujatie „Míľa pre mamu“, ktoré prilákalo do centra 
Trenčína vyše tisíc ľudí; str. 120 

- proti plánom mesta zaviesť novú parkovaciu politiku 
spísali obyvatelia Trenčína petíciu, žiadajú, aby sa 
zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním 
obmedzilo výhradne na centrum Trenčína, aj nižšie ceny 
parkovacích kariet; str. 113 

- dňa 10. mája 2016 podpísali predseda TSK Jaroslav 
Baška a primátor Trenčína Richard Rybníček me-
morandum o spolupráci medzi TSK a mestom Trenčín, 
ktorého cieľom je vytvorenie strategického plánu 
rozvoja mobility v kraji i v samotnom meste Trenčín; 
str. 124 

- dňa 10. mája 2016 zorganizovala Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Tren-
čín 1 už tradičné, každoročne sa konajúce spomienkové 
stretnutie pri príležitosti skončenia 2. svetovej vojny; 
prítomní sa stretli v Posádkovom klube Trenčín 
a pripomenuli si, aké hrôzy priniesol najväčší ozbrojený 
konflikt v histórii; str. 126 

- dátum otvorenia podjazdu na Vlárskej už najnovšie 
Železnice SR nekomentujú, po tom, ako nestihli 
posledný – celkovo už tretí avizovaný termín otvorenia 
na konci apríla, presný dátum otvorenia neuviedli; 
dopravná situácia sa mierne zlepšila otvorením pod-
jazdu na Brnianskej ulici, vodiči tak už nemusia stáť 
na priecestí v Zlatovciach, kilometre navyše však zo-
stali; str. 127 

- rozšírenie karanténnej stanice pre psy o útulok je 
bližšie, mesto uzavrelo zmluvu o spolupráci s občian-
skym združením Trenčiansky útulok, ktoré chce na 
vlastné náklady postaviť v objekte karanténnej stanice 

 



958 
 

novú budovu, ktorá bude slúžiť na karanténne umiest-
nenie odchytených psov, ich ošetrenie, administratívne 
činnosti a hygienické potreby zamestnancov; str. 129 

- dňa 13. mája 2016 sa stal  Trenčiansky hrad opäť 
pestrejší, turisticky zaujímavejší, a to vďaka novootvo-
renej výstave Hladomorňa – Teufelsturm, čo v pre-
klade znamená „Diablova veža“; prináša návštevníkom 
pohľad do  čias stredovekej justície; str. 131 

- dňa 18. mája 2016 zomrel po ťažkej chorobe uznávaný 
telovýchovný lekár Ivan Javorský, rodák z Budmeríc, 
ktorý v Trenčíne pôsobil takmer 56 rokov; str. 131 

- dňa 21. mája 2016 počas Noci múzeí a galérií za-
znamenala Mestská veža v Trenčíne rekordnú ná-
vštevnosť - nádherný panoramatický výhľad na cent-
rum mesta si nenechalo ujsť 1924 návštevníkov; str. 
134 

- fasádu Piaristického kostola sv. Františka Xaverského 
obnovia reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu, 
odstránenie nevhodných cementových omietok a ich 
nahradenie vhodnejšími vápennými potrvá minimálne 
do konca jesene; str. 134 

- priemerná miera nezamestnanosti klesla v apríli 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzi-
mesačne o 0,19 % na úroveň 6,85 %; po Bratislavskom 
a Trnavskom kraji je TSK len tretím krajom na Slo-
vensku, kde priemerná nezamestnanosť klesla pod 
sedempercentnú hranicu; str. 137 

- dňa 24. mája 2016 začal slúžiť Trenčanom podjazd na 
Vlárskej ulici, ktorý mal byť pôvodne dokončený už 
v júli 2015; str. 137 
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- vďaka šetreniu Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
úprave rozpočtu si zariadenia sociálnych služieb v je-
ho zriaďovateľskej pôsobnosti prilepšia takmer o 1,2 
mil. eur; str. 139  

- dňa 30. mája 2016 definitívne uzavreli železničné 
priecestie na Hlavnej ulici, pre chodcov je v mieste 
priecestia zriadený dočasný prechod až do otvorenia 
podchodu pre peších; str. 140 

- dňa 1. júna 2016 sa v trenčianskom Centre sociálnych 
služieb - DEMY  uskutočnilo kultúrno – spoločenské 
podujatie Farbičky – Čarbičky, ktoré napísalo už svoju 
25. kapitolu; str. 142 

- dňa 6. júna 2016 otvorili na dvore Verejnej knižnice 
Michala Rešetku na Jaselskej ulici letnú čitáreň, ktorá 
bude tradične dostupná bezplatne až do 8. septembra; 
str. 143 

- dňa 7. júna 2016 vyhlásili výsledky ankety Cyklistická 
osobnosť mesta za rok 2015, najvyšší počet nominácií 
a titul Cyklistická osobnosť mesta Trenčín za rok 2015 
získala Hana Filínová; str. 145 

- ďalšie stavby modernizácie železnice v Trenčíne 
meškajú; most na Ostrov aj podjazd Pred poľom mali 
byť dané do predčasného užívania na konci mája, sta-
vebný ruch na oboch stavbách však neutícha; str. 146 

- rok po otvorení lanového parku v korunách stromov 
Tarzania pribudlo na Brezine aj kvalitné detské ihrisko; 
v spolupráci s OZ Materské centrum Srdiečko vznikla 
idea detského ihriska Srdiečko ako komplexného 
priestoru pre rodiny s deťmi a dobudovania okolia aj pre 
všetkých návštevníkov lesoparku; str. 149  

- dňa 8. júna 2016 na mestskom zastupiteľstve poslanci 
schválili niekoľko finančných presunov v rozpočte na 
tento rok; napríklad  navýšili bežné príjmy o dotácie na 
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lyžiarsky kurz pre deti základných škôl vo výške 57 620 
eur a aj dotácie pre deti v hmotnej núdzi na stravu 
a školské potreby o 3099 eur na 6399 eur; str. 150 

- dňa 8. júna 2016  sa v Kultúrnom centre Stred na Dlhých 
Honoch v Trenčíne uskutočnilo slávnostné ukončenie 
29. ročníka Akadémie tretieho veku, ktorej program 
je zameraný na celoživotné vzdelávanie seniorov; str. 
151 

- dňa 8. júna 2016 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo na zasadnutí Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022 
s výhľadom do roku 2040; str. 164 

- dňa 10. júna 2016 otvorili podjazd Pred poľom, práce 
však stále pokračujú, pravostranný chodník plánuje 
zhotoviteľ dokončiť do konca júla; str. 152 

- po štyroch rokoch sa kauza zasypanej jamy pri 
Posádkovom klube v centre Trenčína, v ktorej mali 
postaviť podzemné garáže, vrátila na okresný súd; 
Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real 
Trade a zrušil rozhodnutie trenčianskeho Okresného 
súdu a Krajského súdu v Trenčíne a kauzu vrátil na 
okresný súd na ďalšie konanie; str. 153 

- dňa 11. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Krajského snemu Matice slovenskej Trenčianskeho 
kraja, súčasný stav MS a jej smerovanie i potreby 
načrtol vo svojom príhovore jej predseda Marián Tkáč; 
str. 156 

- bigbord, ktorý začiatkom júna vyrástol v blízkosti 
križovatky Legionárska – Električná, vyvolal silnú vlnu 
nevôle medzi občanmi Trenčína, mesto túto obrovskú 
reklamnú stavbu na súkromnom pozemku však muselo 
povoliť, nemalo inú zákonnú možnosť; str. 156 



961 
 

- takmer polovica z reklamných bilbordov na území 
mesta Trenčín je postavených bez oficiálneho povole-
nia, na území mesta je evidovaných 528 veľkoplošných 
reklamných stavieb - bilbordov, bigbordov a reklam-
ných plachiet, z nich je 299 povolených; str. 159 

- Mesto Trenčín chce obnoviť morový stĺp i rímsky 
nápis; dve významné kultúrne pamiatky v centre mesta 
čaká renovácia, časť peňazí na reštaurátorské prieskumy 
a projekty dá štát, zvyšok dofinancuje samospráva; str. 
160 

- zo základných škôl v Trenčíne v júni odíde na stredné 
školy 388 deviatakov, na ich miesta v septembri nastú-
pia prváčikovia, ktorých by malo byť o 108 viac; str. 
161 

- v 3. ročníku národnej kampane Do práce na bicykli sa 
Trenčín ocitol na výsledkovej listine v TOP desiatke, 
zo 60 zaregistrovaných samospráv obsadil 4. miesto, 
a to trikrát - v počte najazdených kilometrov, v počte 
absolvovaných jázd a tiež v počte zapojených účast-
níkov; str. 162 

- dňa 14. júna 2016 pri príležitosti Svetového dňa darcov 
krvi ocenil územný spolok Slovenského Červeného 
kríža v Trenčíne 40 pravidelných darcov; v sobášnej 
sieni mestského úradu prevzalo ocenenia aj 13 Tren-
čanov; str. 163  

- trenčianske pracovisko Štatistického úradu zverejnilo 
prehľad výstavby bytov v kraji za minulý rok - v roku 
2015 sa v Trenčianskom kraji dokončilo 1 383 bytov, čo 
bolo o 260 bytov menej ako v roku 2014; str. 167 

- tohtoročné mestské investície smerujú predovšetkým 
do opráv budov, výstavby chodníkov a rekonštrukcií 
ciest, napríklad dňa 20. júna sa začali práce na budovaní 
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537 metrov dlhého chodníka na Opatovskej ulici; str. 
168 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v máji v Trenčianskom samosprávnom kraji  medzime-
sačne o 0,19 % na úroveň 6,66 %, v okrese Trenčín to 
bolo len 5,28 %; str. 158 

- letnú plaváreň v Trenčíne napriek prísľubom na 
začiatku prázdnin neotvoria, dátum, kedy začne 
plaváreň fungovať, zostáva neznámy; problémom sú 
stále nedokončené siete cez most na Ostrov; str. 170 

- dňa 19. júna 2016 na futbalovom štadióne na Sihoti 
usporiadal slovenský šampión AS Trenčín s podporou 
partnerov už ôsmy ročník tradičnej charitatívnej akcie 
Hviezdy deťom; str. 173 

- budova Trenčianskeho múzea na Mierovom námestí 
v Trenčíne je v havarijnom stave; patrí mestu, múzeum 
ale spravuje Trenčianska župa, múzeum preto do re-
konštrukcie nemôže investovať; pokiaľ sa nič nezmení 
v horizonte dvoch-troch rokov, riaditeľ múzea hovorí 
o sťahovaní múzea do Nového Mesta nad Váhom; str. 
175 

- dňa 6. júla 2016 sa trenčianski poslanci stretli na 
riadnom rokovaní, schválili niekoľko zmien v rozpočte 
- peniaze pôjdu na rekonštrukciu Poľnohospodárskej 
ulice, na opravu prístreškov kyseliek v Záblatí, Zlatov-
ciach a Orechovom i na dva nové prístrešky na cin-
torínoch v Istebníku; str. 177 

- dňa 6. júla 2016 poslanci mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne schválili návrh nariadenia o dočasnom 
parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komu-
nikácií na území mesta, obyvatelia a návštevníci tak 
budú od novembra za parkovanie platiť aj mimo 
centra mesta; str. 179 
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- začali sa práce na stavbe chodníka, ktorý spojí tren-
čiansku mestskú časť Opatová s Trenčínom, viac ako 
pol kilometra dlhý úsek by mal byť hotový o štyri 
týždne; str. 181 

- koncom júna 2016 nadobudli právoplatnosť kolaudačné 
rozhodnutia všetkých objektov vodohospodárskeho 
projektu „Intenzifikácia čističiek odpadových vôd, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v tren-
čianskom regióne“; str. 183 

- v 288 ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji prenocovalo v minulom roku 274 
tisíc návštevníkov, kapacitu ubytovacích zariadení 
v najmenšom slovenskom kraji využili návštevníci na 
28,8 %, čo bola druhá najvyššia hodnota spomedzi 
slovenských krajov; str. 184 

- od 1. augusta 2016 budú autobusy v Trenčíne jazdiť 
podľa nového cestovného poriadku, zmenilo sa aj ces-
tovné; str. 185 

- dňa 18. júla 2016 vzhľadom k havarijnému stavu mosta 
v mestskej časti Opatová (I/61) vyhlásil primátor mesta 
Richard Rybníček mimoriadnu situáciu na moste a v 
jeho najbližšom okolí; str. 186 

- v dňoch 20. – 24. júla 2016 sa uskutočnil 11. ročník 
Trenčianskych historických slávností, ich hlavným 
príbehom bolo dobytie mesta generálom Johanom 
Katzanierom z roku 1528; str. 187 

- dňa 1. augusta 2016 sa na Mierovom námestí v Trenčíne 
konal protest proti zlodejom v politike za účasti asi 
500 ľudí, ktorí žiadali odstúpenie Roberta Kaliňáka 
z postu ministra vnútra - prekáža im jeho prepojenie na 
podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je vyšetrovaný 
pre údajné podvody s DPH; str. 189 
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- mesto ako majiteľ zimného štadióna investuje zo 
svojho rozpočtu viac ako 62 tisíc eur do výmeny chla-
diarenských veží; výmena mantinelov bude stáť 78 tisíc 
eur, z nich 35 tisíc prefinancuje Slovenský zväz 
ľadového hokeja (SZĽH), ďalších 43 tisíc eur investuje 
mesto; str. 190 

- koncom júla 2016 vzniklo Informačno-poradenské 
centrum na Úrade TSK pre  zabezpečenie efektívneho 
informovania o európskych štrukturálnych a investič-
ných fondoch v regióne kraja; str. 178  

- dňa 3. augusta 2016 bola daná do užívania dočasná láv-
ka cez Vážsky kanál na Ostrov, ktorá slúži predo-
všetkým chodcom, cyklisti a autá naďalej používajú 
pôvodnú časť mosta, kde je doprava riadená svetelnou 
signalizáciou; str. 191 

- nutná výmena plynovodov, ale i iných sietí pod Miero-
vým námestím bude spojená s rekonštrukciou jeho 
povrchu, práce by sa mali začať na jar 2017; str. 192 

- dňa 4. augusta 2016 trenčiansky mestský parlament 
rokoval na mimoriadnej schôdzi,  okrem hlasovania 
o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
rekonštrukcie Mierového námestia sa venoval 
aj iným témam, napríklad parkovacej politike mesta; 
str. 193 

- v polovici augusta 2016 Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) ukončili práce na všetkých inžinierskych sie-
ťach tzv. Malej stavby, ktorých dokončenie bolo zá-
kladným predpokladom pre uvedenie letnej plavárne v 
Trenčíne do prevádzky; železnice vybudovali vodovod, 
dažďovú i splaškovú kanalizáciu, komunikácie a spev-
nené plochy, prípojku nízkeho napätia a lávku pre 
chodcov na moste do rekreačnej zóny Ostrov; str. 
194  
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- v polovici augusta 2016 začalo mesto Trenčín s 
rekonštrukciou približne 200-metrového úseku 
Šoltésovej ulice, mestská investícia vo výške 131 tisíc 
eur prinesie aj výrazný nárast parkovacích miest; str. 
196 

- dňa 25. augusta 2016 sa na cintoríne pri Pamätníku 
umučených v lesoparku Brezina uskutočnila spomien-
ková slávnosť k 72. výročiu SNP; str. 195 

- od septembra 2016 je na Palackého ulici vyznačený 
vyhradený cyklistický pruh, ktorý je namaľovaný v 
protismere jazdy automobilov; cyklisti v protismere sú 
v Trenčíne novinka; str. 197 

- septembrový prieskum pomocou georadaru je súčas-
ťou príprav na rekonštrukciu, ktorá čaká Mierové ná-
mestie v Trenčíne na budúci kalendárny rok; ešte pred-
tým, ako sa začnú rekonštrukčné práce, je potrebné 
identifikovať podpovrchové štruktúry námestia; str. 
198 

- letnú plaváreň mesto do konca prázdnin neotvorilo, 
Trenčania tak zostali bez kúpaliska už tretie leto; dôvo-
dom bolo zdržanie dodávky a montáže nových trysiek 
na dne bazénov, keďže testovacie napúšťanie vody uká-
zalo poškodenie pôvodných trysiek; str. 199 

- dňa 5. septembra 2016 sa začala výstavba autistického 
centra pre dospelých, špecializované zariadenie bude 
v areáli Centra sociálnych služieb Demy; náklady na 
stavbu sú vo výške 1,4 milióna eur, dokončené by malo 
byť budúci rok; str. 200 

- dňa 17. septembra 2016 sa začal jubilejný 30. školský 
rok Akadémie tretieho veku pre seniorov,  do lavíc za-
sadne tento rok 123 seniorov; str. 201 
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- miestna komunikácia na Olbrachtovej ulici bude mať 
už čoskoro nový povrch, a to v celom úseku od Sobla-
hovskej ulice po Partizánsku (okrem slepej ulice - časť 
Olbrachtova; str. 202 

- dňa 22. septembra 2016 obsadili kasárne Trenčianskeho 
hradu stredoškoláci, diskutovali o význame Európ-
skej únie a slovenského predsedníctva v Rade Európ-
skej únie v rámci podujatia nazvaného eSKaEÚ; str. 
210 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji žilo ku koncu mi-
nulého roka 93 778 osôb v poproduktívnom veku (65 
rokov a viac), podiel osôb v poproduktívnom veku sa 
z od roku 1996 zvýšil z 11,3 % na 15,09 % v roku 2015; 
str. 202 

- dňa 23. septembra 2016 sa v Trenčíne uskutočnil Bio 
jarmok, na ktorom sa opäť vyhlasovali najlepšie výrob-
ky; biopotravinou roka 2016 sa stalo bio hovädzie 
mäso z Farmy Turová vo Zvolenskom okrese výrobcu 
Petra Badiara, v spotrebiteľskom hlasovaní zvíťazila 
100-percentná ovčia bio bryndza z Poľnohospodárske-
ho družstva Važec; str. 203 

- divadelnú sálu v budove  Posádkového klubu v Tren-
číne zatvorili, do priestorov hľadiska počas dažďov za-
teká, strechu pritom armáda, ktorá posádkový klub 
spravuje, opravovala minulý rok na jar; str. 204 

- dňa 28. septembra 2016 sa poslanci trenčianskeho mest-
ského zastupiteľstva na ďalšej spoločnej schôdzi do-
zvedeli, že celkový dlh mesta bol k  31. júlu 2016 vo 
výške 14,89 milióna eur, čo predstavuje 270 eur na 
jedného obyvateľa, všetky záväzky mesto platí v lehote 
splatnosti; str. 206 
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- dňa 28. septembra 2016 poslanci mestského zastupiteľ-
stva odňali po 69 rokoch čestné občianstvo mesta 
Josifovi Vissarionovičovi Stalinovi; str. 207 

- dňa 28. septembra 2016 mestské zastupiteľstvo súhla-
silo so začiatkom platnosti parkovacej politiky od 15. 
marca 2017; dôvodom je skutočnosť, že do pôvodne 
stanoveného termínu 1. 11. 2016 nie je možné ukončiť 
všetky verejné obstarávania nevyhnutne súvisiace s 
realizáciou nového systému parkovania v meste; str. 
208 

- v súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest postup-
ne dochádza i k zmene dopravného režimu na via-
cerých uliciach, ide predovšetkým o zjednosmernenie 
ulíc, budú upravené aj niektoré priechody pre chodcov, 
pribudnú i niektoré trasy pre cyklistov; str. 209 

- najbližšie tri roky pôjde 70 percent z parkovného na 
nové parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie 
mobility, čiže do cyklochodníkov, úprav komunikácií 
pre peších, ale aj na zlepšenie podmienok pre cestu-
júcich MHD; od roku 2020 sa tento pomer vyrovná 50 
ku 50; str. 209 

- v októbri 2016 Trenčiansky hrad počas pracovných 
dní úplne uzavrú, pre verejnosť bude k dispozícii len 
cez víkendy; dôvodom sú práce na odstraňovaní kovo-
vých zábran, umiestnených po páde hradobného múru v 
roku 2003; str. 205 

- dňa 5. októbra 2016 po takmer štyroch rokoch práce a 
diskusií s odbornou i laickou verejnosťou sa začala 
výstavba prvej časti cyklochodníka z Juhu do centra 
mesta v dĺžke asi 990 metrov; prvá etapa povedie od 
bývalého hotela Trenčan po kruhový objazd pri Kera-
moprojekte; str. 211 
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- multifunkčnú učebňu v prírode, ktorá je spojená s ná-
učno-relaxačným chodníkom, otvorili na pravom brehu 
Váhu v trenčianskej miestnej časti Orechové; nachádza 
sa v priestore medzi Orechovským potokom a Váhom; 
str. 212 

- časť areálu Detského mestečka v Zlatovciach, ktorý 
štát vyhlásil za prebytočný majetok a ponúkal ho 
v dražbe, pripadol napokon mestu; str. 214 

- dňa 14. októbra 2016 mesto spustilo petíciu za zasta-
vovanie obnovených IC vlakov v Trenčíne, ktorý mini-
sterstvo dopravy ako zastávku vynechalo; str. 215 

- dňa 16. októbra 2016 primátor mesta Trenčín Richard 
Rybníček na tlačovej besede v Bratislave vyhlásil, že 
zakladá novú politickú stranu TOSKA, na jej vznik 
potrebuje vyzbierať desaťtisíc podpisov; str. 216 

- dňa 19. októbra 2016 dostalo Cenu Nadácie Ekopolis 
za najzaujímavejší projekt 10. ročníka grantového pro-
gramu Zelené oázy trenčianske občianske združenie 
Pre Prírodu; str. 218 

- dňa 25. októbra 2016 počas svojej návštevy Trenčína 
prezident Andrej Kiska diskutoval s vedením mesta, 
predstaviteľmi gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fa-
kultnej nemocnice, so študentmi Gymnázia Ľudovíta 
Štúra a aktívnymi občanmi v sídle neziskovej organi-
zácie Voices; str. 219  

- dňa 25. októbra 2016 počas návštevy Veliteľstva po-
zemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne povedal 
prezident Andrej Kiska, že bezpečnosť a ochrana na-
šich ľudí je najdôležitejšou úlohou štátu, nesmieme 
o nej hovoriť iba vtedy, keď sa nám to; str. 221 

- podľa primátora Richarda Rybníčka poplatok za 
rozvoj je pre samosprávy v princípe dobrý, pretože je 
systémom, ako developerov a stavebníkov primäť 



969 
 

správať sa citlivejšie k verejnému priestranstvu a konať 
nad rámec svojich aktivít, v Trenčíne ho však v tejto 
podobe zákona nezavedú; str. 223 

- dňa 29. októbra 2016 sa stal Trenčiansky hrad plne 
prístupný s výhľadom, ktorý bol viac ako 13 rokov 
ukrytý vinou oceľovej zábrany; str. 224 

- dňa 29. októbra 2016 vyhlásili v katarskej Dohe 
výsledky súťaže World Luxury Hotel Award 2016, 
v ktorej trenčiansky hotel Elizabeth uspel v kategórii 
Romantic hotel - regional winner spomedzi 600 nomi-
nácií; str. 225 

- začiatkom novembra 2016 sa v Trenčíne pracuje na 40 
miestach v rámci investícií mesta nielen do opráv 
svojich komunikácií a budov, ale aj do novej výstavby; 
str. 223 

- začiatkom novembra 2016 vysoké bralo, na ktorom je 
postavený Trenčiansky hrad, začali čistiť od stromov a 
kríkov, ktorými po dlhých rokoch zarástlo; str. 227 

- dňa 2. novembra 2016 na zasadnutí trenčianskeho mest-
ského zastupiteľstva rozhodli poslanci o tom, že py-
rotechnické výrobky sa budú môcť v Trenčíne pou-
žívať iba na Silvestra a Nový rok; str. 226 

- dňa 4. novembra 2016 rokovali v Trenčíne primátori 
K8 a dohodli sa, že budú iniciovať legislatívne zmeny, 
ktoré by umožnili samosprávam účinnejšie reagovať na 
porušenia všeobecne záväzných nariadení o hluku, 
hazardných hrách a reklamnom smogu; str. 230 

- odbočenie z Legionárskej na Partizánsku ulicu nie je 
dočasne možné, dôvodom je prestavba tejto križo-
vatky; práce by mali byť ukončené do začiatku via-
nočných sviatkov; str. 231 

- dňa 10. novembra 2016 Okresný súd v Trenčíne zmenil 
svoje rozhodnutie spred štyroch rokov v kauze jamy 
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v centre - Mesto Trenčín sa podľa nového verdiktu 
previnilo voči súkromnému investorovi a musí ho od-
škodniť vysokou sumou; rozsudok ešte nie je prá-
voplatný, mesto sa chce proti nemu odvolať; str. 233 

- v dňoch 10. – 12. novembra 2016 bolo trenčianske vý-
stavisko Expo Center dejiskom tretieho ročníka me-
dzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohreb-
ných a kremačných služieb Slovak Funeral; str. 232  

- dňa 11. novembra 2016 sa v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne odovzdávali 29 darcom zlaté a dia-
mantové plakety profesora MUDr. Jána Jánskeho; str. 
232 

- Mesto Trenčín v spolupráci s dopravnou políciou vy-
tipovalo deväť najrizikovejších priechodov pre chod-
cov, dnes sú vybavené svetelnými bezpečnostnými 
prvkami – kombináciou blikajúcich LED svietidiel 
v telese cesty, výstražných dopravných značiek a nie-
kde aj osvetlením priechodu; str. 235 

- dňa 15. novembra 2016 za celoživotnú prácu kronikára 
a školiteľa kronikárov udelilo Národné osvetové cent-
rum, Slovenská národná knižnica, Slovenský národný 
archív, Slovenské národné múzeum  - Múzeá v Martine 
a Združenie miest a obcí Slovenska v súťaži Slovenská 
kronika 2016 čestné uznanie Jozefovi Čerymu; str. 
236 

- v dňoch 16. – 18. novembra 2016 Mesto Trenčín pripra-
vilo trojdňový cyklus spomienkových podujatí na 
nežnú revolúciu; výstavy, beseda, koncert, film, pietny 
akt i omša – všade tam si mohli Trenčania pripomenúť 
udalosti spred 27 rokov; str. 236  
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- dňa 17. novembra 2016 udelili v pražskom Národnom 
divadle pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demo-
kraciu Cenu Pamäti národa spisovateľovi a bývalému 
politickému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi; str. 237 

- obnovou turistického chodníka z centra mesta (od 
schodov v átriu) do Čerešňového sadu sa zjednoduší 
prístup do tejto obľúbenej lokality Breziny; jeho nový 
povrch bude z lomového kameňa osadeného do suchého 
betónu; str. 237 

- dňa 24. novembra 2016 na sneme Združenia náčelníkov 
mestských a obecných polícií Slovenska v Tatranskej 
Štrbe ocenili za záchranu ľudského života aj dvoch 
mestských policajtov z Trenčína - Miroslav Baláž a 
Zdenko Čakloš pomohli žene, ktorá kričala o pomoc 
z bytu; str. 238 

- dňa 28. novembra 2016 schválilo zastupiteľstvo Tren-
čianskeho samosprávneho kraja vyrovnaný rozpočet 
na rok 2017, celkové príjmy i výdavky sú na úrovni viac 
ako 176 miliónov eur; str. 238  

- „Toto bol jeden z absolútne najťažších rokov, veľa sa tu 
investuje, rozrába, dokončuje, ale stavby sa postupne 
dokončujú a Trenčín bude vyzerať inak,“ povedal v roz-
siahlom rozhovore na konci roka primátor Trenčína 
Richard Rybníček; str. 239 

- dňa 30. novembra 2016 pribudol na Mierovom námestí 
vianočný strom, ide o približne 13 metrov vysokú 
Jedľu srienistú, ktorá vyrástla neďaleko Trenčína v obci 
Svinná; str. 245 

- po päťročnej prestávke bude v Trenčíne opäť verejné 
klzisko, dokončujú ho na tom istom mieste, na ktoré 
boli Trenčania v minulosti zvyknutí, uprostred Štúrovho 
námestia v historickom centre mesta; str. 246 
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- modernizácia železničnej trate cez Trenčín trvá už päť 
rokov a mala byť ukončená najneskôr do konca 
novembra 2016, lenže lehota na dokončenie tohto sta-
vebného diela nebude dodržaná a viacero stavebných 
objektov zostáva nedokončených; str. 247 

- v Trenčianskom kraji dosiahla stredná dĺžka života v 
roku 2015 u mužov hodnotu 74,49 roka a u žien 81,36 
roka; v porovnaní s rokom 2005 v zrástla u mužov o 
3,41 roka, u žien o 2,48 roka; str. 248 

- dňa 11. decembra 2016 vstupuje po skúšobnej prevádz-
ke a následnom pripomienkovaní do platnosti nový 
cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy 
v Trenčíne; str. 249 

- dňa 14. decembra 2016 schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva, že vzhľadom na plánovanú rozsiahlu 
rekonštrukciu Mierového námestia majitelia nehnuteľ-
ností a letných terás na námestí budú v budúcom roku 
oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti a dane za 
užívanie verejného priestranstva; str. 250 

- dňa 14. decembra 2016 rozhodli poslanci mestského 
zastupiteľstva o vystúpení Trenčína zo Združenia pre 
rozvoj Považia vzhľadom na nefunkčnosť tohto 
združenia; str. 251 

- dňa 14. decembra 2016 schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva zámer podlimitnú zákazku – mesto vy-
hlási verejné obstarávanie na výstavu a rekonštrukciu 
miestnych komunikácií; str. 252 

- dňa 18. decembra 2016 v rámci zlatého víkendu vy-
stúpili na Mierovom námestí anjeli, Close Harmony 
Friends aj Filip Tůma, v sobotu 17. decembra takmer 
dve stovky folkloristov, Karol Csino i Veronika Raba-
da; str. 252 
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- dňa 20. decembra 2016 Slovenská správcovská spo-
ločnosť IAD Investments kúpila do svojho Prvého 
realitného fondu obchodné centrum Laugaricio 
v Trenčíne; str. 254 

- po teroristickom útoku v Berlíne v pondelok 19. decem-
bra sa zdvojnásobila prítomnosť polície v uliciach na 
Slovensku, platí druhý stupeň teroristického ohroze-
nia, policajti posilnili hliadky aj vo všetkých mestách v 
Trenčianskom kraji, v Trenčíne chodia priamo po Via-
nočnom jarmoku, ďalšiu ozbrojenú hliadku bolo vidieť 
pri obchodnom dome Prior; str. 255 

- dňa 21. decembra  2016 dostalo takmer 170 trenčian-
skych detí zo sociálne odkázaných rodín vďaka Tren-
čianskej nadácii predčasný vianočný darček - v rámci 
projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ si vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku prevzali knihy od ano-
nymných darcov; str. 254 

- dňa 21. decembra 2016 trenčiansky primátor Richard 
Rybníček odvolal mimoriadnu situáciu v súvislosti s 
havarijným stavom cestného mosta na ceste I/61 
v trenčianskej miestnej časti Opatová, lebo  Slovenská 
správa ciest most kompletne zrekonštruovala; str. 256 

- Mesto Trenčín investuje v roku 2017 do vodorovného 
a zvislého značenia a obnovy dopravných zariadení 90 
tisíc eur; str. 257 

- terminál, ktorý by mal spojiť autobusovú a železničnú 
stanicu v Trenčíne do jedného celku za 100 miliónov 
eur, mal už rok slúžiť cestujúcej verejnosti, zatiaľ sa 
však nič nezmenilo; investor zvažuje možnosti, ako 
projekt prerobiť tak, aby čo najviac vyhovoval do-
pravným možnostiam, potrebám mesta a jeho obyva-
teľov; str. 258 
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- sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho 
hradu a vytvorenie druhého prístupu z lesoparku 
Brezina by mal byť najväčšou investičnou akciou na 
hrade za posledných niekoľko desaťročí, s prácami by 
sa malo začať už v budúcom roku; str. 260 

- dňa 23. decembra 2016 bola Mestu Trenčín doručená  
dobrá správa - rozhodnutie o schválení žiadosti o po-
skytnutie Nenávratného finančného príspevku (NFP) na 
obnovu MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova; str. 261 

- návštevnosť Trenčianskeho hradu pokorila historické 
rekordy - za 11 mesiacov roku 2016 hrad navštívilo 
viac ako 122 tisíc návštevníkov, čo je o takmer 12 tisíc 
viac ako počas celého predchádzajúceho roku; str. 262 

- súčasťou silvestrovských osláv v Trenčíne bude po 
šiestich rokoch aj mestský ohňostroj; po dlhšom čase 
pripravilo mesto bohatší silvestrovský program, jeho 
vrcholom bude vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo; str. 
263. 
 
 

2. Ekonomický život 
 
- v časoch najväčšieho rozmachu Odevných závodov 

Trenčín, neskôr Ozeta, pracovalo v šiestich výrobných 
závodoch na Slovensku (Trenčín, Topoľčany, Nové 
Mesto nad Váhom, Hlohovec, Skalica, Tornaľa) viac 
ako 5 tisíc zamestnancov, dnes má spoločnosť Ozeta 
jeden výrobný podnik v Topoľčanoch s 350 zamest-
nancami; str. 265 

- dňa 30. marca 2016 poslanci mestského zastupiteľstva 
na svojom zasadnutí odsúhlasili predaj pozemku o 
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výmere viac ako 19 tisíc metrov štvorcových za nece-
lých 580 tisíc eur pre vznik novej logistickej pre-
vádzky v trenčianskom priemyselnom parku; str. 266 

- v apríli 2016 sa začali práce na prekládke železničnej 
trate z Trenčína do Chynorian, Železnice SR ohlásili,   
že chystajú úplnú výluku na trati v Trenčíne, ktorá bude 
trvať viac ako dva mesiace; str. 267 

- začiatkom mája 2016 sa končia jarné práce, ktoré 
súvisia so siatím kukurice na zrno a slnečnice; do prác 
negatívne zasiahli výrazné nočné mrazy z konca apríla, 
ktoré okrem ovocia, zeleniny a viniča poškodili aj 
mnohé poľné plodiny; str. 269 

- stavebnej firme Euro Continental Building (ECB) 
z Trenčína, ktorá sa podieľa na modernizácii želez-
ničnej trate,  údajne dlhuje konzorcium stavebných 
gigantov TSS Grade a OHLŽS milióny eur, konzor-
cium to popiera; str. 270   

- dňa 15. júna 2016 si na slávnostnom podujatí v hoteli 
Elizabeth v Trenčíne pripomenuli 130 rokov existencie 
firmy Old Herold, jedného z najznámejších podnikov 
nielen v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku; str. 
273 

- v polovici júla 2016 sa žatevné práce už naplno roz-
behli aj v okrese Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, 
Levice, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Prievidza; 
str. 274 

- národní diaľničiari opravia počas leta most nad diaľ-
nicou D1 v križovatke Trenčín-Juh; práce si v úseku 
Drietoma -Bánovce nad Bebravou vyžiadajú čiastočnú 
uzáveru diaľnice, ako aj čiastočnú a úplnú uzáveru cesty 
I/9; str. 275 

- Železnice SR začali stavať nový železničný most v 
Trenčíne v júli 2013, začiatkom augusta 2016 je most 
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už prepojený do jedného celku; zhotoviteľ pracuje na 
zásype oporných múrov a buduje pevnú jazdnú dráhu; 
str. 276 

- PD Soblahov pestuje chmeľ na približne 50 hektároch, 
odbyt suroviny má zabezpečený prostredníctvom zdru-
ženia v Hornej Strede, ktoré ju následne odpredáva 
pivovarom; úroda chmeľu pri Trenčíne je podstatne väč-
šia ako vlani; str. 277 

- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dá 
opraviť cesty II. a III. triedy v regióne za 3,73 milióna 
eur bez DPH, zákazku pre ňu zabezpečí združenie 
firiem Doprastav a Cesty Nitra; str. 277 

- dňa 11. októbra 2016 si v rámci 22. ročníka medzi-
národného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elek-
troniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 
ELO SYS 2016 prevzala prestížne ocenenie pre naj-
krajšiu expozíciu žilinská spoločnosť Jablotron Slo-
vakia; str. 278 

- Johnson Controls odčlení svoje aktivity v oblasti vý-
roby automobilových sedadiel a interiérových kom-
ponentov do samostatnej firmy Adient, nezávislej spo-
ločnosti verejne obchodovanej na burze cenných 
papierov v New Yorku; str. 280  

- dňa 20. októbra 2016 počas výstavy Jahrada na tren-
čianskom výstavisku Expo Center povedala ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, 
že tohtoročné jarné mrazy pripravili ovocinárske spo-
ločnosti i záhradkárov až o polovicu úrody jabĺk, pro-
dukcia hrušiek klesla pre mrazy o asi 30 percent; str. 
282 

- slovenská spoločnosť Letecké opravovne Trenčín 
uspela v tendri servisnej agentúry NATO na opravu 
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vrtuľníkov, ktoré sú nasadzované v Afganistane; hod-
nota zákazky by mohla dosiahnuť až 110 miliónov eur; 
str. 282 

- v záujme podpory podnikateľského prostredia pre 
mladých ambicióznych ľudí Trenčiansky samosprávny 
kraj pristúpil k podpisu Memoranda o spolupráci so 
Združením mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS); 
str. 285 

- v decembri 2016 zamestnanci Leteckých opravovní 
Trenčín ukončili po viac ako roku štrajkovú poho-
tovosť, viedla k tomu zmena vedenia spoločnosti, kon-
trakt na opravu vrtuľníkov Mi-17 z Afganistanu 
a vytvorenie nových pracovných pozícií, ktoré sa už 
darí priebežne obsadzovať; str. 287. 

 
 

3. Kultúrno-spoločenský život 
 

- do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
prišlo v roku 2015 takmer o 45 percent viac návštev-
níkov ako rok predtým; kým v roku 2014 prekročilo 
bránu galérie 10 653 návštevníkov, v minulom roku to 
bolo 15 384 priaznivcov umenia a kultúry; str. 289 

- mímovia, klauni aj členovia pohybových divadiel na 
Slovensku vytvorili k 55. výročiu slovenskej panto-
mímy prvé profesionálne združenie mímov s názvom 
Asociácia profesionálnych mímov Slovenska, jeho čle-
nom je aj známy trenčiansky mím Vlado Kulíšek; str. 
290 

- aj deväť mesiacov po smrti sa trenčiansky maliar a lekár 
Július Činčár prihovára svojim výtvarným priaz-
nivcom prostredníctvom svojich olejomalieb, akrylov, 
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pastelov i kolorovaných kresieb prostredníctvom výsta-
vy „Všetko, čo mám rád“ v Galérii M. A. Bazovského; 
str. 292  

- v roku 2016 poskytne mesto Trenčín na kultúru a záuj-
movú umeleckú činnosť v rámci grantového kola do-
tácie v celkovej výške 70 tisíc eur; str. 293 

- Stredná umelecká škola   v Trenčíne oslavuje prvé de-
saťročie od svojho vzniku; pôvodne Stredná priemy-
selná škola odevná má v súčasnosti desať umeleckých 
odborov, ku ktorým v septembri pribudne digitálna 
maľba - koncept art, ktorá má študentov pripraviť na 
súčasné potreby trhu; str. 294 

- spisovateľ Rudolf  Dobiáš sa po osemdesiatke vrátil 
v čase - výsledkom je súbor poézie a prózy pod názvom 
„Perličky na slniečku“, ktorá sprítomňuje jeho tvorbu 
pre najmladších čitateľov spred štyridsiatich rokov; str. 
297 

- umelcov v oblasti folklóru, hudby, spevu, tanca, divad-
la, výtvarníctva, fotografie, filmu a videa v Trenčian-
skom samosprávnom kraji (TSK) bude centrálne 
evidovať Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; 
registrácia má vytvoriť priestor pre mladých, začína-
júcich, amatérskych, ale aj tradičných umelcov; str. 298 

- v prvom štvrťroku 2016  herec Pavol Seriš  účinkoval 
v Manéži Bolka Polívku; na divadelnej akadémii 
LOYAC Academy of Arts v hlavnom meste Kuvajtu 
viedol šesťdňový workshop a dvakrát vystúpil so svojou 
hrou „Chutilo vám, páni?“ v anglickom jazyku; str. 276 

- dňa 3. marca 2016 odovzdal minister kultúry Marek 
Maďarič Cenu ministra kultúry za rok 2015 za vý-
nimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a pre-
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kladovej tvorby básnikovi, prozaikovi, autorovi roz-
hlasových hier a tvorby pre deti a bývalému politic-
kému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi; str. 300  

- dňa 26. februára 2016 Trenčianske osvetové stredisko 
zorganizovalo otvorenie výstavy prác detí a žiakov 
zapojených do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 
spojenej s jej vyhodnotením; str. 301 

- dňa 9. marca 2016 bola dejiskom krajskej prehliadky 
recitujúcich seniorov Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne; prehliadky prednesu pôvodnej slovenskej 
literatúry sa zúčastnilo 15 amatérskych recitátorov – 
reprezentantov všetkých okresných organizácií KO 
JDS; str. 303   

- dňa 12.marca 2016 sa pri pamätnej tabuli na budove 
Slovenskej sporiteľne na Farskej ulici v Trenčíne konala 
hudobná spomienka, ktorou si  Spevácky zbor sloven-
ských učiteľov pripomenul 95. výročie svojho zalo-
ženia; str. 303 

- dňa 14. marca 2016 Irene Brežnej, ktorá prežila detstvo 
v Trenčíne a v roku 1968 emigrovala do Švajčiarska,  
slávnostne odovzdali v Pálffyho paláci v Bratislave 
prestížnu literárnu Cenu Dominika Tatarku za rok 
2015; str. 305  

- divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna uvedie 
v trenčianskom kine Hviezda inscenáciu „Kováči“; 
uvedením inscenácie chcú divadelníci z Trenčína 
vyjadriť podporu a solidaritu kolegom z Brezna, 
ktorým predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja Marián Kotleba počas predstavenia vystúpenie 
zrušil; str. 305 

- rýchlosť, akou 87-ročný Pavel Mateják pletie korbáče, 
je obdivuhodná, za deň ich upletie aj dvadsať; svojím 
tempom počas posledných tridsať rokov vyrobil 6 tisíc 
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korbáčov rôznych druhov a veľkostí, remeslu učí aj 
mladých; str. 306 

- ôsmy ročník udeľovania hudobných cien Radio_Head 
Awards v kategórií Objav roka vyhrala súrodenecká 
dvojica z Trenčína a ich hudobný projekt s názvom 
Bulp; Samuel Štefanec (21) a Jana Štefancová (27) spo-
lu vystupujú iba od septembra 2015, ponuky na hranie 
už prichádzajú aj z Čiech; str. 308 

- dňa 1. apríla 2016 otvorili výstavu diel výtvarníčky Evy 
Kulhánkovej pod názvom „Nite nebláznite!“ v Mest-
skej veži v Trenčíne; vyjadrovacími prostriedkami au-
torky sú textil, nite a stužky; str. 310  

- nová elektronická služba „REGIO knižnica“ sa 
nachádza na webe Verejnej knižnice M. Rešetku 
v Trenčíne, zoznámi záujemcov s významnými osob-
nosťami, pamätnými udalosťami, súčasnými i dobový-
mi periodikami, rešeršami s regionálnou tematikou, 
knižnými novinkami či inými zaujímavosťami spätými 
s naším krajom; str. 311 

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne uspo-
riadala prezentáciu nových audiokníh, ľudia so 
zrakovým postihnutím majú o ne veľký záujem; str. 
313 

- v susedstve trenčianskeho kina Hviezda plánovalo 
občianske združenie Kolomaž postaviť z lodných kon-
tajnerov nové divadelno-kultúrne centrum,  od mesta 
žiadali prenájom pozemku na 50 rokov za symbolické 
euro; mestské zastupiteľstvo tento návrh zmenilo, 
poslanec Ján Kanaba navrhol skrátiť prenájom len na 
desať rokov, s čím súhlasila väčšina poslaneckého 
zboru; str. 315 

- dňa 3. apríla 2016 mala svoju 100. reprízu pred plným 
hľadiskom na scéne Národného divadla v Brne – 
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v Redute oceňovaná autorská komédia herca Pavla 
Seriša „Chutilo vám, páni?“; str. 327 

- dňa 12. apríla 2016 vyhlásili výsledky 19. ročníka 
Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad 
Váhom, laureátom sa stalo Divadlo 21 z Opatovej; 
víťaznú cenu získalo za inscenáciu hry „To ste vy, pán 
Taner?“ ; str. 317 

- na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v štan-
dardných tancoch po prvýkrát zvíťazila tanečná dvojica 
Matteo Cicchitti a Simona Brecíková z Tanečného 
klubu Dukla Trenčín; o tanečných pároch, budúcnosti 
a úspešnosti trenčianskeho a slovenského tanca poroz-
prával vedúci klubu Dušan Paška; str. 320 

- Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne má novú riadi-
teľku, župa poverila riadením 30-ročnú zamestnankyňu 
galérie Barboru Petríkovú; tento výber prekáža 
trenčianskym umelcom, ktorí napísali otvorený list, 
kritizujú v ňom nedostatok skúseností novej riaditeľky 
a tiež skutočnosť, že župa na post riaditeľa neurobila 
výberové konanie; str. 323 

- od dňa 23. apríla 2016  si Trenčania a návštevníci mesta 
môžu pozrieť kolekciu vzácnych kníh Trenčianskeho 
múzea, ktoré sú súčasťou historických fondov knižnice 
a časť z nich Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v roku 
2002 za historické knižničné dokumenty; str. 326 

- dňa 27. apríla 2016 členovia Senior klubu pedagogic-
kých pracovníkov uviedli do života knihu MUDr. Joze-
fa Jakuša, ktorá je pokračovaním titulu „Pán doktor, 
príďte...“ ; str. 327  

- trenčiansky rodák, publicista a historik fotografie 
Marián Pauer vydal ďalšiu skvelú monografiu, ten-
tokrát o fotografovi Karolovi Plickovi; str. 328 
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- historik Pavel Dvořák v Trenčíne pokrstil dve zo svo-
jich kníh; nového vydania sa dočkala kniha pôvodne z 
80. rokov 20. storočia – „Lovci mamutov a tí druhí“, na 
knihe „Maľované dejiny Bratislavy“ spolupracoval aj 
s deťmi; str. 341 

- dňa 11. mája 2016 sa aj Trenčín zapojil do celoeu-
rópskej akcie „Noc literatúry“, na viacerých miestach 
sa účastníkom čítali literárne diela; str. 344  

- dňa 13. mája 2016 Klub Barbar na Mierovom námestí 
poskytol priestor stretnutiu džezových generácií, 
osobnosti slovenského džezu sa stretli na jednom pódiu 
s džezovými nádejami; str. 343 

- dňa 2. júna 2016 predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja  Jaroslav Baška ocenil najlepších amatér-
skych fotografov (AMFO) kraja, z jeho rúk si ceny a 
čestné uznania prevzali súťažiaci z troch vekových 
skupín v troch tematicky neohraničených súťažných 
kategóriách; ocenenie sa uskutočnilo v rámci vernisáže 
výstavy najlepších fotografií; str. 346  

- trenčianske dogmatické divadlo Kolomaž bude hos-
ťovať na medzinárodných divadelných festivaloch na 
Balkáne, prijalo pozvanie na kosovský festival jedného 
herca „Monoakt“ v meste Peja a na alternatívny festival 
„Korifej“ v meste Kolašin v Čiernej Hore; str. 347 

- dňa 10. júna 2016 sa dožíva 75 rokov trenčiansky ro-
dák, režisér Slovenského národného divadla Peter Mi-
kulík; str. 348 

- v priestoroch Trenčianskeho múzea ocenili päť žiakov 
základných a päť študentov stredných škôl za ich 
literárne umenie; tí sa vo svojich dielach snažili zvidi-
teľniť Slovensko v období jeho predsedníctva v Rade 
Európskej únie; str. 350 
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- dňa 20. júna 2016 uviedli do života knihu o pomerne 
neznámej postave Trenčianskeho hradu – o šašovi 
Porrovi, autormi sú Vlado Kulíšek (text) a Jozef 
Vydrnák (ilustrácie); šašo bude hlavnou postavou ďal-
šieho veľkého open air podujatia 1. júla v Trenčíne; str. 
351 

- dňa 24. júna 2016 sa Nina Kohoutová zo Základnej 
školy Dlhé Hony v Trenčíne stala Strieborným Slá-
vikom Slovenska 2016; str. 355 

- v dňoch 20. až 25. júna 2016 prebehol štvrtý ročník 
výtvarného sympózia Hala – Týždeň súčasného ume-
nia; približne tridsiatka súčasných mladých umelcov 
vytvorila v industriálnych priestoroch bývalej textilnej 
fabriky Merina originálne diela; str. 356 

- dňa 1. júla 2016 prinieslo tretie pokračovanie nočného 
open air podujatia Príbehy z Trenčína o šašovi 
Porrovi chôdzu po lane či tanec na zvislej stene, dobovú 
poľovačku aj cigánske tance, živé kone i ohňové efekty; 
str. 352 

- centrum Trenčína predstaví cez prázdniny bohatý 
program v rámci Kultúrneho leta, domácim aj turistom 
ponúkne koncerty v každý víkendový deň;  tento rok 
prichádza ďalšia novinka - každú sobotu bude pódium 
na Mierovom námestí patriť dychovým hudbám; str. 
354 

- dňa 7. júla 2016 sa začal na letisku v Trenčíne jubilejný 
dvadsiaty festival Pohoda 2016, na hlavnom pódiu ho 
otvorili Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom, 
po nich to bola americká formácia Gogol Bordello 
a headlinerom prvého večera bola anglická interpretka 
PJ Harvey; str. 356 

- dňa 9. júla 2016 vyvrcholil  hlavný program jubilejného 
20. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2016 na 
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hlavnom pódiu vystúpením anglických Prodigy; str. 
358 

- na festivale Pohoda šilo nosiče pre deti utečencov 315 
ľudí, pričom polovičku tvorili muži; šitie bolo súčasťou 
charitatívneho projektu „Domov na mame“, v rám-
ci ktorého doposiaľ ľudia ušili viac ako 2200 nosičov; 
str. 359 

- Trenčianske osvetové stredisko má ako jediné za-
riadenie na Slovensku elektronickú databázu nepro-
fesionálnych umelcov po mesiaci skúšobnej prevádzky 
bezplatnú on-line službu evidencie využilo 208 prihlá-
sených; str. 361 

- Pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky sa zaradil 
do rozsiahlej kolekcie medailí, ktoré vo svojom ateliéri 
vytvoril medailér Drahomír Zobek; str. 362 

- Trenčan Tomáš Turner po vydaní svojej prvej knihy 
básní pokračuje vydaním druhej pod názvom „Aj ryba 
lieta“, tentokrát plnej aforizmov, ktorými  reaguje na 
dianie v spoločnosti; str. 364 

- zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne si môže pozrieť verejnosť vo 
vysokom rozlíšení na Webe umenia; str. 366  

- dňa 10. augusta 2016 otvorili v priestoroch Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 1. kolo výstavy výtvar-
ných prác ľudí s telesným postihnutím s názvom 
„Svet, ako ho vidíme my“ ; str. 368 

- letné kiná v Trenčíne premietajú v priebehu leta na 
troch miestach – v areáli kempingu na Ostrove, v Átriu 
a na parkovisku vedľa kaviarne Coffee Sheep; str. 368 

- knižná prvotina Trenčana Mateja Zámečníka (26) s 
názvom „Nakresli si príbeh“ motivuje hravou formou 
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deti k čítaniu; kniha obsahuje dvanásť príbehov, po kaž-
dom príbehu autor prenechal priestor na detskú kresbu; 
str. 369 

- dňa 2. septembra 2016 sa v kasárňach Trenčianskeho 
hradu uskutočnila vernisáž výstavy 53. ročníka celo-
štátnej výtvarnej amatérskej tvorby Výtvarné spek-
trum 2016; str. 372 

- v dňoch 15. – 18. septembra 2016 sa na Prvej komornej 
divadelnej scéne v Klube Lúč a v Kine Hviezda 
uskutočnil už 22. ročník festivalu „Sám na javisku“, 
k najväčším ťahákom patrili Chantal Poullainová 
a Honza Holík; str. 343 

- popredný slovenský mím Vlado Kulíšek momentálne 
vyrazil na ďalekú cestu, aby zabával čínske publi-
kum; spolu so svojím kolegom, hudobníkom Radkom 
Michalkom, sa v rámci festivalu Silk road (Hodvábna 
cesta) zúčastnia na komponovanom programe v provin-
cii Shanxi; str. 374 

- v podzemí pod Café Sládkovič na Mierovom námestí 
vzniká priestor s originálnou atmosférou, ktorý už 
čoskoro privíta hudobné a cestovateľské večery, v 
priestoroch pivnice z 18. storočia si nájdu svoje miesto 
aj výstavy miestnych umelcov; str. 375 

- dňa 22. septembra 2016 oslávil významný slovenský 
maliar a najvýraznejší predstaviteľ súčasnej profe-
sionálnej trenčianskej výtvarnej scény Rudolf Moško 
90 rokov; str. 376 

- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pri-
pravila pri príležitosti životného jubilea Rudolfa 
Moška rozsiahlu retrospektívnu výstavu (14. septem-
bra – 23. októbra 2016), približujúcu vývoj a rozsah je-
ho maliarskeho názoru od 50-tych rokov 20. storočia až 
po súčasnosť; str. 377 
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- Kultúrne leto bolo úspešné, organizátorov potešila 
väčšia návštevnosť podujatí domácimi návštevníkmi i 
turistami zo zahraničia; o kultúre počas leta sme sa 
rozprávali s Jankou Sedláčkovou, vedúcou útvaru 
Kultúrno-informačných služieb mesta; str. 380 

- v dňoch 23. a 24. septembra 2016 sa konal v Trenčíne 
už 23. ročník Trenčianskeho džezového festivalu Jazz 
pod hradom, ktorý  bol prehliadkou džezových kapiel 
a umelcov regionálnej proveniencie a mal sviatočný 
podtext - trenčianska džezová legenda Aurélius Q osla-
vuje 25 rokov svojej bohatej činnosti; str. 386  

- dňa 3. októbra 2016 sa Na Trenčianskom hrade konalo 
podujatie Flores Musarum 2016, na ktorom Trenčian-
sky samosprávny kraj ocenil 17 jednotlivcov a 2 
kolektívy za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy 
a prínos v rozvoji kultúry nášho kraja; str. 383 

- dňa 6. októbra 2016 mala v Prahe premiéru hra „Sam-
ko Tále“, ktorú naštudoval herec Pavol Seriš  podľa 
literárnej predlohy Daniely Kapitáňovej; v dňoch 15. 
októbra – 15 novembra 2016 absolvuje Pavol Seriš tur-
né „Klaun Túr“ po 16 slovenských a českých mestách 
s hrou „Chutilo vám, páni?“ ; str. 382 

- dňa 6. októbra 2016 si pripomenul literárny klub Ome-
ga okrúhle 20. výročie svojho vzniku vydaním zborníka 
„To sme my“, ktorý predstavili na slávnostnom stretnutí 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne; str. 
384 

- dňa 7. októbra 2016 otvorili v mestskej veži výstavu 
mladej trenčianskej výtvarníčky Nadeždy Koyšovej; 
výstava predstavuje sériu akrylových malieb, v ktorých 
tematicky prevládajú akty; str. 385 
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- dňa 8. októbra 2016 odohrali herci z Opatovej jubilejnú 
20. reprízu hry „To ste vy, pán Taner?“ v pražskom di-
vadle Troníček; str. 386  

- dňa 11. októbra 2016 otvorili v Trenčianskom múzeu 
výstavu fotografií „Max Stern (1836 – 1901) Hviezda, 
ktorá nezapadla“, ktorej nosnou témou sú Trenčianske 
Teplice z konca 19. storočia; str. 389 

- o svetovej konferencii TEDx, ktorá sa konala aj v Tren-
číne, rozpráva jedna z organizátoriek scénografka Ve-
ronika Bohušová; str. 390 

- dňa 26. októbra 2016 otvorilo Mestské divadlo 
v Trenčíne novú divadelnú sezónu premiérou klasickej 
veselohry z pera zakladateľa slovenského divadelného 
realizmu Jozefa Gregora Tajovského „Ženský zákon“ 
v réžii Štefana Richtárecha; str. 394 

- dňa 28. októbra 2016 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž reprezentatívnej výstavy maliara 
Juraja Oravca pri príležitosti jeho významného 
životného jubilea; str. 395 

- fotosúťaž „Trenčiansky región cez fotoobjektív“ z 
dielne krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región pozná svojich víťazov; súťaž prebehla od júna 
do konca októbra 2016 a mohli sa do nej zapojiť 
profesionálni aj amatérski fotografi; str. 402 

- dňa 3. novembra 2016 otvorili vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja 53. Métu – 
výstavu fotografií členov rovnomennej fotoskupiny; 
str. 400  

- v dňoch 4. – 6. novembra 2016 sa Divadlo 21 Opatová 
zúčastnilo na divadelnom Festivale Zuzany Kardeli-
sovej v srbskom Kysáči, kde uviedlo hru „Opalu má 
každý rád“; vstupenkou na tento festival sa im stalo 



988 
 

tohtoročné víťazstvo na Festivale Aničky Jurkovičovej; 
str. 401 

- v dňoch 10. – 12. novembra 2016 sa v trenčianskom 
kine Hviezda uskutočnil 11. ročník Festivalu dobro-
družných filmov HoryZonty, cenu poroty získal film 
Kalamarka od Martina Grajciara; str. 401 

- dňa 12. novembra 2016 odovzdali v Bratislave 31-roč-
nému právnikovi Erikovi Kotlárikovi z Trenčína cenu 
za víťazstvo v 14. ročníku najprestížnejšej slovenskej 
súťaže Cena Fantázie zameranej na fantastické žánre 
fantasy, sci-fi a horor; dominoval v konkurencii 155 
autorov z celej republiky; str. 407 

- v dňoch 18. – 23. novembra 2016 sa v ArtKine Metro 
konal už 13. ročník Festivalu francúzskych filmov, 
ktorý otvorila snímka „Marguerite“ so skvelou Cathe-
rine Frot, ktorá za svoj výkon získala hereckého Cé-
sara; str. 404 

- dňa 25. novembra 2016 na pôde Verejnej knižnice 
Michala Rešetku vyhlásili výsledky celoslovenskej li-
terárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára; str. 405  

- žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy na Novo-
meského ulici v Trenčíne Natália Froľová získala prvé 
miesto vo svojej kategórii v žánri poézia a Peter Ke-
peňa tretie miesto v žánri prózy na XXX. ročníku ce-
loslovenskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novo-
meského; str. 410 

- dňa 20. novembra 2016 patrilo Kino Hviezda divadlu 
a hudbe, vystúpilo ostravské Divadlo z paneláku s hrou 
Tlačítko, spevák Milo Kráľ so svojou skupinou a 
Barborou Švidraňovou i trenčianske Divadlo Normál-
ka; str. 412 
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- v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 sa konala 
súťaž v speve regionálnych ľudových piesní „Tren-
čianske hodiny“, odznelo na nej 114 piesní v podaní 57 
spevákov z 19 základných škôl a osemročných gym-
názií trenčianskeho regiónu; str. 411 

- Trenčania z Divadla Normálka sa stali od svojho 
vzniku v roku 2004 domácim divadelným kultom, majú 
množstvo stálych priaznivcov, ku ktorým neustále 
pribúdajú nové „duše“ divadelnej múzy; str. 380 

- dňa 9. decembra 2016 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž veľkej jubilejnej výstavy tren-
čianskej výtvarníčky Evy Mišákovej Abelovej pod 
názvom „Eva uhryznutá jablkom“ ; str. 416 

- v dňoch 10. - 11. decembra 2016 počas strieborného 
víkendu sa na Mierovom námestí predstavili speváčka 
Zuzana Mikulcová, Jerguš Oravec i súbor Acustica de 
Luxe; str. 418 

- vianočné sviatky neobišli ani Galériu Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne, Vianoc v galérii sa zúčastnilo 
viac ako 150 návštevníkov, ktorí si v priestoroch galérie 
spríjemnili tretiu adventnú nedeľu; str. 419 

- autori Jozef Majský, trenčiansky biológ a zoológ, a vy-
sokoškolský pedagóg Tomáš Derka rozprávajú 
o svojej novej knihe „Od Karibiku po Andy“; kniha 
na štyristo stranách skúma faunu a flóru Venezuely, 
odbornej aj laickej verejnosti na približne tisíc 
fotografiách ponúka pohľad do tajov exotického 
juhoamerického života; str. 420. 

 
4. Školstvo a vzdelávanie 

 
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rozšírila 

svoj vedecký park o Centrum pre testovanie kvality a 
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diagnostiku materiálov; nové výskumné centrum 
vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z 
európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 
viac ako 7,8 milióna eur; str. 424 

- Trenčiansky kraj vyplatí zo svojej rezervy zamestnan-
com školských jedální, jazykovej školy a Krajského 
centra voľného času jednorazovú odmenu vo výške 
100 eur; str. 425  

- dňa 25. januára 2016 zostala v Trenčíne v rámci štrajku 
učiteľov zatvorená Stredná umelecká škola, Obchodná 
akadémia, Základná škola na Bezručovej ulici a Ma-
terská škola na Považskej ulici, zapojili sa aj učitelia 
ďalších trenčianskych škôl; str. 426 

- dňa 1. februára 2016 zorganizovala Iniciatíva sloven-
ských učiteľov v Trenčíne protestné zhromaždenie na 
podporu štrajkujúcich učiteľov, akciu nazvali „Nádej 
pre školstvo“ ; str. 430 

- v roku 2015 sa v stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  pre-
investovalo takmer 7 miliónov eur; str. 432 

- v stredných odborných školách v Trenčianskom samo-
správnom  kraji pribudli nové študijné a učebné od-
bory, pribúdajú také, ktoré sú potrebné z hľadiska trhu 
práce; str. 432 

- Stredná zdravotnícka škola sa stále tiesni v pries-
toroch na Braneckého ulici,  od začiatku tohto škol-
ského roka už pritom mala byť v nových, väčších pries-
toroch na Veľkomoravskej ulici; sťahovanie, ktoré 
malo byť ukončené k prvému septembru 2015, spre-
vádzali problémy; str. 433  

- poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní roz-
počtu podporili viaceré investičné akcie smerujúce do 
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škôl a škôlok, rekonštrukčné práce na budovách ma-
terských a základných škôl odstránia v prvom rade ha-
varijné situácie, ale v mnohých prípadoch i skvalitnia 
pobyt v nich; str. 436 

- od 15. februára 2016 funguje bezproblémový chod 
všetkých základných a stredných škôl, okamžite po 
odovzdaní štrajkovej štafety vysokým školám vyhod-
notila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) bilanciu 
štrajku; str. 437 

- možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania v budú-
com školskom roku môže využiť viac ako 400 stre-
doškolákov z 19 stredných škôl v Trenčianskom samo-
správnom kraji, v porovnaní so súčasným stavom by to 
bol až štvornásobný nárast; str. 439 

- v marci 2016 pribudli do každej triedy vo všetkých 
materských školách v Trenčíne dve malé nádoby na 
odpad - na papier a na plast, ide o spoločnú aktivitu 
mesta a spoločnosti Marius Pedersen; str. 440 

- v polovici marca 2016 sa v Trenčíne uskutočnila 
výstava vysokých škôl s názvom „Kam na vysokú“, 
prezentácia domácich a zahraničných vysokých škôl 
prilákala počas dvoch dní osemsto študentov; str. 441 

- dňa 17. marca 2016 sa v trenčianskom Gastrocentre 
uskutočnila súťaž Trenčiansky pivný someliér; str. 
446 

- dňa 22. marca 2016 si mladí multimediálni tvorcovia 
z celého Slovenska prevzali ocenenia v IV. ročníku ce-
loslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2016, ocenenie 
v kategórii réžia získal Adam Šalát z Trenčína; str. 444 

- dňa 22. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnil JA Veľ-
trh podnikateľských talentov 2016, v rámci ktorého 
sa predstavili aj študenti zo SOŠ obchodu a služieb 
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Jilemnického v Trenčíne; v dvoch tímoch zaznamenali 
študenti 3. ročníka študijného odboru služby v cestov-
nom ruchu úspech vo viacerých kategóriách; str. 445 

- dňa 23. marca 2016 schválili poslanci trenčianskej župy 
komplexné riešenie školského areálu v Trenčíne – Zá-
mostí; str. 443 

- dňa 31. marca 2016 privítal primátor Richard Rybní-
ček pri príležitosti Dňa učiteľov desať úspešných peda-
gógov; str. 448 

- Mesto Trenčín uspelo vo výzve Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo všet-
kých piatich rozvojových projektoch na obnovu, resp. 
vybavenie školských telocviční; str. 449 

- v dňoch 4. – 5. apríla 2016 sa v trenčianskom Gastro-
centre uskutočnil 3. ročník súťaže Vitis Trophée 
Junior 2016 za účasti rekordných 27 súťažiacich; str. 
450 

- dňa 6. apríla 2016  súbežne súťažili v 22 slovenských 
a českých krajoch žiaci z 261 gymnázií; v krajskom 
kole Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slo-
venských gymnázií v Trenčíne najlepší prehľad preu-
kázali žiaci Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne Kristína Masárová, Michal Gurín a Pat-
rik Pavlík; str. 451  

- na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, pa-
triacej pod Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne, bolo slávnostne otvorené nové vedecké 
špičkové pracovisko - Centrum pre testovanie kvality 
a diagnostiku materiálov – CEDITEK; str. 452 

- pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny 
kraj s Okresným úradom Trenčín už po tretíkrát 
spoločne ocenili Vynikajúceho pedagóga Trenčian-
skeho kraja; str. 453 
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- dňa 18. apríla 2016 sa trenčianske Gymnázium Ľudo-
víta Štúra pridalo k 56 najlepším frankofónnym biling-
válnym školám na svete; prestížne ocenenie Label-
FrancEducation, ktoré udeľuje Francúzska republika, 
prevzal z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky na Slo-
vensku Didiera Lopinota riaditeľ gymnázia Pavol 
Kováč; str. 454 

- žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Ji-
lemnického ulici v Trenčíne reprezentovali školu na 5. 
ročníku medzinárodnej súťaže Mladý barista, Tren-
čianka Michaela Pevná získala 2. miesto; str. 456  

- v dňoch 20. – 21. apríla 2016 Stredná odborná škola Pod 
Sokolicami v Trenčíne zorganizovala v dňoch 20. – 21. 
apríla už 11. ročník Trenčianskych robotických dní; 
súčasťou bolo aj predstavenie prvej slovenskej družice 
skCUBE; str. 461 

- dňa 22. apríla 2016 študenti 5. ročníka Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici 
v Trenčíne zložili praktickú časť maturity v odbore 
hotelová akadémia netradičným spôsobom v dobových 
kostýmoch v historických priestoroch Trenčianskeho 
hradu; str. 457 

- dňa 22. apríla 2016 sa pri príležitosti Dňa Zeme v MŠ 
Kubranská v Trenčíne uskutočnila náučno–poznávacia 
akcia „Objavovanie tajomstiev prírody“, zábavnou 
formou upozornila deti na dôležitosť ochrany životného 
prostredia a celého ekosystému; str. 459 

- do štvrtého ročníka súťaže o najlepšiu dizertačnú 
prácu, ktorá prebehla na univerzitách, združených v 
konzorciu Progres 3, sa za Trenčiansku univerzitu za-
pojila Slavomíra Domčeková z Fakulty priemyselných 
technológií, ktorá získala 2. miesto v kategórii Su-
roviny, energetika a životné prostredie; str. 459 
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- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Jozef Habánik privítal ruských pedagógov z Iževskej 
štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova 
v rámci spolupráce Erasmus+; TnUAD má v súčasnosti 
podpísané zmluvy a spolupracuje s 56 univerzitami zo 
14 krajín; str. 460 

- dňa 3.mája 2016 oslávili študenti Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka na Mierovom námestí prvé výročie 
svojho Rádia TrenchTown; str. 464 

- zápisu do základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Trenčín sa v apríli zúčastnilo 608 detí, čo je 
presne rovnaký počet ako v roku 2015; str. 464 

- aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka bola spoluorganizátorom Me-
dzinárodnej vedeckej konferencie o vojenských 
a špeciálnych technológiách ICMT – 2016 v Bratislave; 
str. 465  

- dňa 18. mája 2016 Krajské centrum voľného času opäť 
usporiadalo súťaž stredoškolských časopisov, za 
víťazným SOS z bánoveckého gymnázia skončili na 
druhom mieste študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne s časopisom Veget a tretie bolo Športové gym-
názium v Trenčíne a ich časopis Intrák; str. 466  

- dňa 3. júna 2016 v Trenčíne slávnostne vyhodnotili  
výsledky Fyzikálnej olympiády v školskom roku 
2015/2016, Trenčiansky kraj v nej patrí k najlepším na 
Slovensku; str. 467 

- v polovici mája 2016 zamestnanci Trenčianskej uni-
verzity zo strechy Gymnázia Ľudovíta Štúra demon-
tovali nefunkčný astronomický ďalekohľad, ten na 
vlastné náklady zrekonštruujú a namontujú späť; str. 
469  
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- Trenčianska univerzita bola oficiálne zapísaná do 
indexu FEANI – Federácie európskych národných 
inžinierskych zväzov, ktorá udeľuje cestou národných 
komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR ING; 
str. 471 

- dňa 14. júna 2016 Odbor školstva Okresného úradu 
v Trenčíne zorganizoval  na Trenčianskom hrade XX. 
ročník slávnostného oceňovania „Talent Trenčianske-
ho kraja 2016“, z trenčianskych žiakov prevzali 
ocenenia Kristína Juricová a pedagogička Mariana 
Holbová zo ZŠ Hodžova a Kristína Čierna s PaedDr. 
Alexandrou Misárošovou zo Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne; str. 472 

- školská záhrada v Spojenej škole internátnej v Trenčíne 
získala certifikát Prírodná záhrada; je jednou z piatich 
ukážkových záhrad na Slovensku, v ktorej sa hospodári 
prírodným spôsobom bez použitia hnojív, pesticídov 
a rašeliny; str. 473 

- dňa 21. júna 2016 vďaka spolupráci so City University 
v Trenčíne mali americkí študenti z Central Washing-
ton University možnosť spoznať podnikateľské pro-
stredie, prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti 
nášho regiónu i chod krajskej samosprávy; str. 475 

- dňa 21. júna 2016 už 11. raz mesto Trenčín ocenilo 
najúspešnejšie detské osobnosti vo vedomostnej, ume-
leckej i športovej oblasti, pamätné listy a plakety naj-
lepším odovzdal primátor Richard Rybníček; str. 477 

- dňa 28. júna 2016 sa v priestoroch ZŠ na Kubranskej 
ulici v Trenčíne  uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie 
súťaže v tvorbe školských časopisov; str. 481 

- dňa 24. júna 2016 sa žiaci zo Základnej školy na 
Kubranskej ulici v Trenčíne tešili z víťazstva v 11. 



996 
 

ročníku súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slo-
vensku; str. 482  

- dňa 30. júna 2016 si okolo 13 200 žiakov gymnázií 
a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od učiteľov 
prevzalo vysvedčenia za školský rok 2015/2016; str. 
482  

- od nového školského roka budú môcť deti v MŠ Ša-
fárikova a MŠ J. Halašu používať zrekonštruované 
sociálne zariadenia; str. 483 

- viac ako sto detí strávilo koniec prázdnin dobrovoľne 
v školských laviciach; v poradí siedmy ročník detskej 
univerzity, ktorý zorganizovala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka, ponúkol najmladším školákom 
možnosť zábavnou formou získať skúsenosti so sys-
témom výučby na vysokej škole; str. 484 

- od septembra 2016 nastúpi do mestských materských 
škôl v Trenčíne 514 novoprijatých detí, mesto uspoko-
jilo všetkých záujemcov, momentálne neeviduje žia-
dosti o prijatie; spolu bude do mestských škôlok chodiť 
1541 detí; str. 486 

- dňa 2. septembra 2016 Krajská rada pre odborné vzde-
lávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom 
kraji schválila aktualizáciu Stratégie rozvoja stred-
ného odborného školstva v TSK na roky 2013–2020; 
str. 486 

- ZUŠ Pádivého má kvitnúcu záhradu, nachádza sa vo 
vynovenom átriu budovy s výhľadom na Park M. R. 
Štefánika; str. 487  

- medzi dvadsiatkou najlepšie hodnotených škôl v SR 
v kategórii stredné odborné školy sa umiestnili až 4 
školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; na 
výbornom 3. mieste skončila Obchodná akadémia 
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Milana Hodžu v Trenčíne s celkovým hodnotením 8,7 
z 10 bodov; str. 487 

- Stredná zdravotnícka škola začala nový školský rok 
v nových priestoroch na Veľkomoravskej ulici v Tren-
číne; štvorposchodová budova má 19 odborných miest-
ností a laboratórií, novinkou je zubná ambulancia a 
špecializované učebne pre zdravotníckych asistentov 
a sanitárov; str. 488 

- dňa 26. septembra 2016 schválili na svojom zasadnutí 
poslanci zastupiteľstva TSK  aktualizáciu Strategic-
kého rozvoja stredného odborného školstva v TSK 
na roky 2013 – 2020, z ktorej vyplýva, že od budúceho 
školského roku klesne na stredných školách v kraji 
počet žiakov ekonomických odborov o jedno percento, 
počet stredoškolákov v technických odboroch stúpne, 
počet gymnazistov sa nezmení; str. 490 

- v projekte spolufinancovanom zo štrukturálnych fon-
dov EÚ z operačného programu Vzdelávanie vybavila 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka svoje učebné pries-
tory najmodernejšími didaktickými pomôckami a 
učitelia si postupne zvyšovali svoju kvalifikáciu 
odbornými školeniami; str. 492 

- dňa 3. októbra 2016 na Materskej škole na Stromovej 
ulici v Trenčíne vytopilo tri zo štyroch tried, spôsobila 
to nedostatočne zabezpečená strecha pred dažďom; str. 
493  

- ak bude vláda naďalej ignorovať požiadavky učiteľov, 
bude sa opakovať scenár z minulého školského roka – 
úplný a neobmedzený štrajk, povedala členka Inicia-
tívy trenčianskych učiteľov Marcela Petríková; str. 
495 

- dňa 5. októbra 2016 slávnostne otvorili multifunkčné 
ihrisko na Gymnáziu Ľudovíta Štúra; str. 498 
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- dvojica kontroverzných aktivistov Rudolf Vaský 
a Martin Daňo  požiadala vedenie Trenčianskej univer-
zity, aby v pondelok 17. októbra 2016 mohla so 
študentmi diskutovať o „genocíde slovenského národa 
po roku 1989“; univerzita podnikla proti aktivistom 
právne kroky, v reakcii sa ohradila voči zneužitiu jej 
mena; str. 498 

- dôkazom významných investícií Trenčianskeho samo-
správneho kraja do stredných škôl sú tri nedávno 
otvorené multifunkčné ihriská, každé cca v sume 115 
tisíc eur s DPH, jedno aj na Strednej odbornej škole 
Jilemnického v Trenčíne; plánované je otvorenie ďal-
ších šiestich ihrísk; str. 499 

- v polovici októbra 2016 sa 12 slovenských škôl zapojilo 
do Týždňa sezónnej, regionálnej a biokuchyne; obe-
dy s nálepkou bio si vyskúšalo aj 300 stravníkov v 
Základnej škole Východná v Trenčíne, väčšine z nich sa 
zmena páčila; str. 500 

- modernizácia laboratórií na Športovom gymnáziu v 
Trenčíne si vyžiadala rekonštrukciu elektroinštalácie, 
vodoinštalácie, okien, parapetov aj podlahy a pre labo-
ratórium znamená okrem malých stavebných úprav aj 
novú maľovku; str. 502 

- viac ako 70 základných škôl dostane tento rok od Tren-
čianskeho samosprávneho kraja notebooky a progra-
movateľné stavebnice; str. 502 

- dňa 25. októbra 2016 navštívil prezident Andrej Kiska 
Trenčín, okrem iného navštívil aj Gymnázium Ľudo-
víta Štúra, kde sa zaujímal o kvalitatívne ukazovatele, 
ktoré robia školu atraktívnou; str. 503 

- Európska únia podporí projekt Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zameraný na 
excelentný výskum v oblasti skiel sumou 15 miliónov 
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eur; projekt uspel v rámci iniciatívy Teaming programu 
EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020; str. 
504 

- dňa 25. novembra 2016 v areáli výstaviska Expo Center 
v Trenčíne pokračoval druhý deň 18. ročníka výstavy 
Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla; str. 505 

- dňa 5. decembra 2016 na Športovom gymnáziu v 
Trenčíne slávnostne otvorili nové laboratórium a six-
ballové ihrisko, hodnota investície predstavuje sumu 
takmer 29 tisíc eur; str. 506  

- Športové gymnázium v Trenčíne sa v roku 2017 dočká 
novej telocvične, Trenčiansky samosprávny kraj vo 
svojom rozpočte na budúci rok vyčlenil na stavbu 
telocvične s príslušenstvom viac ako dva milióny eur; 
str. 508 

- dňa 6. decembra 2016 sa na pôde Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Trenčíne odohral tretí ročník 
bilingválnej súťaže Majster rétor, súťaž rozdelená na 
slovenskú a anglickú časť otestovala kvality stredo-
školákov z celého kraja; str. 508. 
 
 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- na Váhu stavajú ďalšiu vodnú elektráreň, bude len 
šesťsto metrov od existujúcej vodnej elektrárne, neďa-
leko nového cestného mosta; str. 512 

- v trenčianskom a novomestskom regióne dokončili 
veľký projekt odkanalizovania, pribudli desiatky ki-
lometrov novej kanalizácie, vodovodu a tiež zrekon-
štruované čistiarne odpadových vôd; str. 514 
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- dňa 14. marca 2016 sa v Trenčíne začalo celoplošné 
strojové a ručné čistenie miestnych komunikácií, 
ukončené by malo byť do konca apríla 2016; str. 516 

- občianski aktivisti a mesto chcú opäť obnoviť nádheru 
obľúbeného Čerešňového sadu; str. 517 

- každoročný ťah žiab zo zimných stanovísk k vode sa 
blíži, najmä počas slnečných dní s teplotami nad 10°C 
musia byť vodiči na niektorých úsekoch ostražití a 
znížiť rýchlosť; str. 519 

- v polovici marca 2016 Mesto Trenčín začalo s čistením 
verejných priestranstiev po zime, na upratovanie vyu-
žíva aj 70 aktivačných pracovníkov; str. 521 

- vstup na Brezinu z átria v centre mesta upratuje mesto 
prostredníctvom aktivačných pracovníkov pravidelne 
každý týždeň; str. 523 

- dňa 22. apríla 2016 na Deň Zeme žiaci Základnej školy 
Dlhé Hony  v rámci projektu Mladí reportéri vyčistili 
lesopark Brezina od čiernych skládok odpadu; str. 525 

- od 2. mája 2016 je v Trenčíne plánované kosenie ve-
rejnej zelene vo všetkých mestských častiach; str. 528 

- počas Jarného upratovania 2016 sa v Trenčíne vy-
zbieralo viac ako 387 ton odpadu; str. 529 

- od 1. júla 2016 začne platiť nové nariadenie o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území mesta; str. 530 

- dňa 20. júna 2016 sa začalo druhé celoplošné kosenie 
mesta; str. 531 

- dojem v Trenčíne kazia plochy s vysokou burinou, 
ktoré patria iným subjektom a sú roztrúsené po celom 
meste; str. 533 

- Zelená hliadka Trenčín sú dobrovoľníci so snahou o 
Trenčín bez odpadkov; str. 535 
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- členovia občianskeho združenia „Pre Prírodu“ sa 
usilujú o vybudovanie Prírodného parku pri Váhu; str. 
536  

- hlasná hudba a hluk do skorých ranných hodín veľmi 
rušia, aj Trenčania to dobre poznajú, právomoci miest 
a obcí sú však oklieštené a nedokážu tento problém 
vyriešiť; str. 537 

- pred umiestnením klimatizačnej jednotky na byto-
vom dome je vhodné prísť sa poradiť na útvar hlavného 
architekta MsÚ; str. 538 

- počas druhého augustového týždňa 2016 sa v Trenčíne 
začalo odburiňovanie krajníc chodníkov; str. 539 

- zápach z prevádzky droždiarne Old Herold Ferm ob-
ťažuje ľudí bývajúcich v Zámostí; str. 540  

- o Zelenej hliadke rozprávajú súrodenci Patrik a Matej 
Zámečníkovci; str. 543 

- kotolňa na Liptovskej ulici na trenčianskom sídlisku 
Juh je opäť terčom sťažností ľudí, ktorí bývajú v jej 
blízkosti; str. 546 

- dňa 29. septembra 2016 vysadili v Spojenej škole inter-
nátnej v Trenčíne potomka známeho Ginka; str. 549 

- napriek rozsiahlym službám to na niektorých stojiskách 
v Trenčíne neustále vyzerá ako na neriadenom sme-
tisku; str. 707  

- nový zákon o odpadoch prikazuje samosprávam za-
bezpečiť pre domácnosti možnosť triediť aj bioodpad 
zo záhrad; str. 550 

- o neznesiteľnom zápachu zo sušiarne na výrobu 
práškových kvasníc by vedeli rozprávať najmä ľudia 
žijúci v okolí areálu Old Herold Hefe, s.r.o. ; str. 552 

- zber odpadov v Trenčíne čakajú zmeny, mesto zavádza 
zber bioodpadu z rodinných domov, ľudia budú po 
novom platiť podľa objemu nádoby na smeti a 



1002 
 

frekvencie vývozu, nie podľa počtu členov domácnosti; 
str. 554 

- mesto sa dohodlo s prevádzkovateľom kotolne na bio-
masu, ktorá vykuruje najväčšie trenčianske sídlisko Juh, 
na nových meraniach; str. 557 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji sa v minulom ro-
ku zozbieralo 206 200 ton komunálneho a drobného 
stavebného odpadu; str. 558 

- sídlisko Juh dostalo vianočný darček - na uliciach 
Šmidkeho a Mateja Bela boli v týždni pred vianočnými 
sviatkami osadené nové polopodzemné kontajnery na 
komunálny a triedený odpad; str. 559. 

 
 

6. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
- zdravotné sestry v Trenčíne začiatkom roka 2016 sťa-

hujú výpovede, zo 189 sestier, ktoré podali výpoveď 
v decembri 2015, zostalo vo výpovednej lehote len 55; 
str. 564 

- Fakultná nemocnica v Trenčíne poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v štandardnom režime; str. 565 

- v prvom januárovom týždni 2016 nahlásili lekári 
v Trenčianskom kraji 7303 akútnych respiračných 
ochorení, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa 
chorobnosť zvýšila o 20,70 percenta; str. 566 

- dňa 10. februára 2016 zdravotné sestry protestovali 
v Trenčíne na Mierovom námestí, na zhromaždení 
žiadali dôstojné podmienky pre svoju prácu; str. 567 

- zdravotné sestry a pôrodné asistentky z Trenčianskej 
fakultnej nemocnice stiahli výpovede, až 55 z celkovo 
56 sestier tak zostáva pracovať v nemocnici; str. 569  
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- Fakultnú nemocnicu v Trenčíne v roku 2015 vynovili, 
výmena okien a nové prístroje vyšli na viac ako milión 
eur; str. 570   

- v dňoch 21. – 27. marca 2016 lekári v Trenčianskom 
kraji nahlásili takmer päťtisíc infekčných ochorení dý-
chacích ciest s teplotou alebo bez teploty; str. 571 

- výtvarníčka Gordana Turuk v spolupráci s nadáciou 
HOSS Heroes darovala Klinike pediatrie a neonatológie 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne  sklenený obraz Anjela 
strážneho; str. 572 

- dňa 12. apríla 2016 sedemdesiatka darcov sa na Úrade 
TSK vlastnou krvou v priebehu akcie Jarná kvapka 
krvi opäť rozhodla zachraňovať životy; str. 574 

- dňa 19. mája 2016 prevzali od Regionálnej komory 
sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne 
ocenenie Biele srdce zdravotnícke pracovníčky; str. 
576 

- Fakultná nemocnica Trenčín uspela v projekte 
Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 
988,30 eura z fondov EU na modernizáciu zdravotníc-
keho vybavenia; str. 577 

- Fakultná nemocnica v  Trenčíne potrebuje nové prie-
story, výstavba nového pavilónu, ktorý by vyriešil si-
tuáciu s chýbajúcim urgentným príjmom a nedostatkom 
miesta, je však aj po šiestich rokoch stále v rovine úvah 
a plánov; str. 578 

- od 12. júla 2016 je v Trenčíne denný statický stacionár 
pre potreby pacientov so sclerosis multiplex; str. 580 

- trenčianska pôrodnica skončila na prvom mieste vo 
svojej kategórii na Slovensku v expertnom hodnotení aj 
v hodnotení vybavenosti; str. 582 
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- od septembra   2016 Fakultná nemocnica v Trenčíne 
pripravuje od septembra kroky k  zefektívneniu hospo-
dárenia; str. 584 

- od septembra 2016 chce Fakultná nemocnica v Tren-
číne ide od septembra zlúčiť oddelenie ortopédie a úra-
zovej chirurgie, na miesto nového primára spojeného 
oddelenia už vypísala výberové konanie; str. 585 

- plánované zlučovanie oddelení vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne sa odkladá, proces pozastavil minister 
zdravotníctva Tomáš Drucker; str. 588 

- trenčianska Fakultná nemocnica uzatvorila koncesné 
zmluvy na stravovacie služby v rozpore so zákonom, 
potvrdili to závery kontroly Najvyššieho kontrolného 
úradu (NKÚ); str. 590  

- v polovici októbra 2016 lekári v Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK) nahlásili 5620 akútnych respi-
račných ochorení; str. 591 

- dňa 11. novembra 2016 sa definitívne skončila prevádz-
ka jediného bufetu vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne; 
str. 592 

- dňa 2. decembra 2016 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD.  vymenoval do funkcií nových prednostov kli-
ník; str. 594 

- investície Trenčianskeho samosprávneho kraja do troch 
nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre-
siahnu v budúcom roku 8,9 milióna eur; str. 596. 
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7. Šport a telesná kultúra 
 
- Karate klub Ekonóm Trenčín sa v roku 2015 zúčastnil 

43 turnajov doma a v zahraničí, získal 115 zlatých, 57 
strieborných a 59 bronzových medailí; str. 598 

- novým asistentom trénera futbalistov AS Trenčín 
Martina Ševelu sa stal Norbert Guľa, v realizačnom 
tíme nahradil Ivana Vrabca; str. 599 

- dňa 15. januára 2016 zložil skúšku a získal UEFA Pro 
licenciu tréner AS Trenčín Martin Ševela, už môže 
oficiálne vykonávať funkciu hlavného trénera AS; str. 
600  

- olympijský víťaz v boxe Ján Zachara z roku 1952 
dodnes trénuje mládež v Dubnici nad Váhom. Na vý-
nimočného rodáka nezabúdajú v Kubrej, kde mu po 
osadení vlastnej lavičky pripravili v knižnici stretnutie 
s priateľmi a školákmi; str. 601 

- dňa 22. januára 2016 zomrel vo veku nedožitých 61 
rokov bývalý československý reprezentant a futbalista 
TTS Trenčín Ivan Bilský; str. 604 

- krídelník Los Angeles Kings Marián Gáborík je už 
piatym najproduktívnejším slovenským hokejistom v 
dejinách zámorskej NHL; str. 604 

- dva roky po otvorení Siene slávy trenčianskeho fut-
balu uzrie svetlo sveta aj Sieň slávy slovenského fut-
balu; prvých jedenásť laureátov spoznáme koncom 
marca počas galavečera pri príležitosti vyhlásenia 
výsledkov ankety Futbalista roka 2015; str. 605  

- dňa 6.februára 2016 sa Klub thajského boxu Elite Gym 
Trenčín zúčastnil na prvom kole medzinárodného po-
dujatia amatérskej Euroligy Muay Thai v Bratislave; 
str. 606  



1006 
 

- trenčianske krasokorčuliarky M. Mošková, E. Balá-
žová, A. Bačová a N. Ostrolúcka prešli výberovým 
kolom a dostali sa medzi 40 vybraných detí „Flower 
Kids“ (zberačov kvetov a darčekov) počas ISU Maj-
strovstiev Európy 2016 v krasokorčuľovaní v Brati-
slave; str. 607  

- dňa 8. februára 2016 žiaci a žiačky stredných škôl 
bojovali v Trenčíne o tituly na Školských majstrov-
stvách Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov 
stredných škôl, v prvej desiatke boli aj tri súťažiace 
z trenčianskych škôl – 3. Alexandra Zenníková, 6. 
Adriana Terifajová, 9. Denisa Petrová; str. 607 

- AS Trenčín získal ďalšiu výraznú posilu, na zmluve do 
konca prebiehajúcej sezóny s následnou opciou sa 
dohodol s rakúskym útočníkom Stefanom Maierhofe-
rom; str. 608 

- Matúš Bero zostáva minimálne do konca tejto sezóny 
hráčom AS Trenčín; str. 609 

- AS Trenčín má v jarnej časti súťaži len tie najvyššie 
ambície, úradujúci majster i víťaz Slovenského pohára 
chce zabojovať o výhry na oboch frontoch; str. 610 

- do svojho druhého ročníka vstupuje podujatie s novým 
názvom ako Trenčianska bežecká CEMMAC liga, jej 
prvé kolo bude v marci; str. 612 

- v dňoch 27. – 28. februára 2016 sa na medzinárodnej 
súťaži v karate Veľká cena Slovenska v Bratislave zú-
častnilo aj 7 pretekárov z Karate Klubu Ekonóm 
Trenčín, získali 5 zlatých a 2 strieborné medaily; str. 
613 

- v dňoch 5. – 6. marca 2016 zožal krasokorčuliarsky klub 
Kraso Trenčín na Majstrovstvách SR mladších žia-
kov a nádejí 2016 v Ružomberku úspechy v podobe 
medailových umiestnení; str. 614 
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- bedmintonisti Betpres Košice obhájili majstrovský titul 
v extralige družstiev, bronz získala CEVA Trenčín; 
str. 615  

- Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu 
Slovenska do 21 rokov získal Trenčan Matúš Bero; str. 
616 

- „Veľmi si toto ocenenie vážim,“ povedal v rozhovore 
najlepší slovenský futbalista do 21 rokov Matúš Bero; 
str. 618 

- seniorský hokejový tím Dukly Trenčín skončil sezónu 
v najvyššej súťaži na 5. mieste, v play-off srdnato vzdo-
roval kvalitnému súperovi z Banskej Bystrice, no vypa-
dol 1:4 na zápasy; str. 619 

- slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Lukáš 
Skovajsa a Adrián Chovan podpísali nové dlhodobé 
kontrakty s AS Trenčín, úradujúcemu majstrovi sa 
upísali na štyri roky; str. 622  

- dňa 9. apríla 2016 na neoficiálnych majstrovstvách 
Slovenska v krasokorčuľovaní získala titul v kategórii 
IK C3 SILVER Alexandra Dužeková z klubu Kraso 
Trenčín; str. 623 

- v dňoch 11. – 12. apríla 2016 sa v Trenčíne uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl 2016 
vo florbale, titul školského majstra Slovenska vybojo-
vali florbalisti z Dopravnej akadémie Trenčín; str. 
623 

- dňa 16. apríla 2016 sa na štvrtom ročníku benefičného 
behu Pro autis v Soblahove zúčastnilo viac ako 500 
bežcov, čo je približne o 50 pretekárov viac ako v roku 
2015; str. 623 

- dňa 14. apríla 2016 primátor mesta Richard Rybníček 
odovzdal ocenenia najlepším trenčianskym športov-
com a športovým kolektívom za rok 2015; str. 640 
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- dňa 16. apríla 2016 sa v Trenčíne v Posádkovom klube 
konali majstrovstvá juniorov a junioriek v kulturistike, 
fitness, bodyfitness, bikiny fitness a physique; domáca 
Kristína Juricová obsadila 3. miesto vo fitness; str. 
624 

- dňa 20. apríla 2016 predstavili na pôde Verejnej kniž-
nice Michala Rešetku novú publikáciu „110 rokov 
trenčianskeho futbalu“; spísať plnenie trenčianskych 
futbalových snov sa podujal autorský kolektív pozostá-
vajúci zo zostavovateľa Jozefa Hankociho a členov 
Petra Martináka, Romana Mazáka a Martina Galajdu; 
str. 625 

- výber AS Trenčín do 12 rokov sa zúčastnil turnaja pod 
názvom „Minirepublika“ v Bratislave, v konkurencii 
slovenskej a českej špičky Trenčania vyhrali všetky 
zápasy; str. 626 

- post hlavného trénera hokejovej Dukly Trenčín v no-
vom ročníku bude zastávať Miloš Holaň; str. 627 

- ďalší hokejista zo zlatého göteborského tímu 2002 sa 
rozlúčil s aktívnou činnosťou – korčule zavesil na kli-
nec štyridsaťdvaročný Róbert Petrovický; str. 630 

- dňa 29. apríla 2016 sa víťazmi Slovenského pohára - 
Slovnaft Cupu 2015/2016 stalo mužstvo AS Trenčín, 
ktoré vo finále v Trnave zdolalo ŠK Slovan Bratislava 
3:1; str. 636  

- dňa 30. apríla 2016 oznámili konečnú nomináciu na MS 
v ľadovom hokeji, Trenčan Michal Hlinka ako po-
sledný vypadol z kádra, ktorý bude Slovensko repre-
zentovať na MS; str. 639 

- dňa 8. mája 2016 sa majsterkou Slovenska v bedmin-
tone po dramatickom finálovom súboji s Trenčiankou 
Janou Čižnárovou stala Martina Repiská zo Slávie TU 
Zvolen; str. 643   
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- dňa 8. mája 2016 si futbalisti AS Trenčín definitívne 
vybojovali titul vo Fortuna lige 2015/2016 na ihrisku 
ich najväčšieho rivala Slovana Bratislava, nad ktorým v 
šlágri 31. kola zvíťazili 4:0; str. 644 

- vedenie dvojnásobného slovenského šampióna AS 
Trenčín s okamžitou platnosťou ukončilo spoluprácu s 
holandským futbalistom Mitchellom Schetom; dvad-
saťosemročný krídelník si po víťazstve 4:0 v Bratislave 
a následných oslavách titulu sadol za volant v podna-
pitom stave, pričom spôsobil vážnu dopravnú nehodu; 
str. 646 

- holandský futbalista novopečeného slovenského šam-
pióna AS Trenčín Mitchell Schet sa ospravedlnil za to, 
že pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu; 
str. 647 

- dňa 14. mája 2016 na Majstrovstvách SR v karate detí 
a žiakov v Poprade vybojoval klub Real team Trenčín 
16 medailí a v bodovom hodnotení získal 4. miesto; str. 
648    

- dňa 16. mája 2016 prijal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška starších žiakov hokejovej Dukly Trenčín, ktorí 
obhájili titul majstrov Slovenska; str. 649 

- avizovaný septembrový termín začiatku výstavby no-
vého futbalového štadióna v Trenčíne sa posúva; ak-
tuálne plány hovoria o najpravdepodobnejšom termíne 
prvých prác na jar budúceho roka; str. 651 

- na činnosť športových klubov v Trenčíne rozdelí tento 
rok mesto v rámci svojho dotačného programu 40 tisíc 
eur, ďalších 18 500 eur pôjde ako dotácia na reprezen-
táciu a výnimočné akcie; str. 653 

- dňa 18. mája 2016 vo veku 80 rokov zomrel dlhoročný 
lekár futbalistov Jednoty Trenčín, reprezentácií Čes-
koslovenska a veľký fanúšik AS Trenčín MUDr. Ivan 



1010 
 

Javorský, dňa 20. mája 2016 nás navždy opustil dlho-
ročný člen armádneho strediska Dukla Trenčín a spolu-
pracovník trenčianskeho futbalového klubu (1998 - 
2007) v oblasti diagnostiky Dr. Stanislav Olšák; str. 
654 

- dňa 20. mája 2016 dali futbalisti AS Trenčín za maj-
strovskou sezónou víťaznú bodku  - v súboji závereč-
ného kola Fortuna ligy porazili MFK Skalica 2:1; str. 
655 

- sezóna 2015/2016 sa vo futbalovej Fortuna lige niesla v 
znamení AS Trenčín, v rozhovore ju hodnotí tréner 
Martin Ševela; str. 656  

- v spoločnej slovensko-českej súťaže žien (WHIL) - v 
interlige sa po piatich sezónach prestávky znovu obja-
via trenčianske hádzanárky; str. 663 

- AS Trenčín pripravil už šiestu edíciu výročného oce-
ňovania najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy 
AS Trenčín 2016“; str. 664 

- dňa 28. mája 2016 na Valnom zhromaždení Sloven-
ského krasokorčuliarskeho zväzu trénerka Krasokorču-
liarskeho klubu Kraso Trenčín Jana Omelinová  do-
stala vyznamenanie za výsledky v pohári klubov, Slo-
venský pohár v kategórii nádeje 10 získala Erika 
Balážová a v kategórii Nádeje 8 Natália Ostrolúcka; 
str. 567 

- dňa 29. mája 2016 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 
konali majstrovstvá Slovenska vo fitness detí; me-
daily putujú aj do trenčianskeho oddielu Fitness 
Gabrhel - Tánička Ondrušková vybojovala striebro, 
Vanesa Habánková a Nasťa Vrábelová bronzovú me-
dailu; str. 666  
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- v záverečnej nominácii slovenskej futbalovej repre-
zentácie na blížiace sa majstrovstvá Európy vo Fran-
cúzsku (10. júna - 10. júla 2016) figuruje 23 hráčov, pri 
poslednej redukcii kádra vypadol z nominácie aj Matúš 
Bero; str. 667 

- trenčiansky hokejista Vladimír Nemec a hráč Dukly 
ukončil po sérii zranení vo veku 37 rokov profesionálnu 
hokejovú kariéru; str. 668 

- dňa 29. mája 2016 na 12. ročníku Behu Trenčianskou 
Brezinou sa stretlo 209 pretekárov z celého Slovenska, 
v deviatich vekových kategóriách štartovalo 85 bežcov 
z Trenčína; str. 670 

- dňa 3. júna 2016 AS Trenčín otvoril nový fAnShop v 
nákupnom centre Max v Trenčíne; str. 671 

- v dňoch 4. – 5. júna 2016 sa v  Michalovciach uskutoč-
nil štvrtý ročník Česko-slovenského pohára v hádza-
nej, kde hrali najlepšie české a slovenské družstvá do-
rasteniek; z víťazstva sa medzi staršími dorastenkami 
tešili hádzanárky HK AS Trenčín; str. 672 

- Michal Hlinka má za sebou dobrú sezónu v Dukle 
Trenčín, počas nej dostal šancu aj v reprezentačnom 
drese a tak neunikol pozornosti slovenského zástupcu 
v KHL - v ročníku 2016/17 bude pôsobiť v Slovane 
Bratislava, kde podpísal dvojcestný kontrakt; str. 673 

- na Majstrovstvách Európy v japonskom športe Chan-
bara (športová forma boja s mečom) v Paríži získal klub 
Chanbara Trenčín  v konkurencii 231 pretekárov z 12 
krajín Európy a Japonska tri bronzové medaily; str. 675 

- začiatkom júna 2016 odštartovali projekt „Pohyb pre 
zdravie“, hneď v jeho úvode sa do bezplatnej športovej 
aktivity  zapojilo 450 malých školákov; str. 676  

- v dňoch 4. – 5. júna 2016 sa v Nemšovej stretla slo-
venská a česká špička futbalistov do dvanásť rokov na 
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turnaji AS Trenčín Cup 2016; spomedzi šestnástich 
tímov sa predstavili až tri výbery AS Trenčín, ktoré 
obsadili 2., 8. a 11. miesto; str. 573 

- dňa 13. júna 2016 prijal prezident Andrej Kiska v 
Bratislave už dvojnásobných futbalových šampiónov 
z AS Trenčín; str. 677 

- v dňoch 17. – 19. júna 2016 sa uskutočnili majstrov-
stvá Slovenska vo florbale v kategórii dorastencov na 
Orave, na ktorom 1. FBC Trenčín prehrali až vo finále 
s Košičanmi; str. 679 

- v dňoch 18. – 19. júna 2016 na 4. majstrovstvách Eu-
rópskej Shito ryu karate federácie (SKRKA) pretekárky 
KK Ekonóm Trenčín Emma Kubišová, Adela 
Vlasáková a Lucia Mrázová získali tituly, rovnako ako 
kata team; str. 680 

- v dňoch 18. – 20. júna 2016 na IFBB majstrovstvá 
sveta 2016 v detskom fitness v Novom Sade Slovensko 
získalo 2 zlaté, 2 strieborné, 5 bronzových medailí a 16 
finálových umiestnení, prispeli k tomu aj trenčianske 
fitnessky – 2. miesto vybojovala Tatiana Ondrušková, 
Katarína Blašková obsadila 5. a Nasťa Vrábelová 6. 
miesto; str. 681 

- dňa 29. júna 2016 oslávil 80 rokov Tibor Rihošek, člen 
zlatej generácie futbalovej Jednoty Trenčín, preslávený 
brankár s finesami v štýle skokov mačkovitej šelmy; 
str. 685 

- dňa 30. júna 2016 útočník Gino van Kessel prestúpil 
z AS Trenčín do Slavie Praha, zaradí sa medzi najdrah-
šie posily futbalov ej českej ligy; str. 688 

- dňa 3. júla 2016 vyhlásili  výsledky ankety Jedenástka 
Fortuna ligy 2015/2016, šampión AS Trenčín má s 
piatimi futbalistami najpočetnejšie zastúpenie v 
ideálnej zostave uplynulej sezóny najvyššej slovenskej 
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súťaže (Šulek, Madu, Rabiu, van Kessel, Bero), 
objavom sezóny sa stal Martin Šulek; str. 682 

- káder AS Trenčín sa v medzisezónnom období obme-
nil a noví futbalisti sa musia so zvyškom tímu ešte zo-
hrať, podľa trénera Martina Ševelu môžu priniesť do 
mužstva kvalitu a konkurenciu; str. 684 

- dňa 13. júla 2016 v prvom zápase 2. predkola Ligy 
majstrov vyhral AS Trenčín  na ihrisku slovinského 
majstra NK Olimpija Ľubľana 4:3 (4:2) ; str. 689 

- v dňoch 15. – 18. júla 2016 na Majstrovstvách Európy 
v silovom trojboji a tlaku na lavičke v Maďarsku zís-
kali tituly traja Trenčania – Jozef Gabrhel, Peter Klimo 
a Peter Kadák; str. 691 

- v letnej príprave hokejistov Dukly nie je opäť v Tren-
číne úplne klasická, pre rekonštrukciu zimného štadióna 
bude musieť tím trénera Miloša Holaňa improvizovať,  
nebude ani tradičný letný turnaj Rona Cup; str. 692 

- dňa 20. júla 2016 sa futbalisti AS Trenčín prvýkrát v 
klubovej histórii prebojovali do 3. predkola Ligy 
majstrov, po výhre 4:3 na ihrisku Olimpije Ľubľana 
prehrali so slovinským šampiónom v stredajšej odvete 
2. predkola v Žiline 2:3, čo im však stačilo na postup; 
str. 693 

- dňa 21. júla 2016 slovenský futbalový reprezentant 
Matúš Bero prestúpil z AS Trenčín do tureckého 
klubu Trabzonspor; str. 695 

- slovenská skeetarka Danka Barteková o dva týždne 
odletí na svoje tretie olympijské hry, kde bude vlaj-
konosičkou slovenskej výpravy; súťažnú generálku ab-
solvovala na nedávnych majstrovstvách Európy v 
streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate; str. 
697 
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- hokejový dres Dukly oblečie prvýkrát dvojica zámor-
ských hráčov – americký obranca Kevin Albers a 
kanadský útočník Keven Veilleux; str. 698  

- futbalisti AS Trenčín nastúpia na dvojzápas 3. predkola 
Ligy majstrov UEFA 2016/2017 proti Legii Varšava 
bez Kingsleyho Madua, nigérijský reprezentant sa 
zapojí do prípravy národného tímu a následne odcestuje 
na olympiádu v Rio de Janeiro; str. 699 

- dňa 27. júla 2016 futbalisti AS Trenčín prehrali na 
ihrisku v Žiline v úvodnom zápase 3. predkola Ligy 
majstrov UEFA 2016/17 s poľskou Legiou Varšava 0:1 
(0:0) ; str. 700 

- dňa 1. augusta 2016 nás vo veku 72 rokov opustila dlho-
ročná predsedníčka futbalového klubu TTS Trenčín 
Mária Supeková; str. 703 

- ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín získala pre Slovenskú 
republiku na XII. majstrovstvách Európy národných 
posádok dračích lodí 11 medailí; str. 703  

- dňa 8. augusta 2016 futbalisti slovenského šampióna AS 
Trenčín nepostúpili do play off Ligy majstrov UEFA 
2016/17 -  v odvetnom zápase 3. predkola remizovali na 
ihrisku Legie Varšava 0:0; str. 704  

- je koniec, ako pre AS Trenčín v Lige majstrov, tak aj 
pre stredopoliara Matúša Bera pod hradom Matúša 
Čáka, tieto cesty sa rozchádzajú po dlhých šestnástich 
rokoch a talentovaný futbalista už nabral smer Istan-
bul; str. 706 

- „O tri roky už budeme Trenčínu gratulovať k postupu 
v Lige majstrov,“ vraví v rozhovore generálny manažér 
AS Trenčín Róbert Rybníček; str. 708 

- strelkyňa Danka Barteková súťažné účinkovanie na 
olympiáde v Riu de Janeiru ukončila už v kvalifikácii, 
v ktorej pokazila najmä druhú položku s piatimi 
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chybami a v konečnom poradí obsadila až 16. priečku; 
str. 712 

- v polovici augusta 2016 ukončil aktívnu kariéru 
hokejový útočník Ján Pardavý, ďalej sa chce venovať 
pozícii spolukomentátora hokejových prenosov; str. 
714 

- mladí trenčianski hokejisti ovládli Memoriál Ladislava 
Trojáka, keď jediné body stratili po remíze s domácimi 
Košičanmi; str. 715 

- dňa 13. augusta 2016 predstavili verejnosti unikátnu 
knihu, ktorá mapuje 90 rokov hokeja v Trenčíne; zo-
stavil ju Miloš Radosa s kolektívom, krstným otcom sa 
stal Ján Pardavý; str. 717 

- v dňoch 14. – 20. augusta 2016 cyklista Július Ma-
ťovčík, člen ŠKN Trenčín, obsadil na 8. Majstrov-
stvách Európy v cyklistike nepočujúcich v kategórii 
Road Race muži na 120 km 7. miesto; str. 729 

- dňa 15. augusta 2016 sa udiala zaujímavá výmena 
dvoch hráčov medzi AS Trenčín a MŠK Žilina – do 
Trenčína sa sťahuje 24-ročný ofenzívny futbalista Ja-
kub Paur a opačným smerom mieri 25-ročný Jakub 
Holúbek; str. 715 

- dvojica futbalistiek AS Trenčín Michaela Horváthová 
a Ivona Petrúšková absolvovala sústredenie širšieho 
kádra slovenskej seniorskej reprezentácie v pop-
radskom Národnom tréningovom centre; str. 718 

- slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter 
Gelle obsadil v A-finále K1 na 1000 m na OH v Riu de 
Janeiro posledné ôsme miesto; str. 719 

- dňa 18. augusta 2016 futbalisti slovenského šampióna 
AS Trenčín prehrali v úvodnom zápase play off 
Európskej ligy UEFA 2016/2017 s Rapidom Viedeň 
0:4 (0:1) ; str. 720 
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- kúsok bronzovej medaily z olympijských hier v Rio de 
Janeiro putuje aj do Trenčín -  postaral sa o to obranca 
AS Trenčín Kingsley Madu, ktorý obliekal dres 
Nigérie, s ktorou skončil na konečnom treťom mieste; 
str. 722 

- dňa 25. augusta 2016 futbalisti AS Trenčín nepostúpili 
do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2016/2017 - v 
odvete na pôde Rapidu Viedeň síce triumfovali 2:0, ale 
osudnou sa im stala vysoká prehra 0:4 v zápase v Žiline; 
str. 723 

- dňa 26. augusta 2016 vo veku 72 rokov zomrel ďalší z 
členov nezabudnuteľnej generácie Jednoty Trenčín 
bývalý stredopoliar Vladimír Mojžiš; str. 725 

- zápasmi 1. kola odštartuje 15. ročník československej 
interligy hádzanárok WHIL, do 13-členného štarto-
vého poľa pribudol AS Trenčín a v súťaži je tak už šesť 
tímov zo Slovenska; str. 726 

- dňa 30. augusta 2016 sa s AS Trenčín rozlúčili nigé-
rijský ofenzívny stredopoliar Ibrahim Rabiu, ktorý sa 
na tri roky upísal belgickému prvoligistovi KAA Gent, 
a jeho krajan Kingsley Madu, ten zamieril do 
konkurenčného SV Zulte Waregem; str. 727 

- dňa 1. septembra 2016 hokejový tipsportligista HK  
Dukla Trenčín oznámil príchody dvoch posíl, káder 
vystužia útočník Marcel Hossa a obranca Lukáš Ko-
zák; str. 728 

- na Majstrovstvách sveta v športovom love rýb udicou 
na prívlač 2016 reprezentoval naše mesto Jaroslav Sá-
mela, ktorý s družstvom Slovenska ako pretekár získal 
zlato a stal sa majstrom sveta v družstvách; str. 729 

- ofenzívu hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín vy-
stužilo ďalšie zvučné meno, po Marcelovi Hossovi a 
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Radoslavovi Tyborovi uzavrel klub spoluprácu aj s 
Petrom Ölveckým; str. 730 

- v dňoch 16. – 17. septembra 2016 na najprestížnejšom 
podujatí vo svete profesionálnej kulturistiky a fitness 
Olympia Weekende v Las Vegas bodyfitnesska Adela 
Ondrejovičová znovu postúpila do najlepšej top 15 a 
oproti vlaňajšku si polepšila o dve priečky, skončila 
dvanásta, keď porazila až 18 súperiek; str. 731 

- dňa 18.septembra 2016 sa stal Poliak Rafal Kobylarz 
na Trenčianskom hrade absolútnym víťazom medzi-
národnej súťaže silných mužov Meč Matúša Čáka; str. 
731 

- trio slovenských účastníkov Svetového pohára Marián 
Gáborík, Zdeno Chára a Marián Hossa hokejovo 
vyrastali v Trenčíne, dres Dukly si navyše obliekali aj 
ďalší dvaja slovenskí členovia Tímu Európy Andrej 
Sekera a Tomáš Tatar; str. 732 

- v dňoch 17. septembra – 1. októbra 2016 mohol byť 
Marián Hossa na konci druhého finálového zápasu 
Svetového pohára v ľadovom záchranca svojho tímu, 
reprezentujúceho Európu - v presilovej hre sa výborne 
uvoľnil, dobre vystrelil, ale kanadský brankár Carey 
Price jeho strelu, ktorá by znamenala vyrovnanie na 2:2, 
skvele chytil; nakoniec favorizovaná Kanada vyhrala 
v Toronte 2:1 a finálovú sériu celkovo 2:0; str. 733 

- v dňoch 20. – 24. septembra 2016 na Majstrovstvách 
sveta v silovom trojboji federácie GPC získal titul Jo-
zef Gabrhel z Trenčína; str. 733  

- už iba 67 zápasov delí Mariána Gáboríka od ju-
bilejného tisíceho v základnej časti severoamerickej 
NHL, ale túto métu sotva prekoná v blížiacom sa roční-
ku 2016/2017 pre zlomeninu v pravej nohe, ktorú utrpel 
na Svetovom pohári; str. 735 
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- charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ prinieslo v 
ôsmom roku života výťažok vo výške 18 tisíc eur, dnes 
neoddeliteľná súčasť komunitného programu AS 
Trenčín priniesla počas svoje osemročnej existencie na 
pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, sumu vo výške 
takmer 123 tisíc eur; str. 735 

- dňa 2. októbra 2016 sa odohral posledný zápas v roku 
2016 na trenčianskom štadióne na Sihoti, dôvodom je 
rekonštrukcia celého areálu, ktorá sa začína zabez-
pečením vyhrievania hracej plochy a položením nového 
umelého trávnika; str. 738 

- v dňoch 8. – 9. októbra 2016 Klub Ilyo – Taekwondo 
Trenčín  reprezentoval na medzinárodnom turnaji Sokol 
Cup 2016 v olympijskom bojovom umení Taekwondo 
WTF; v Hradci Králové sa 8-člennému tímu podarilo 
v konkurencii 21 tímov umiestniť na 9. priečke; str. 736 

- tím AS Trenčín do dvanásť rokov vyhral záverečný 
turnaj MiniChampions ligy, najlepším hráčom turnaja 
bol Trenčan Lukáš Mikulaj; str. 737 

- dňa 15. októbra 2016 na 48. ročníku medzinárodného 
podujatia North Bohemia v Ústí nad Labem vybojovala 
10-ročná Lenka Horáčková z klubu karate Laugaricio 
Trenčín bronzovú medailu v športovom zápase kumite 
mladších žiačok -30 kg; str. 740  

- dňa 17. októbra 2016 sa hokejista Tomáš Kopecký  len 
pár hodín po ukončení spolupráce s českým klubom 
Oceláři Třinec dohodol s vedením tipsportligového 
klubu HK Dukla Trenčín na krátkodobom kontrakte; 
str. 740 

- v noci z 18. na 19. októbra 2016 sa Marián Hossa (37) 
zaradil medzi legendy NHL, v zápase proti Philadelphii, 
ktorý Chicago vyhralo 7:4, strelil svoj 500. gól v naj-
slávnejšej hokejovej lige sveta; str. 741 
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- Dukla nazbierala v 17 kolách Tipsport ligy 24 bodov, 
priebežne jej patrí piata priečka; viaceré zápasy priniesli 
zlé výkony tímu a po poslednom z nich, kedy Trenčania 
prehrali 2:5 v Poprade, sa trénerské duo Miloš Holaň – 
Róbert Petrovický rozhodlo skončiť; str. 747 

- novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal 44-
ročný český kouč Josef Turek; str. 747 

- dňa 28. októbra 2016 sa uskutočnil krst nového mas-
kota hokejovej Dukly, ktorý dostal na základe fanúši-
kovského hlasovania meno Čaky; str. 748 

- v dňoch 26. – 30. októbra 2016 si Slovensko zásluhou 
karatistiek Ingrid Suchánkovej z Trenčína a Domi-
niky Tatárovej vybojovalo dve bronzové medaily na 
23. majstrovstvách sveta WKF (World Karate Fede-
ration) v rakúskom Linzi; str. 749 

- dňa 28. októbra 2016 sa začali práce na výmene man-
tinelov na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne; 
str. 750 

- dňa 15. novembra 2016 by mal hokejista Tomáš Kopec-
ký odohrať prvý zápas za Slovan Bratislava v KHL; 
str. 750 

- dňa 5. novembra 2016 karatisti zo športového klubu 
Real team Trenčín získali na medzinárodnom turnaji 
v Ostrave 17 medailí a skončili tak na druhom mieste 
zo všetkých zúčastnených; str. 751 

- dňa 5. novembra 2016 na turnaji Karate Grand Prix 
Ostrava 2016 vybojovali karatistky klubu Ekonóm 
Trenčín päť zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú 
medailu) ; str. 752 

- dňa 5. novembra 2016 aj karatisti klubu Laugaricio 
Trenčín získali medaily na medzinárodnom turnaji 
Grand Prix Brno; str. 760 
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- Spoločnosť AS Trenčín, a. s. vyhlásila súťažný dialóg 
na výstavbu futbalového štadióna v Trenčíne, pred-
pokladaná cena prác plánovaných na osemnásť mesia-
cov je 20,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (24,6 
mil. eur vrátane dane) ; str. 752 

- dňa 12. novembra 2016 sa novými členmi Siene slávy 
trenčianskeho futbalu stali bývalí hráči „zlatej éry“ 
Jednoty Trenčín Ľudovít Koiš, Tibor Rihošek a Jozef 
Jankech; str. 753 

- dňa 20. novembra 2016 v hokejovom stretnutí s Nitrou 
(5:1) Dukla Trenčín prišla po nešetrnom faule kolenom 
od nitrianskeho hráča Versteega o ťahúňa útoku Petra 
Ölveckého, ten bude musieť vynechať celý zvyšok se-
zóny; str. 757 

- dňa 27. novembra 2016, dva dni pred nedožitými 42. 
narodeninami Pavla Demitru, odhalili pred trenčian-
skym zimným štadiónom, ktorý nesie meno tragicky 
zosnulej hokejovej legendy, pamätník na jeho počesť; 
str. 757 

- dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil 5. ročník turnajov 
O pohár primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka 
Trenčín Florbal Cup 2016 pre žiakov 1. – 4. ročníka 
a pre žiakov 2. stupňa základných škôl, zvíťazilo 
družstvo zo ZŠ Hodžova; str. 759 

- v druhej polovici novembra 2016 sa aj za účasti špor-
tovcov z Česka a Maďarska uskutočnil v Trenčíne 10. 
ročník Športového dňa nepočujúcich, na ktorom 
získali popredné umiestnenia aj Trenčania; str. 761 

-  dňa 4. decembra 2016 streetbalové družstvo Čistiaci 
prostriedok Trenčín vyhralo v talianskom Miláne 
medzinárodný turnaj  na jedinečnom ihrisku so sklene-
nou palubovkou a svietiacimi čiarami „3x3 turnaj 
Glows in The Dark“ ; str. 761  
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- dňa 4. decembra 2016 Trenčianka Adela Ondrejo-
vičová zvíťazila na profesionálnej súťaži v bodyfitness 
San Marino PRO, čím si zabezpečila priamy postup na 
Olympia Weekend 2017; str. 762 

- dňa 5. decembra 2016 sa v Mestskej športovej hale 
v Trenčíne uskutočnilo finálové kolo florbalového tur-
naja TSK Florbalki SK Cup 2016, určené pre stredné 
školy z regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
putovný pohár získalo družstvo z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne; str. 762 

- AS Trenčín za podpory partnerov klubu pripravil pre 
žiakov prvého stupňa základných škôl už 6. ročník 
mikulášskeho futbalového turnaja, zvíťazilo družstvo 
ZŠ Hodžova; str. 763 

- AS Trenčín pokračuje po nevydarenej jesennej časti 
Fortuna ligy v zmenách v kádri, po holandskom stre-
dopoliarovi Desleyovi Ubbinkovi podpísal zmluvy s 
trojicou osemnásťročných nigérijských futbalistov; sú 
to Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah a 
Abdul Musa Zubairu; str. 764 

- slovenská florbalová reprezentácia obsadila na nedáv-
no skončených majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige 
solídne 9. miesto aj s pomocou trojice hráčov FBK AS 
Trenčín Juraja Matejku, Dominika Tureka a Petra 
Heleša; str. 765 

- výber juniorských futbalistiek AS Trenčín triumfoval 
na halovom Vianočnom turnaji v Brne, zverenky 
trénera Andreja Paulínyho nestratili v šiestich 
zápasoch ani bod; str. 766 

- dňa 17. decembra 2016 na otvorených Majstrovstvách 
SR v Chanbare v Košiciach vybojoval 11-členný team 
klubu Chanbara Trenčín tri tituly majstra Slovenska, 
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jeden titul vicemajstra a štyri tituly druhého vicemajstra 
Slovenska; str. 766  

- dňa 17. decembra 2016 na trenčianskom výstavisku 
Expo center prebiehal šiesty ročník Športfestivalu, 
ktorý vyvrcholil Večerom hviezd 2016, kde  odmenili 
najúspešnejších športovcov v neolympijských špor-
toch na Slovensku; str. 767 

- po jesennej časti hodnotí v rozhovore účinkovanie AS 
Trenčín v najvyššej futbalovej súťaži tréner Martin 
Ševela; str. 768 

- v polovici decembra 2016 privítala Športová hala M-
Šport bedmintonové majstrovstvá Slovenska vo ve-
kových kategóriách do jedenásť a sedemnásť rokov, 
úspešne sa na domácej palubovke predstavili aj rep-
rezentanti Bedmintonového klubu AS Trenčín; str. 
770. 

 
 

8. Duchovný a náboženský život v meste Trenčín 
 

- v prvej časti seriálu o organoch v trenčianskych kosto-
loch sme sa rozprávali s Janou Janejkovou, organist-
kou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie 
v Trenčíne; str. 773 

- rodinu trenčianskych organistov utužuje unikátne 
mužské duo, u Markechovcov jablko nespadlo ďaleko 
od stromu, v stopách 82-ročného Jána kráča jeho syn 
Roman; str. 778 

- v dňoch 9. – 10. decembra 2016 sa v Trenčíne konal ad-
ventný festival speváckych zborov „Daj Boh šťastia“ 
aj za účasti zborov Coro Cittá di Soave (Spevácky zbor 



1023 
 

mesta Soave) z Talianska a Kulturno umjetničko druž-
stvo Urban (Spevácky zbor Urban) zo slovinského Ma-
riboru; str. 783. 

 
 

9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- začiatky Odevných závodov v Trenčíne siahajú do 30. 
rokov minulého storočia; str. 785 

- etnologička Monika Vrzgulová rozpráva o svojom 
výskume holokaustu; str. 789 

- začiatky budovania moderného vodovodu v meste 
Trenčín sú spojené s menami inžinierov Vojtecha (Bélu) 
Dillnbergera a Gabriela (Gábora) Göndöra a vtedajšie-
ho starostu Ernesta Učnaja (Ucznai Ernö) ; str. 793 

- stavba čerpacej stanice na Hornej Sihoti a uloženie 
výtlačného potrubia do vodojemu boli poslednými 
veľkými stavbami vodného hospodárstva v Trenčíne 
obdobia Rakúsko-Uhorska; str. 795 

- Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne 
je najstaršou školou v Trenčíne a zrejme aj v samot-
nom Trenčianskom samosprávnom kraji; str. 797 

- Janka Karlíková spomína na svoju kolegyňu, významnú 
archeologičku Tamaru Nešporovú; str. 798 

- Štátny archív v Trenčíne pripravil výstavu, ktorá pou-
kazuje na dôležitosť Trenčína na mape Európy; str. 741 

- mnohé z osobností späté s mestom Trenčín zostávajú 
nepoznané, patrí k nim aj Irena Molecová-Vagačová, 
ktorá sa narodila pred 120 rokmi; str. 813 

- trenčiansky fotograf Max Stern patrí medzi výrazných 
predstaviteľov predprevratovej fotografie bývalého 
Rakúsko-Uhorska; str. 815  
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- Trenčan Zoltán Láncz je vyučeným hodinárom, ktoré-
mu na opravu končia na stole vzácne kúsky európskeho 
hodinárstva; str. 821.  

 
 
10. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2016 
 

- mesiac január 2016; str. 826 
- mesiac február 2016; str. 830 
- mesiac marec 2016; str. 840 
- mesiac apríl 2016; str. 845 
- mesiac máj 2016; str. 852 
- mesiac jún 2016; str. 856 
- mesiac júl 2016; str. 861 
- mesiac august 2016; str. 867 
- mesiac september 2016; str. 875 
- mesiac október 2016; str. 879 
- mesiac november 2016; str. 887 
- mesiac december 2016; str. 892. 

 
 
11. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2016 
 

A) Jubilujúce osobnosti; str. 898  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia; str. 937  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum 

prvej písomnej pamiatky v roku 2016; str. 939  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín; str. 939                   
E) Zoznam použitej literatúry; str. 944.   
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Pomôcky použité pri spracovaní Kronikárskeho 
záznamu 

Mesta Trenčín za rok 2016 
 

- Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mest-
skej rady v Trenčíne 

- Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Sme, Prav-
da, 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 17.03.2017 
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 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 2016 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 
Trenčín za rok 2016 bol predložený na rokovanie Komisie 
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 21. marca 
2017, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie 
zápisu do kroniky mesta Trenčín za rok 2016.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2016 bol 
vypracovaný 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 
náboženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 
a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, 
oblasť 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 a 
doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, 
plánmi a podobne.  
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Kronikársky záznam v roku 2016 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 2016. 
 
 

 

1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2016 len 30 minút po polnoci prišiel na 
svet prvý nový občan Trenčína – Eliška Porubanová, 

- v príjmovej ambulancii chirurgickej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne ošetrili počas silvestrovskej noci 
a novoročného rána 50 pacientov, deväť z nich museli 
v nemocnici hospitalizovať, 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
rozpočet na rok 2016, ktorý zohľadňuje priority mesta 
v oblasti vzdelávania a sociálnych služieb; v  roku 2016 
počíta s väčším balíkom financií na starostlivosť o čis-
totu, 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín č. 
2, ktoré  absolvovali celý proces prerokovania a pripo-
mienkovania dotknutými orgánmi i verejnosťou, väč-
šina poslancov odsúhlasila predložené zmeny a doplnky 
územného plánu, 

- dňa 16. decembra 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo 
sumu 0,066 eura za kilogram drobného stavebného 
odpadu dovezeného na zberný dvor, 
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- v januári 2016 v Trenčíne býva spolu 55 155 obyva-
teľov, rok predtým ich bolo 55 338, medziročne teda 
klesol ich počet o 183 ľudí; spolu sa narodilo 501 detí, 
526 ľudí zomrelo, 

- v roku 2016 investuje mesto Trenčín 240 tisíc eur do 
vybudovania cyklotrasy z najväčšieho mestského síd-
liska Juh do centra mesta; s výstavbou by sa malo začať 
už na jar, prvú etapu projektu v celkovej výške 320 tisíc 
eur dokončia už v tomto roku,  

- dňa 20. januára 2016 sa na zasadnutí Spoločného moni-
torovacieho výboru konštatovalo, že v rámci Operač-
ného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika sa v programovacom ob-
dobí 2007-2013 preinvestovalo prostredníctvom Európ-
skeho fondu pre regionálny rozvoj na spoločné projekty 
92,7 milióna eur, rozpočet programu cezhraničnej spo-
lupráce na obdobie 2014-2020 predstavuje viac ako 90 
miliónov eur, 

- už viac ako rok ponúka Trenčianska župa na predaj vilu 
v centre Trenčína; budovu, v ktorej bol v minulosti 
stredoškolský internát, znalec ohodnotil na 620 tisíc eur, 
predať ju sa však kraju nedarí, 

- koncom roka 2016 chce Trenčiansky samosprávny kraj, 
vlastník Trenčianskeho hradu, začať s jeho 
rozsiahlou rekonštrukciou;  projekt s názvom „Sprí-
stupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu“ by 
mal podľa predbežného odhadu vyjsť na 650 tisíc eur, 
ktoré má zabezpečiť nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov cezhraničnej spolupráce s mestom Bučovice, 

- v Trenčíne umiestnili polopodzemné kontajnery na 
dvoch miestach, zatiaľ slúžia na overovanie ako pilotný 
projekt; spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje 
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odvoz a likvidáciu odpadu v Trenčíne, má špeciálne 
auto na vyberanie podzemných nádob, 

- trenčianski bezdomovci z nocľahárne na Nešporovej 
ulici navštívili divadelné predstavenie; dobrovoľníci z 
Maltézskej pomoci Slovensko chcú podobnými podu-
jatiami pomôcť klientom nocľahárne zaradiť sa do 
normálneho života, 

- v roku 2016 chce mesto Trenčín zrealizovať investičné 
akcie za takmer 4,7 milióna eur, s väčšími čiastkami 
počíta na čistotu a údržbu mesta i na nové chodníky 
a rekonštrukcie ciest, k pravidelnému čisteniu a 
zametaniu miestnych komunikácií prispeje i kúpa 
viacúčelového čistiaceho auta; na stavebnú, bežnú 
a zimnú údržbu miestnych komunikácií je v rozpočte 
suma 850 tisíc eur, 

- skupina mladých aktivistov z rôznych mládežníckych 
organizácií sa rozhodla podporiť ľudí v účasti na 
marcových parlamentných voľbách - vytvorili preto 
iniciatívu s názvom „Si kľúčový“, ktorou chcú ľuďom 
pripomenúť, že oni sú napriek všetkému sklamaniu a 
apatie z politikov a volieb jediní, ktorí môžu niečo zme-
niť, 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Tren-
čína na roky 2016 – 2022 s výhľadom až do roku 2040 
zverejnilo mesto na svojej webovej stránke, každý 
Trenčan môže k nemu podať pripomienku do 29. 
februára 2016, 

- až 101 kandidátov z nášho regiónu sa bude 5. marca 
v parlamentných voľbách usilovať o post poslanca 
Národnej rady SR, zastúpení sú v takmer celom po-
litickom spektre, 

- dňa 20. februára 2016, presne po 65 rokoch, si účastníci 
pietnej spomienky pripomenuli pamiatku troch 
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popravených absolventov Štátneho reálneho gymnázia 
– Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, 

- dňa 17. februára 2016 poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili zmeny územného plánu Trenčína; 
viac ako 50 zmien a doplnkov má pomôcť mesto sceliť 
okolo Breziny a viac využívať voľné plochy v rámci 
mesta, 

- dňa 17. februára 2016 poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili na dokončenie letnej plavárne 130 
tisíc eur; predpokladajú, že toľko budú stáť práce 
potrebné na to, aby nová letná plaváreň mohla byť 
spustená do funkčnej prevádzky, 

- turistickému a kultúrnemu prínosu pomôže nová 
cyklotrasa, ktorá spojí hrad Brumov s Trenčianskym 
hradom; v súčasnosti už existuje cyklotrasa z mestečka 
Brumov – Bylnice v okrese Zlín cez slovenskú obec 
Horné Srnie až po most cez rieku Vlára v Nemšovej, od 
tohto miesta až na Trenčiansky hrad chce cyklotrasu 
postaviť Trenčiansky samosprávny kraj, 

- dňa 22. februára 2016 spoznala verejnosť oficiálne logo 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktorého autorom 
je 23-ročný študent Vysokej školy výtvarných umení 
a bývalý žiak Základnej umeleckej školy K. Pádivého v 
Trenčíne Jakub Dušička, 

- dňa 26. februára 2016 Trenčianske vodárne a kana-
lizácie, a.s. (TVK) slávnostne ukončili práce na projekte 
s názvom Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zá-
sobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne,  

- pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok dostala každá 
mestská časť okrem iných financií aj stotisícový balík, 
ktorý poslanci mohli prerozdeliť na investičné akcie 
podľa vlastného uváženia a komunikácie s občanmi; 
v každej mestskej časti by tak mali byť v tomto roku 
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realizované okrem pôvodne naplánovaných inves-
tičných akcií aj nové, 

- v dňoch 4. a 5. marca 2016 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnil najväčší slovenský 
veľtrh krásy Beauty Forum za účasti 85 vystavova-
teľov, 

- dňa 5. marca 2016 sa  uskutočnili voľby do Národnej 
rady SR, v Trenčianskom kraji ich vyhrala strana 
Smer-SD, ktorá  tu získala 35,53 % hlasov; v porovnaní 
s parlamentnými voľbami v roku 2012, kedy Smer-SD 
získal  55,25 % hlasov, stratila vládna strana takmer 20 
% voličov, druhou najsilnejšou stranou v Trenčianskom 
kraji sa stala s 11,34 % hlasov SaS, 

- dňa 5. marca 2016 sa po voľbách z vyše sto kandidátov 
na poslancov Národnej rady SR z nášho regiónu do 
slovenského parlamentu napokon dostalo sedem z nich; 
v novom volebnom období bude z nášho regiónu v 
parlamentných laviciach päť mužov a dve ženy z piatich 
politických strán a koalícií, 

- dňa 6. marca 2016 prvýkrát vyrazí expresný vlak 
z Trenčína a Trenčianskej Teplej do Prahy,  prevádzko-
vať ho bude nemecká spoločnosť Arriva, 

- budova na Rozmarínovej ulici, ktorú postavili v roku 
1902, odolala dvom svetovým vojnám a obdobiu 
reštitúcií, 115. výročia postavenia sa však nedožila – 
ťažké mechanizmy ju zrovnali so zemou; podľa 
pamiatkarov však objekt nebol národnou kultúrnou 
pamiatkou, a tak nič nebránilo jej zbúraniu, 

- primátor Trenčína Richard Rybníček vyhlásil, že 
sa pokúsi „vytvoriť komunitu ľudí, ktorá sa zhodne na 
tom, že chce urobiť na Slovensku zásadnú zmenu a 
bude mať odvahu to pomenovať“; táto strana však po-
trebuje 15, 20 až 30 percent hlasov od voličov, inak to 
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podľa neho nemá zmysel, chce totiž Slovákom 
ponúknuť zásadnú zmenu a reformu, napríklad územ-
nosprávneho členenia, štátnej správy a ministerstiev, 

- priemerná nominálna mzda zamestnanca v hospodár-
stve v Trenčianskom samosprávnom kraji stúpla v 
rokoch 2005 až 2015 o 61,75 % na 812 eur, bola druhá 
najvyššia spomedzi všetkých samosprávnych krajov, 

- dňa 24. marca 2016 zhotoviteľ modernizácie železnice 
sprevádzkoval paralelnú komunikáciu pri okružnej 
križovatke Pred poľom, takzvaný bajpas umožní obísť 
okružnú križovatku v smere z Ilavy do Trenčína,  

- v roku 2016 čakajú karanténnu stanicu pre psy 
v Trenčíne zmeny, v pláne je zriadenie útulku, 
k opusteným psom z Trenčína pribudnú aj odchytené 
psy z Bánoviec nad Bebravou, 

- Trenčianska župa musí splácať ďalšiu pokutu, zatiaľ 
poslednú jej udelilo ministerstvo pôdohospodárstva za 
pochybenia pri verejnom obstarávaní rekonštrukcie 
historických kasární na Trenčianskom hrade, 

- dňa 30. marca 2016 vznikla pri Mestskom úrade v Tren-
číne dočasná cyklokomisia, bude sa zaoberať plánmi na 
rozvoj a riešenie cyklodopravy v Trenčíne; jej členmi 
budú okrem niektorých poslancov mestského zastupi-
teľstva aj miestni odborníci na cyklodopravu, 

- na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh dnes býva 
takmer 20 tisíc ľudí,  stavať ho začali pred 45 rokmi, 
ako prvé položili základy ulíc Liptovská, Ludvíka Svo-
bodu a Saratovská, 

- do začiatku tohtoročnej letnej sezóny by z národnej 
kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad mali odstrániť 
mohutné kovové konštrukcie na prístupovej ceste a 
vzápätí by mali zbúrať aj presklenú budovu na prvom 
nádvorí hradu, 
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- dňa 9. marca 2016 poslanci trenčianskeho mestského 
parlamentu na mimoriadnej schôdzi absolvovali dô-
ležité hlasovanie o predložení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a o zámere vyhlásiť verejné obsta-
rávanie na rekonštrukciu dvoch materských škôl; 
mesto chce z eurofondov zrekonštruovať MŠ 
Opatovská a MŠ Šafárikova spolu za dva milióny eur,  

- dňa 14. marca 2016 sa dožila 80 rokov JUDr. Oľga 
Hlucháňová, ktorá pôsobila ako predsedníčka Okres-
ného súdu v Trenčíne a sudkyňa Krajského súdu 
v Trenčíne, 

- dňa 7. apríla 2016 sa na stretnutí predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej 
federácie v Slovenskej republike (SR) Alexeja Leo-
nidoviča Fedotova zaoberali rozvojom spolupráce 
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónmi 
Ruskej federácie, 

- dňa 8. apríla 2016 prijal primátor Richard Rybníček 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. 
Jána Kanabu pri príležitosti jeho 70. narodenín, 

- v dňoch 6. – 9. apríla 2016 sa na výstavisku Expo Center 
v Trenčíne konal Veľtrh Záhradkár, výstavy Včelár, 
Poľovníctvo a Zdravý životný štýl; najväčší záujem 
mali nakupujúci o muškáty, bylinky, zeleninu a 
sadenice stromov a kríkov, 

- bilbordov a reklamy v Trenčíne pribúda, najmä tej 
nelegálnej, viac je tiež rôznych plachiet, ktoré nepot-
rebujú špeciálne povolenia; aktuálne je v Trenčíne 528 
veľkoplošných reklám, povolenie má ale len necelých 
tristo,  

- dňa 12. apríla 2016 si ľudia pripomenuli 71. výročie 
oslobodenia mesta, pietnou spomienkou pri Pamätníku 
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umučených na Brezine vzdali vďaku a úctu padlým, 
ktorí obetovali svoj život za slobodu mesta a jeho 
obyvateľov, 

- dňa 12. apríla 2016 sa na výročnej schôdzi stretli 
členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku (OO JDS) v Trenčíne, aby zhodnotili svoju 
činnosť, 

- nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej ulici 
v Trenčíne funguje celoročne, k nocľahárni pribudla 
ešte nová sociálna služba - nízkoprahové denné 
centrum poskytne ľuďom bez domova priestory, 
v ktorých sa budú môcť v priebehu dňa zdržiavať, 
k dispozícii budú mať aj terénneho pracovníka, ktorý im 
pomôže pri riešení problémov, 

- dňa 14. apríla 2016 sa v trenčianskej synagóge konalo 
spomienkové stretnutie k 74. výročiu vypravenia pr-
vého transportu slovenských Židov do koncentračného 
tábora Osvienčim,  

- v uplynulých dvoch týždňoch Slovenský hydrome-
teorologický ústav zaradil do monitoringu sucha tri 
nové stanice, jedna z nich je v Trenčíne, 

- pre obyvateľov Trenčína si mesto prichystalo prekva-
penie v podobe modernizácie obľúbenej fontány 
Vodník, v týchto dňoch prebieha elektronická aukcia na 
výmenu technológie,  ktorá riadi striekanie vody, 

- dňa 27. apríla 2016 na riadnom zasadnutí mestského 
parlamentu primátor Richard Rybníček informoval 
o finančnej situácii mesta; konštatoval, že  celkový dlh 
bol k 31. marcu 2016 vo výške 15,55 milióna eur, čo 
predstavuje 282 eur na jedného obyvateľa,  všetky svoje 
záväzky platí mesto v lehote splatnosti; celková suma 
dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpoč-
tových pravidlách k 31.3.2016 bola 38,73 percenta, 



1037 
 

pričom zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 
60 percent, 

- od 27. apríla 2016 v Trenčíne znovu otvorili Klub Scle-
rosis Multiplex pri Slovenskom zväze Sclerosis 
Multiplex; chorí majú možnosť stretnúť sa a poroz-
právať o problémoch v priestoroch Kultúrneho centra 
Sihoť, 

- dňa 2. mája 2016 sa začne kosenie verejnej zelene 
v Trenčíne, štyri mestské časti budú kosiť štyri rôzne 
spoločnosti, 

- dňa 2. mája 2016 plánuje zhotoviteľ otvoriť rozšírenú 
komunikáciu medzi Zlatovcami a Záblatím, zatiaľ bez 
chodníkov, ktoré sa dokončia dodatočne, 

- Zimný štadión Pavla Demitru čaká v lete čiastočná 
rekonštrukcia, viac ako 20-ročné kondenzačné veže 
chladiarenského zariadenia vymenia, trenčianski ľadári 
hrozili, že inak zostane štadión bez ľadu; pribudnú tiež 
nové mantinely a ochranné sklá,  

- trenčiansky Born To Trick Park je súčasťou parku na 
pravom nábreží Váhu, ľuďom ponúka priestor na cvi-
čenie zadarmo, a to v krásnom prostredí prírody, 

- dňa 3. mája 2016 natrvalo uzatvorili železničné prie-
cestie v Záblatí, 

- dňa 4. mája 2016 našla na ulici Jána Zemana v Trenčíne 
44-ročná žena počas prác na záhrade neznámu 
muníciu, 

- dňa 7. mája 2017 sa už 13. raz uskutočnilo športové 
podujatie „Míľa pre mamu“, ktoré prilákalo do centra 
Trenčína vyše tisíc ľudí, 

- proti plánom mesta zaviesť novú parkovaciu politiku 
spísali obyvatelia Trenčína petíciu, žiadajú, aby sa 
zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním 
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obmedzilo výhradne na centrum Trenčína, aj nižšie ceny 
parkovacích kariet, 

- dňa 10. mája 2016 podpísali predseda TSK Jaroslav 
Baška a primátor Trenčína Richard Rybníček me-
morandum o spolupráci medzi TSK a mestom Trenčín, 
ktorého cieľom je vytvorenie strategického plánu 
rozvoja mobility v kraji i v samotnom meste Trenčín, 

- dňa 10. mája 2016 zorganizovala Základná organizácia 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Tren-
čín 1 už tradičné, každoročne sa konajúce spomienkové 
stretnutie pri príležitosti skončenia 2. svetovej vojny; 
prítomní sa stretli v Posádkovom klube Trenčín 
a pripomenuli si, aké hrôzy priniesol najväčší ozbrojený 
konflikt v histórii, 

- dátum otvorenia podjazdu na Vlárskej už najnovšie 
Železnice SR nekomentujú, po tom, ako nestihli 
posledný – celkovo už tretí avizovaný termín otvorenia 
na konci apríla, presný dátum otvorenia neuviedli; 
dopravná situácia sa mierne zlepšila otvorením pod-
jazdu na Brnianskej ulici, vodiči tak už nemusia stáť 
na priecestí v Zlatovciach, kilometre navyše však zo-
stali, 

- rozšírenie karanténnej stanice pre psy o útulok je 
bližšie, mesto uzavrelo zmluvu o spolupráci s občian-
skym združením Trenčiansky útulok, ktoré chce na 
vlastné náklady postaviť v objekte karanténnej stanice 
novú budovu, ktorá bude slúžiť na karanténne umiest-
nenie odchytených psov, ich ošetrenie, administratívne 
činnosti a hygienické potreby zamestnancov, 

- dňa 13. mája 2016 sa stal  Trenčiansky hrad opäť 
pestrejší, turisticky zaujímavejší, a to vďaka novootvo-
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renej výstave Hladomorňa – Teufelsturm, čo v pre-
klade znamená „Diablova veža“; prináša návštevníkom 
pohľad do do čias stredovekej justície, 

- dňa 18. mája 2016 zomrel po ťažkej chorobe uznávaný 
telovýchovný lekár Ivan Javorský, rodák z Budmeríc, 
ktorý v Trenčíne pôsobil takmer 56 rokov, 

- dňa 21. mája 2016 počas Noci múzeí a galérií za-
znamenala Mestská veža v Trenčíne rekordnú ná-
vštevnosť - nádherný panoramatický výhľad na cent-
rum mesta si nenechalo ujsť 1924 návštevníkov, 

- fasádu Piaristického kostola sv. Františka Xaverského 
obnovia reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu, 
odstránenie nevhodných cementových omietok a ich 
nahradenie vhodnejšími vápennými potrvá minimálne 
do konca jesene, 

- priemerná miera nezamestnanosti klesla v apríli 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzi-
mesačne o 0,19 % na úroveň 6,85 %; po Bratislavskom 
a Trnavskom kraji je TSK len tretím krajom na Slo-
vensku, kde priemerná nezamestnanosť klesla pod 
sedempercentnú hranicu, 

- dňa 24. mája 2016 začal slúžiť Trenčanom podjazd na 
Vlárskej ulici, ktorý mal byť pôvodne dokončený už 
v júli 2015,   

- vďaka šetreniu Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
úprave rozpočtu si zariadenia sociálnych služieb 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prilepšia takmer o 
1,2 mil. eur,  

- dňa 30. mája 2016 definitívne uzavreli železničné 
priecestie na Hlavnej ulici, pre chodcov je v mieste 
priecestia zriadený dočasný prechod až do otvorenia 
podchodu pre peších, 
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- dňa 1. júna 2016 sa v trenčianskom Centre sociálnych 
služieb - DEMY  uskutočnilo kultúrno – spoločenské 
podujatie Farbičky – Čarbičky, ktoré napísalo už svoju 
25. kapitolu, 

- dňa 6. júna 2016 otvorili na dvore Verejnej knižnice 
Michala Rešetku na Jaselskej ulici letnú čitáreň, ktorá 
bude tradične dostupná bezplatne až do 8. septembra, 

- dňa 7. júna 2016 vyhlásili výsledky ankety Cyklistická 
osobnosť mesta za rok 2015, najvyšší počet nominácií 
a titul Cyklistická osobnosť mesta Trenčín za rok 2015 
získala Hana Filínová, 

- ďalšie stavby modernizácie železnice v Trenčíne 
meškajú; most na Ostrov aj podjazd Pred poľom mali 
byť dané do predčasného užívania na konci mája, sta-
vebný ruch na oboch stavbách však neutícha, 

- rok po otvorení lanového parku v korunách stromov 
Tarzania pribudlo na Brezine aj kvalitné detské ihrisko; 
v spolupráci s OZ Materské centrum Srdiečko vznikla 
idea detského ihriska Srdiečko ako komplexného 
priestoru pre rodiny s deťmi a dobudovania okolia aj pre 
všetkých návštevníkov lesoparku,  

- dňa 8. júna 2016 na mestskom zastupiteľstve poslanci 
schválili niekoľko finančných presunov v rozpočte na 
tento rok; napríklad  navýšili bežné príjmy o dotácie na 
lyžiarsky kurz pre deti základných škôl vo výške 57 620 
eur a aj dotácie pre deti v hmotnej núdzi na stravu 
a školské potreby o 3099 eur na 6399 eur,  

- dňa 8. júna 2016  sa v Kultúrnom centre Stred na Dlhých 
Honoch v Trenčíne uskutočnilo slávnostné ukončenie 
29. ročníka Akadémie tretieho veku, ktorej program 
je zameraný na celoživotné vzdelávanie seniorov, 

- dňa 8. júna 2016 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo na zasadnutí Program hospodárskeho 
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a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022 
s výhľadom do roku 2040, 

- dňa 10. júna 2016 otvorili podjazd Pred poľom, práce 
však stále pokračujú, pravostranný chodník plánuje 
zhotoviteľ dokončiť do konca júla, 

- po štyroch rokoch sa kauza zasypanej jamy pri 
Posádkovom klube v centre Trenčína, v ktorej mali 
postaviť podzemné garáže, vrátila na okresný súd; 
Ústavný súd vyhovel sťažnosti spoločnosti Tatra Real 
Trade a zrušil rozhodnutie trenčianskeho Okresného 
súdu a Krajského súdu v Trenčíne a kauzu vrátil na 
okresný súd na ďalšie konanie, 

- dňa 11. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Krajského snemu Matice slovenskej Trenčianskeho 
kraja, súčasný stav MS a jej smerovanie i potreby 
načrtol vo svojom príhovore jej predseda Marián Tkáč, 

- bigbord, ktorý začiatkom júna vyrástol v blízkosti 
križovatky Legionárska – Električná, vyvolal silnú vlnu 
nevôle medzi občanmi Trenčína, mesto túto obrovskú 
reklamnú stavbu na súkromnom pozemku však muselo 
povoliť, nemalo inú zákonnú možnosť,  

- takmer polovica z reklamných bilbordov na území 
mesta Trenčín je postavených bez oficiálneho povole-
nia, na území mesta je evidovaných 528 veľkoplošných 
reklamných stavieb - bilbordov, bigbordov a reklam-
ných plachiet, z nich je 299 povolených, 

- Mesto Trenčín chce obnoviť morový stĺp i rímsky 
nápis; dve významné kultúrne pamiatky v centre mesta 
čaká renovácia, časť peňazí na reštaurátorské prieskumy 
a projekty dá štát, zvyšok dofinancuje samospráva,  

- zo základných škôl v Trenčíne v júni odíde na stredné 
školy 388 deviatakov, na ich miesta v septembri nastú-
pia prváčikovia, ktorých by malo byť o 108 viac, 
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- v 3. ročníku národnej kampane Do práce na bicykli sa 
Trenčín ocitol na výsledkovej listine v TOP desiatke, 
zo 60 zaregistrovaných samospráv obsadil 4. miesto, 
a to trikrát - v počte najazdených kilometrov, v počte 
absolvovaných jázd a tiež v počte zapojených účast-
níkov, 

- dňa 14. júna 2016 pri príležitosti Svetového dňa darcov 
krvi ocenil územný spolok Slovenského Červeného 
kríža v Trenčíne 40 pravidelných darcov; v sobášnej 
sieni mestského úradu prevzalo ocenenia aj 13 Tren-
čanov,  

- trenčianske pracovisko Štatistického úradu zverejnilo 
prehľad výstavby bytov v kraji za minulý rok - v roku 
2015 sa v Trenčianskom kraji dokončilo 1 383 bytov, čo 
bolo o 260 bytov menej ako v roku 2014. 

- tohtoročné mestské investície smerujú predovšetkým 
do opráv budov, výstavby chodníkov a rekonštrukcií 
ciest, napríklad dňa 20. júna sa začali práce na budovaní 
537 metrov dlhého chodníka na Opatovskej ulici, 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 
v máji v Trenčianskom samosprávnom kraji  medzime-
sačne o 0,19 % na úroveň 6,66 %, v okrese Trenčín to 
bolo len 5,28 %, 

- letnú plaváreň v Trenčíne napriek prísľubom na 
začiatku prázdnin neotvoria, dátum, kedy začne 
plaváreň fungovať, zostáva neznámy; problémom sú 
stále nedokončené siete cez most na Ostrov, 

- dňa 19. júna 2016 na futbalovom štadióne na Sihoti 
usporiadal slovenský šampión AS Trenčín s podporou 
partnerov už ôsmy ročník tradičnej charitatívnej akcie 
Hviezdy deťom, 

- budova Trenčianskeho múzea na Mierovom námestí 
v Trenčíne je v havarijnom stave; patrí mestu, múzeum 



1043 
 

ale spravuje Trenčianska župa, múzeum preto do re-
konštrukcie nemôže investovať; pokiaľ sa nič nezmení 
v horizonte dvoch-troch rokov, riaditeľ múzea hovorí 
o sťahovaní múzea do Nového Mesta nad Váhom. 

- dňa 6. júla 2016 sa trenčianski poslanci stretli na 
riadnom rokovaní, schválili niekoľko zmien v rozpočte 
- peniaze pôjdu na rekonštrukciu Poľnohospodárskej 
ulice, na opravu prístreškov kyseliek v Záblatí, Zlatov-
ciach a Orechovom i na dva nové prístrešky na cin-
torínoch v Istebníku, 

- dňa 6. júla 2016 poslanci mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne schválili návrh nariadenia o dočasnom 
parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komu-
nikácií na území mesta, obyvatelia a návštevníci tak 
budú od novembra za parkovanie platiť aj mimo 
centra mesta, 

- začali sa práce na stavbe chodníka, ktorý spojí tren-
čiansku mestskú časť Opatová s Trenčínom, viac ako 
pol kilometra dlhý úsek by mal byť hotový o štyri 
týždne, 

- koncom júna 2016 nadobudli právoplatnosť kolaudačné 
rozhodnutia všetkých objektov vodohospodárskeho 
projektu „Intenzifikácia čističiek odpadových vôd, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v tren-
čianskom regióne“, 

- v 288 ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji prenocovalo v minulom roku 274 
tisíc návštevníkov, kapacitu ubytovacích zariadení 
v najmenšom slovenskom kraji využili návštevníci na 
28,8 %, čo bola druhá najvyššia hodnota spomedzi 
slovenských krajov, 



1044 
 

- od 1. augusta 2016 budú autobusy v Trenčíne jazdiť 
podľa nového cestovného poriadku, zmenilo sa aj ces-
tovné, 

- dňa 18. júla 2016 vzhľadom k havarijnému stavu mosta 
v mestskej časti Opatová (I/61) vyhlásil primátor mesta 
Richard Rybníček mimoriadnu situáciu na moste a v 
jeho najbližšom okolí, 

- v dňoch 20. – 24. júla 2016 sa uskutočnil 11. ročník 
Trenčianskych historických slávností, ich hlavným 
príbehom bolo dobytie mesta generálom Johanom 
Katzanierom z roku 1528, 

- dňa 1. augusta 2016 sa na Mierovom námestí v Trenčíne 
konal protest proti zlodejom v politike za účasti asi 
500 ľudí, ktorí žiadali odstúpenie Roberta Kaliňáka 
z postu ministra vnútra - prekáža im jeho prepojenie na 
podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je vyšetrovaný 
pre údajné podvody s DPH, 

- mesto ako majiteľ zimného štadióna investuje zo 
svojho rozpočtu viac ako 62 tisíc eur do výmeny chla-
diarenských veží; výmena mantinelov bude stáť 78 tisíc 
eur, z nich 35 tisíc prefinancuje Slovenský zväz 
ľadového hokeja (SZĽH), ďalších 43 tisíc eur investuje 
mesto, 

- koncom júla 2016 vzniklo Informačno-poradenské 
centrum na Úrade TSK pre  zabezpečenie efektívneho 
informovania o európskych štrukturálnych a investič-
ných fondoch v regióne kraja,  

- dňa 3. augusta 2016 bola daná do užívania dočasná láv-
ka cez Vážsky kanál na Ostrov, ktorá slúži pre-
dovšetkým chodcom, cyklisti a autá naďalej používajú 
pôvodnú časť mosta, kde je doprava riadená svetelnou 
signalizáciou, 
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- nutná výmena plynovodov, ale i iných sietí pod Miero-
vým námestím bude spojená s rekonštrukciou jeho 
povrchu, práce by sa mali začať na jar 2017, 

- dňa 4. augusta 2016 trenčiansky mestský parlament 
rokoval na mimoriadnej schôdzi,  okrem hlasovania 
o zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
rekonštrukcie Mierového námestia sa venoval 
aj iným témam, napríklad parkovacej politike mesta, 

- v polovici augusta 2016 Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) ukončili práce na všetkých inžinierskych sie-
ťach tzv. Malej stavby, ktorých dokončenie bolo zá-
kladným predpokladom pre uvedenie letnej plavárne v 
Trenčíne do prevádzky; železnice vybudovali vodovod, 
dažďovú i splaškovú kanalizáciu, komunikácie a spev-
nené plochy, prípojku nízkeho napätia a lávku pre 
chodcov na moste do rekreačnej zóny Ostrov,  

- v polovici augusta 2016 začalo mesto Trenčín s 
rekonštrukciou približne 200-metrového úseku 
Šoltésovej ulice, mestská investícia vo výške 131 tisíc 
eur prinesie aj výrazný nárast parkovacích miest, 

- dňa 25. augusta 2016 sa na cintoríne pri Pamätníku 
umučených v lesoparku Brezina uskutočnila spomien-
ková slávnosť k 72. výročiu SNP, 

- od septembra 2016 je na Palackého ulici vyznačený 
vyhradený cyklistický pruh, ktorý je namaľovaný v 
protismere jazdy automobilov; cyklisti v protismere sú 
v Trenčíne novinka, 

- septembrový prieskum pomocou georadaru je súčas-
ťou príprav na rekonštrukciu, ktorá čaká Mierové ná-
mestie v Trenčíne na budúci kalendárny rok; ešte pred-
tým, ako sa začnú rekonštrukčné práce, je potrebné 
identifikovať podpovrchové štruktúry námestia,  
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- letnú plaváreň mesto do konca prázdnin neotvorilo, 
Trenčania tak zostali bez kúpaliska už tretie leto; dôvo-
dom bolo zdržanie dodávky a montáže nových trysiek 
na dne bazénov, keďže testovacie napúšťanie vody uká-
zalo poškodenie pôvodných trysiek, 

- dňa 5. septembra 2016 sa začala výstavba autistického 
centra pre dospelých, špecializované zariadenie bude 
v areáli Centra sociálnych služieb Demy; náklady na 
stavbu sú vo výške 1,4 milióna eur, dokončené by malo 
byť budúci rok, 

- dňa 17. septembra 2016 sa začal jubilejný 30. školský 
rok Akadémie tretieho veku pre seniorov,  do lavíc za-
sadne tento rok 123 seniorov,  

- miestna komunikácia na Olbrachtovej ulici bude mať 
už čoskoro nový povrch, a to v celom úseku od Sobla-
hovskej ulice po Partizánsku (okrem slepej ulice - časť 
Olbrachtova, 

- dňa 22. septembra 2016 obsadili kasárne Trenčianskeho 
hradu stredoškoláci, diskutovali o význame Európ-
skej únie a slovenského predsedníctva v Rade Európ-
skej únie v rámci podujatia nazvaného eSKaEÚ,  

- v Trenčianskom samosprávnom kraji žilo ku koncu mi-
nulého roka 93 778 osôb v poproduktívnom veku (65 
rokov a viac), podiel osôb v poproduktívnom veku sa 
z od roku 1996 zvýšil z 11,3 % na 15,09 % v roku 2015, 

- dňa 23. septembra 2016 sa v Trenčíne uskutočnil Bio 
jarmok, na ktorom sa opäť vyhlasovali najlepšie výrob-
ky; biopotravinou roka 2016 sa stalo bio hovädzie 
mäso z Farmy Turová vo Zvolenskom okrese výrobcu 
Petra Badiara, v spotrebiteľskom hlasovaní zvíťazila 
100-percentná ovčia bio bryndza z Poľnohospodárske-
ho družstva Važec, 
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- divadelnú sálu v budove  Posádkového klubu v Tren-
číne zatvorili, do priestorov hľadiska počas dažďov za-
teká, strechu pritom armáda, ktorá posádkový klub 
spravuje, opravovala minulý rok na jar, 

- dňa 28. septembra 2016 sa poslanci trenčianskeho mest-
ského zastupiteľstva na ďalšej spoločnej schôdzi do-
zvedeli, že celkový dlh mesta bol k  31. júlu 2016 vo 
výške 14,89 milióna eur, čo predstavuje 270 eur na 
jedného obyvateľa, všetky záväzky mesto platí v lehote 
splatnosti, 

- dňa 28. septembra 2016 poslanci mestského zastupiteľ-
stva odňali po 69 rokoch čestné občianstvo mesta 
Josifovi Vissarionovičovi Stalinovi, 

- dňa 28. septembra 2016 mestské zastupiteľstvo súhla-
silo so začiatkom platnosti parkovacej politiky od 15. 
marca 2017; dôvodom je skutočnosť, že do pôvodne 
stanoveného termínu 1. 11. 2016 nie je možné ukončiť 
všetky verejné obstarávania nevyhnutne súvisiace s 
realizáciou nového systému parkovania v meste, 

- v súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest 
postupne dochádza i k zmene dopravného režimu na 
viacerých uliciach, ide predovšetkým o zjednosmer-
nenie ulíc, budú upravené aj niektoré priechody pre 
chodcov, pribudnú i niektoré trasy pre cyklistov, 

- najbližšie tri roky pôjde 70 percent z parkovného na 
nové parkovacie miesta a 30 percent na zlepšenie 
mobility, čiže do cyklochodníkov, úprav komunikácií 
pre peších, ale aj na zlepšenie podmienok pre cestu-
júcich MHD; od roku 2020 sa tento pomer vyrovná 50 
ku 50, 

- v októbri 2016 Trenčiansky hrad počas pracovných 
dní úplne uzavrú, pre verejnosť bude k dispozícii len 
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cez víkendy; dôvodom sú práce na odstraňovaní kovo-
vých zábran, umiestnených po páde hradobného múru v 
roku 2003, 

- dňa 5. októbra 2016 po takmer štyroch rokoch práce a 
diskusií s odbornou i laickou verejnosťou sa začala 
výstavba prvej časti cyklochodníka z Juhu do centra 
mesta v dĺžke asi 990 metrov; prvá etapa povedie od 
bývalého hotela Trenčan po kruhový objazd pri Kera-
moprojekte,  

- multifunkčnú učebňu v prírode, ktorá je spojená s ná-
učno-relaxačným chodníkom, otvorili na pravom brehu 
Váhu v trenčianskej miestnej časti Orechové; nachádza 
sa v priestore medzi Orechovským potokom a Váhom, 

- Časť areálu Detského mestečka v Zlatovciach, ktorý 
štát vyhlásil za prebytočný majetok a ponúkal ho 
v dražbe, pripadol napokon mestu, 

- dňa 14. októbra 2016 mesto spustilo petíciu za zasta-
vovanie obnovených IC vlakov v Trenčíne, ktorý 
ministerstvo dopravy ako zastávku vynechalo, 

- dňa 16. októbra 2016 primátor mesta Trenčín Richard 
Rybníček na tlačovej besede v Bratislave vyhlásil, že 
zakladá novú politickú stranu TOSKA, na jej vznik 
potrebuje vyzbierať desaťtisíc podpisov, 

- dňa 19. októbra 2016 dostalo Cenu Nadácie Ekopolis 
za najzaujímavejší projekt 10. ročníka grantového 
programu Zelené oázy trenčianske občianske združenie 
Pre Prírodu, 

- dňa 25. októbra 2016 počas svojej návštevy Trenčína 
prezident Andrej Kiska diskutoval s vedením mesta, 
predstaviteľmi gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
Fakultnej nemocnice, so študentmi Gymnázia Ľudovíta 
Štúra a aktívnymi občanmi v sídle neziskovej orga-
nizácie Voices,  
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- dňa 25. októbra 2016 počas návštevy Veliteľstva po-
zemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne povedal 
prezident Andrej Kiska, že bezpečnosť a ochrana na-
šich ľudí je najdôležitejšou úlohou štátu, nesmieme 
o nej hovoriť iba vtedy, keď sa nám to, 

- podľa primátora Richarda Rybníčka poplatok za 
rozvoj je pre samosprávy v princípe dobrý, pretože je 
systémom, ako developerov a stavebníkov primäť 
správať sa citlivejšie k verejnému priestranstvu a konať 
nad rámec svojich aktivít, v Trenčíne ho však v tejto 
podobe zákona nezavedú, 

- dňa 29. októbra 2016 sa stal Trenčiansky hrad plne 
prístupný s výhľadom, ktorý bol viac ako 13 rokov 
ukrytý vinou oceľovej zábrany, 

- dňa 29. októbra vyhlásili v katarskej Dohe výsledky 
súťaže World Luxury Hotel Award 2016, v ktorej 
trenčiansky hotel Elizabeth uspel v kategórii Romantic 
hotel - regional winner spomedzi 600 nominácií, 

- začiatkom novembra 2016 sa v Trenčíne pracuje na 40 
miestach v rámci investícií mesta nielen do opráv 
svojich komunikácií a budov, ale aj do novej výstavby, 

- začiatkom novembra 2016 vysoké bralo, na ktorom je 
postavený Trenčiansky hrad, začali čistiť od stromov a 
kríkov, ktorými po dlhých rokoch zarástlo, 

- dňa 2. novembra 2016 na zasadnutí trenčianskeho 
mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci o tom, že 
pyrotechnické výrobky sa budú môcť v Trenčíne 
používať iba na Silvestra a Nový rok, 

- dňa 4. novembra 2016 rokovali v Trenčíne primátori 
K8 a dohodli sa, že budú iniciovať legislatívne zmeny, 
ktoré by umožnili samosprávam účinnejšie reagovať na 
porušenia všeobecne záväzných nariadení o hluku, 
hazardných hrách a reklamnom smogu, 
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- odbočenie z Legionárskej na Partizánsku ulicu nie je 
dočasne možné, dôvodom je prestavba tejto križo-
vatky; práce by mali byť ukončené do začiatku via-
nočných sviatkov, 

- dňa 10. novembra 2016 Okresný súd v Trenčíne zmenil 
svoje rozhodnutie spred štyroch rokov v kauze jamy 
v centre - Mesto Trenčín sa podľa nového verdiktu 
previnilo voči súkromnému investorovi a musí ho od-
škodniť vysokou sumou; rozsudok ešte nie je prá-
voplatný, mesto sa chce proti nemu odvolať, 

- v dňoch 10. – 12. novembra 2016 bolo trenčianske vý-
stavisko Expo Center dejiskom tretieho ročníka me-
dzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohreb-
ných a kremačných služieb Slovak Funeral,  

- dňa 11. novembra 2016 sa v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne odovzdávali 29 darcom zlaté a dia-
mantové plakety profesora MUDr. Jána Jánskeho, 

- Mesto Trenčín v spolupráci s dopravnou políciou vy-
tipovalo deväť najrizikovejších priechodov pre chod-
cov, dnes sú vybavené svetelnými bezpečnostnými 
prvkami – kombináciou blikajúcich LED svietidiel 
v telese cesty, výstražných dopravných značiek a nie-
kde aj osvetlením priechodu, 

- dňa 15. novembra 2016 za celoživotnú prácu kronikára 
a školiteľa kronikárov udelilo Národné osvetové cent-
rum, Slovenská národná knižnica, Slovenský národný 
archív, Slovenské národné múzeum  - Múzeá v Martine 
a Združenie miest a obcí Slovenska v súťaži Slovenská 
kronika 2016 čestné uznanie Jozefovi Čerymu, 

- v dňoch 16. – 18. novembra 2016 Mesto Trenčín pripra-
vilo trojdňový cyklus spomienkových podujatí na 
nežnú revolúciu; výstavy, beseda, koncert, film, pietny 
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akt i omša – všade tam si mohli Trenčania pripomenúť 
udalosti spred 27 rokov,  

- dňa 17. novembra 2016 udelili v pražskom Národnom 
divadle pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demo-
kraciu Cenu Pamäti národa spisovateľovi a bývalému 
politickému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi, 

- obnovou turistického chodníka z centra mesta (od 
schodov v átriu) do Čerešňového sadu sa zjednoduší 
prístup do tejto obľúbenej lokality Breziny; jeho nový 
povrch bude z lomového kameňa osadeného do suchého 
betónu, 

- dňa 24. novembra 2016 na sneme Združenia náčelníkov 
mestských a obecných polícií Slovenska v Tatranskej 
Štrbe ocenili za záchranu ľudského života aj dvoch 
mestských policajtov z Trenčína - Miroslav Baláž a 
Zdenko Čakloš pomohli žene, ktorá kričala o pomoc 
z bytu, 

- dňa 28. novembra schválilo zastupiteľstvo Trenčian-
skeho samosprávneho kraja vyrovnaný rozpočet na rok 
2017, celkové príjmy i výdavky sú na úrovni viac ako 
176 miliónov eur,  

- „Toto bol jeden z absolútne najťažších rokov, veľa sa tu 
investuje, rozrába, dokončuje, ale stavby sa postupne 
dokončujú a Trenčín bude vyzerať inak,“ povedal v roz-
siahlom rozhovore na konci roka primátor Trenčína 
Richard Rybníček, 

- dňa 30. novembra 2016 pribudol na Mierovom námestí 
vianočný strom, ide o približne 13 metrov vysokú 
Jedľu srienistú, ktorá vyrástla neďaleko Trenčína v obci 
Svinná, 

- po päťročnej prestávke bude v Trenčíne opäť verejné 
klzisko, dokončujú ho na tom istom mieste, na ktoré 
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boli Trenčania v minulosti zvyknutí, uprostred Štúrovho 
námestia v historickom centre mesta, 

- modernizácia železničnej trate cez Trenčín trvá už päť 
rokov a mala byť ukončená najneskôr do konca 
novembra 2016, lenže lehota na dokončenie tohto sta-
vebného diela nebude dodržaná a viacero stavebných 
objektov zostáva nedokončených; 

- v Trenčianskom kraji dosiahla stredná dĺžka života v 
roku 2015 u mužov hodnotu 74,49 roka a u žien 81,36 
roka; v porovnaní s rokom 2005 v zrástla u mužov o 
3,41 roka, u žien o 2,48 roka, 

- dňa 11. decembra 2016 vstupuje po skúšobnej prevádz-
ke a následnom pripomienkovaní do platnosti nový 
cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy 
v Trenčíne, 

- dňa 14. decembra 2016 schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva, že vzhľadom na plánovanú rozsiahlu 
rekonštrukciu Mierového námestia majitelia nehnuteľ-
ností a letných terás na námestí budú v budúcom roku 
oslobodení od platenia dane z nehnuteľnosti a dane za 
užívanie verejného priestranstva, 

- dňa 14. decembra 2016 rozhodli poslanci mestského 
zastupiteľstva o vystúpení Trenčína zo Združenia pre 
rozvoj Považia vzhľadom na nefunkčnosť tohto 
združenia, 

- dňa 14. decembra 2016 schválili poslanci mestského 
zastupiteľstva zámer podlimitnú zákazku – mesto 
vyhlási verejné obstarávanie na výstavu a rekonštruk-
ciu miestnych komunikácií, 

- dňa 18. decembra 2016 v rámci zlatého víkendu 
vystúpili na Mierovom námestí anjeli, Close Harmony 
Friends aj Filip Tůma, v sobotu 17. decembra takmer 
dve stovky folkloristov, Karol Csino i Veronika Rabada, 
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- dňa 20. decembra 2016 Slovenská správcovská spo-
ločnosť IAD Investments kúpila do svojho Prvého 
realitného fondu obchodné centrum Laugaricio 
v Trenčíne, 

- po teroristickom útoku v Berlíne v pondelok 19. decem-
bra sa zdvojnásobila prítomnosť polície v uliciach na 
Slovensku, platí druhý stupeň teroristického ohroze-
nia, policajti posilnili hliadky aj vo všetkých mestách v 
Trenčianskom kraji, v Trenčíne chodia priamo po 
Vianočnom jarmoku, ďalšiu ozbrojenú hliadku bolo vi-
dieť pri obchodnom dome Prior, 

- dňa 21. decembra  2016 dostalo takmer 170 trenčian-
skych detí zo sociálne odkázaných rodín vďaka Tren-
čianskej nadácii predčasný vianočný darček - v rámci 
projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ si vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku prevzali knihy od ano-
nymných darcov, 

- dňa 21. decembra trenčiansky primátor Richard Ryb-
níček odvolal mimoriadnu situáciu v súvislosti s 
havarijným stavom cestného mosta na ceste I/61 
v trenčianskej miestnej časti Opatová, lebo  Slovenská 
správa ciest most kompletne zrekonštruovala, 

- Mesto Trenčín investuje v roku 2017 do vodorovného 
a zvislého značenia a obnovy dopravných zariadení 90 
tisíc eur, 

- terminál, ktorý by mal spojiť autobusovú a železničnú 
stanicu v Trenčíne do jedného celku za 100 miliónov 
eur, mal už rok slúžiť cestujúcej verejnosti, zatiaľ sa 
však nič nezmenilo; investor zvažuje možnosti, ako 
projekt prerobiť tak, aby čo najviac vyhovoval do-
pravným možnostiam, potrebám mesta a jeho obyva-
teľov, 
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- sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho 
hradu a vytvorenie druhého prístupu z lesoparku 
Brezina by mal byť najväčšou investičnou akciou na 
hrade za posledných niekoľko desaťročí, s prácami by 
sa malo začať už v budúcom roku, 

- dňa 23. decembra 2016 bola Mestu Trenčín doručená  
dobrá správa - rozhodnutie o schválení žiadosti o po-
skytnutie Nenávratného finančného príspevku (NFP) na 
obnovu MŠ Opatovská a MŠ Šafárikova, 

- návštevnosť Trenčianskeho hradu pokorila historické 
rekordy - za 11 mesiacov roku 2016 hrad navštívilo 
viac ako 122 tisíc návštevníkov, čo je o takmer 12 tisíc 
viac ako počas celého predchádzajúceho roku, 

- súčasťou silvestrovských osláv v Trenčíne bude po 
šiestich rokoch aj mestský ohňostroj; po dlhšom čase 
pripravilo mesto bohatší silvestrovský program, jeho 
vrcholom bude vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo. 
 
 

2. Ekonomický život 
 
- v časoch najväčšieho rozmachu Odevných závodov 

Trenčín, neskôr Ozeta, pracovalo v šiestich výrobných 
závodoch na Slovensku (Trenčín, Topoľčany, Nové 
Mesto nad Váhom, Hlohovec, Skalica, Tornaľa) viac 
ako 5 tisíc zamestnancov, dnes má spoločnosť Ozeta 
jeden výrobný podnik v Topoľčanoch s 350 zamest-
nancami, 

- dňa 30. marca 2016 poslanci mestského zastupiteľstva 
na svojom zasadnutí odsúhlasili predaj pozemku o 
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výmere viac ako 19 tisíc metrov štvorcových za nece-
lých 580 tisíc eur pre vznik novej logistickej pre-
vádzky v trenčianskom priemyselnom parku, 

- v apríli 2016 sa začali práce na prekládke železničnej 
trate z Trenčína do Chynorian, Železnice SR ohlásili,   
že chystajú úplnú výluku na trati v Trenčíne, ktorá bude 
trvať viac ako dva mesiace, 

- začiatkom mája 2016 sa končia jarné práce, ktoré 
súvisia so siatím kukurice na zrno a slnečnice; do prác 
negatívne zasiahli výrazné nočné mrazy z konca apríla, 
ktoré okrem ovocia, zeleniny a viniča poškodili aj 
mnohé poľné plodiny, 

- stavebnej firme Euro Continental Building (ECB) 
z Trenčína, ktorá sa podieľa na modernizácii želez-
ničnej trate,  údajne dlhuje konzorcium stavebných 
gigantov TSS Grade a OHLŽS milióny eur, konzor-
cium to popiera,   

- dňa 15. júna 2016 si na slávnostnom podujatí v hoteli 
Elizabeth v Trenčíne pripomenuli 130 rokov existencie 
firmy Old Herold, jedného z najznámejších podnikov 
nielen v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku, 

- v polovici júla 2016 sa žatevné práce už naplno roz-
behli aj v okrese Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, 
Levice, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Prievidza, 

- národní diaľničiari opravia počas leta most nad diaľ-
nicou D1 v križovatke Trenčín-Juh; práce si v úseku 
Drietoma -Bánovce nad Bebravou vyžiadajú čiastočnú 
uzáveru diaľnice, ako aj čiastočnú a úplnú uzáveru cesty 
I/9, 

- Železnice SR začali stavať nový železničný most v 
Trenčíne v júli 2013, začiatkom augusta 2016 je most 
už prepojený do jedného celku; zhotoviteľ pracuje na 
zásype oporných múrov a buduje pevnú jazdnú dráhu, 
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- PD Soblahov pestuje chmeľ na približne 50 hektároch, 
odbyt suroviny má zabezpečený prostredníctvom zdru-
ženia v Hornej Strede, ktoré ju následne odpredáva 
pivovarom; úroda chmeľu pri Trenčíne je podstatne väč-
šia ako vlani, 

- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dá 
opraviť cesty II. a III. triedy v regióne za 3,73 milióna 
eur bez DPH, zákazku pre ňu zabezpečí združenie 
firiem Doprastav a Cesty Nitra, 

- dňa 11. októbra 2016 si v rámci 22. ročníka medzi-
národného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elek-
troniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 
ELO SYS 2016 prevzala prestížne ocenenie pre naj-
krajšiu expozíciu žilinská spoločnosť Jablotron Slo-
vakia, 

- Johnson Controls odčlení svoje aktivity v oblasti vý-
roby automobilových sedadiel a interiérových kom-
ponentov do samostatnej firmy Adient, nezávislej spo-
ločnosti verejne obchodovanej na burze cenných 
papierov v New Yorku,  

- dňa 20. októbra 2016 počas výstavy Jahrada na tren-
čianskom výstavisku Expo Center povedala ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná, 
že tohtoročné jarné mrazy pripravili ovocinárske spo-
ločnosti i záhradkárov až o polovicu úrody jabĺk, pro-
dukcia hrušiek klesla pre mrazy o asi 30 percent, 

- slovenská spoločnosť Letecké opravovne Trenčín 
uspela v tendri servisnej agentúry NATO na opravu 
vrtuľníkov, ktoré sú nasadzované v Afganistane; hod-
nota zákazky by mohla dosiahnuť až 110 miliónov eur, 

- v záujme podpory podnikateľského prostredia pre 
mladých ambicióznych ľudí Trenčiansky samosprávny 
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kraj pristúpil k podpisu Memoranda o spolupráci so 
Združením mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), 

- v decembri 2016 zamestnanci Leteckých opravovní 
Trenčín ukončili po viac ako roku štrajkovú poho-
tovosť, viedla k tomu zmena vedenia spoločnosti, kon-
trakt na opravu vrtuľníkov Mi-17 z Afganistanu 
a vytvorenie nových pracovných pozícií, ktoré sa už 
darí priebežne obsadzovať. 

 
 

3. Kultúrno-spoločenský život 
 

- do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
prišlo v roku 2015 takmer o 45 percent viac návštev-
níkov ako rok predtým; kým v roku 2014 prekročilo 
bránu galérie 10 653 návštevníkov, v minulom roku to 
bolo 15 384 priaznivcov umenia a kultúry, 

- mímovia, klauni aj členovia pohybových divadiel na 
Slovensku vytvorili k 55. výročiu slovenskej pan-
tomímy prvé profesionálne združenie mímov s názvom 
Asociácia profesionálnych mímov Slovenska, jeho čle-
nom je aj známy trenčiansky mím Vlado Kulíšek, 

- aj deväť mesiacov po smrti sa trenčiansky maliar a lekár 
Július Činčár prihovára svojim výtvarným priaz-
nivcom prostredníctvom svojich olejomalieb, akrylov, 
pastelov i kolorovaných kresieb prostredníctvom výsta-
vy „Všetko, čo mám rád“ v Galérii M. A. Bazovského,  

- v roku 2016 poskytne mesto Trenčín na kultúru a záuj-
movú umeleckú činnosť v rámci grantového kola do-
tácie v celkovej výške 70 tisíc eur, 

- Stredná umelecká škola   v Trenčíne oslavuje prvé de-
saťročie od svojho vzniku; pôvodne Stredná priemy-
selná škola odevná má v súčasnosti desať umeleckých 
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odborov, ku ktorým v septembri pribudne digitálna 
maľba - koncept art, ktorá má študentov pripraviť na 
súčasné potreby trhu, 

- spisovateľ Rudolf Dobiáš sa po osemdesiatke vrátil 
v čase - výsledkom je súbor poézie a prózy pod názvom 
„Perličky na slniečku“, ktorá sprítomňuje jeho tvorbu 
pre najmladších čitateľov spred štyridsiatich rokov, 

- umelcov v oblasti folklóru, hudby, spevu, tanca, divad-
la, výtvarníctva, fotografie, filmu a videa v Trenčian-
skom samosprávnom kraji (TSK) bude centrálne 
evidovať Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; 
registrácia má vytvoriť priestor pre mladých, začína-
júcich, amatérskych, ale aj tradičných umelcov, 

- v prvom štvrťroku 2016  herec Pavol Seriš  účinkoval 
v Manéži Bolka Polívku; na divadelnej akadémii 
LOYAC Academy of Arts v hlavnom meste Kuvajtu 
viedol šesťdňový workshop a dvakrát vystúpil so svojou 
hrou „Chutilo vám, páni?“ v anglickom jazyku, 

- dňa 3. marca 2016 odovzdal minister kultúry Marek 
Maďarič Cenu ministra kultúry za rok 2015 za vý-
nimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a pre-
kladovej tvorby básnikovi, prozaikovi, autorovi roz-
hlasových hier a tvorby pre deti a bývalému politic-
kému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi,  

- dňa 26. februára 2016 Trenčianske osvetové stredisko 
zorganizovalo otvorenie výstavy prác detí a žiakov 
zapojených do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 
spojenej s jej vyhodnotením, 

- dňa 9. marca 2016 bola dejiskom krajskej prehliadky 
recitujúcich seniorov Verejná knižnica M. Rešetku 
v Trenčíne; prehliadky prednesu pôvodnej slovenskej 
literatúry sa zúčastnilo 15 amatérskych recitátorov – 
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reprezentantov všetkých okresných organizácií KO 
JDS,   

- dňa 12.marca 2016 sa pri pamätnej tabuli na budove 
Slovenskej sporiteľne na Farskej ulici v Trenčíne konala 
hudobná spomienka, ktorou si  Spevácky zbor sloven-
ských učiteľov pripomenul 95. výročie svojho zalo-
ženia, 

- dňa 14. marca 2016 Irene Brežnej, ktorá prežila detstvo 
v Trenčíne a v roku 1968 emigrovala do Švajčiarska,  
slávnostne odovzdali v Pálffyho paláci v Bratislave 
prestížnu literárnu Cenu Dominika Tatarku za rok 
2015,  

- divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna uvedie 
v trenčianskom kine Hviezda inscenáciu „Kováči“; 
uvedením inscenácie chcú divadelníci z Trenčína 
vyjadriť podporu a solidaritu kolegom z Brezna, 
ktorým predseda Banskobystrického samosprávneho 
kraja Marián Kotleba počas predstavenia vystúpenie 
zrušil, 

- rýchlosť, akou 87-ročný Pavel Mateják pletie korbáče, 
je obdivuhodná, za deň ich upletie aj dvadsať; svojím 
tempom počas posledných tridsať rokov vyrobil 6 tisíc 
korbáčov rôznych druhov a veľkostí, remeslu učí aj 
mladých, 

- Ôsmy ročník udeľovania hudobných cien Radio_Head 
Awards v kategórií Objav roka vyhrala súrodenecká 
dvojica z Trenčína a ich hudobný projekt s názvom 
Bulp; Samuel Štefanec (21) a Jana Štefancová (27) 
spolu vystupujú iba od septembra 2015, ponuky na 
hranie už prichádzajú aj z Čiech, 
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- dňa 1. apríla 2016 otvorili výstavu diel výtvarníčky Evy 
Kulhánkovej pod názvom „Nite nebláznite!“ v Mest-
skej veži v Trenčíne; vyjadrovacími prostriedkami au-
torky sú textil, nite a stužky,  

- nová elektronická služba „REGIO knižnica“ sa 
nachádza na webe Verejnej knižnice M. Rešetku 
v Trenčíne, zoznámi záujemcov s významnými osob-
nosťami, pamätnými udalosťami, súčasnými i dobo-
vými periodikami, rešeršami s regionálnou tematikou, 
knižnými novinkami či inými zaujímavosťami spätými 
s naším krajom, 

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne uspo-
riadala prezentáciu nových audiokníh, ľudia so 
zrakovým postihnutím majú o ne veľký záujem, 

- v susedstve trenčianskeho kina Hviezda plánovalo 
občianske združenie Kolomaž postaviť z lodných kon-
tajnerov nové divadelno-kultúrne centrum,  od mesta 
žiadali prenájom pozemku na 50 rokov za symbolické 
euro; mestské zastupiteľstvo tento návrh zmenilo, 
poslanec Ján Kanaba navrhol skrátiť prenájom len na 
desať rokov, s čím súhlasila väčšina poslaneckého 
zboru, 

- dňa 3. apríla 2016 mala svoju 100. reprízu pred plným 
hľadiskom na scéne Národného divadla v Brne – 
v Redute oceňovaná autorská komédia herca Pavla 
Seriša „Chutilo vám, páni?“, 

- dňa 12. apríla 2016 vyhlásili výsledky 19. ročníka 
Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad 
Váhom, laureátom sa stalo Divadlo 21 z Opatovej; 
víťaznú cenu získalo za inscenáciu hry „To ste vy, pán 
Taner?“, 

- na tohtoročných majstrovstvách Slovenska v štan-
dardných tancoch po prvýkrát zvíťazila tanečná dvojica 
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Matteo Cicchitti a Simona Brecíková z Tanečného 
klubu Dukla Trenčín; o tanečných pároch, budúcnosti 
a úspešnosti trenčianskeho a slovenského tanca poroz-
prával vedúci klubu Dušan Paška, 

- Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne má novú 
riaditeľku, župa poverila riadením 30-ročnú za-
mestnankyňu galérie Barboru Petríkovú; tento výber 
prekáža trenčianskym umelcom, ktorí napísali otvorený 
list, kritizujú v ňom nedostatok skúseností novej 
riaditeľky a tiež skutočnosť, že župa na post riaditeľa 
neurobila výberové konanie, 

- od dňa 23. apríla 2016  si Trenčania a návštevníci mesta 
môžu pozrieť kolekciu vzácnych kníh Trenčianskeho 
múzea, ktoré sú súčasťou historických fondov knižnice 
a časť z nich Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo v roku 
2002 za historické knižničné dokumenty, 

- dňa 27. apríla 2016 členovia Senior klubu pedago-
gických pracovníkov uviedli do života knihu MUDr. 
Jozefa Jakuša, ktorá je pokračovaním titulu „Pán dok-
tor, príďte...“,  

- trenčiansky rodák, publicista a historik fotografie 
Marián Pauer vydal ďalšiu skvelú monografiu, ten-
tokrát o fotografovi Karolovi Plickovi, 

- historik Pavel Dvořák v Trenčíne pokrstil dve zo svo-
jich kníh; nového vydania sa dočkala kniha pôvodne z 
80. rokov 20. storočia – „Lovci mamutov a tí druhí“, na 
knihe „Maľované dejiny Bratislavy“ spolupracoval aj 
s deťmi, 

- dňa 11. mája 2016 sa aj Trenčín zapojil do celoeu-
rópskej akcie „Noc literatúry“, na viacerých miestach 
sa účastníkom čítali literárne diela,  

- dňa 13. mája 2016 Klub Barbar na Mierovom námestí 
poskytol priestor stretnutiu džezových generácií, 
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osobnosti slovenského džezu sa stretli na jednom pódiu 
s džezovými nádejami,  

- dňa 2. júna 2016 predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja  Jaroslav Baška ocenil najlepších amatér-
skych fotografov (AMFO) kraja, z jeho rúk si ceny a 
čestné uznania prevzali súťažiaci z troch vekových 
skupín v troch tematicky neohraničených súťažných 
kategóriách; ocenenie sa uskutočnilo v rámci vernisáže 
výstavy najlepších fotografií,  

- trenčianske dogmatické divadlo Kolomaž bude hos-
ťovať na medzinárodných divadelných festivaloch na 
Balkáne, prijalo pozvanie na kosovský festival jedného 
herca „Monoakt“ v meste Peja a na alternatívny festival 
„Korifej“ v meste Kolašin v Čiernej Hore,  

- dňa 10. júna 2016 sa dožíva 75 rokov trenčiansky 
rodák, režisér Slovenského národného divadla Peter 
Mikulík, 

- v priestoroch Trenčianskeho múzea ocenili päť žiakov 
základných a päť študentov stredných škôl za ich 
literárne umenie; tí sa vo svojich dielach snažili zvidi-
teľniť Slovensko v období jeho predsedníctva v Rade 
Európskej únie, 

- dňa 20. júna 2016 uviedli do života knihu o pomerne 
neznámej postave Trenčianskeho hradu – o šašovi 
Porrovi, autormi sú Vlado Kulíšek (text) a Jozef 
Vydrnák (ilustrácie); šašo bude hlavnou postavou 
ďalšieho veľkého open air podujatia 1. júla v Trenčíne, 

- dňa 24. júna 2016 sa Nina Kohoutová zo Základnej 
školy Dlhé Hony v Trenčíne stala Strieborným Slá-
vikom Slovenska 2016, 

- v dňoch 20. až 25. júna 2016 prebehol štvrtý ročník 
výtvarného sympózia Hala – Týždeň súčasného ume-
nia; približne tridsiatka súčasných mladých umelcov 



1063 
 

vytvorila v industriálnych priestoroch bývalej textilnej 
fabriky Merina originálne diela, 

- dňa 1. júla 2016 prinieslo tretie pokračovanie nočného 
open air podujatia Príbehy z Trenčína o šašovi 
Porrovi chôdzu po lane či tanec na zvislej stene, dobovú 
poľovačku aj cigánske tance, živé kone i ohňové efekty,  

- centrum Trenčína predstaví cez prázdniny bohatý 
program v rámci Kultúrneho leta, domácim aj turistom 
ponúkne koncerty v každý víkendový deň;  tento rok 
prichádza ďalšia novinka - každú sobotu bude pódium 
na Mierovom námestí patriť dychovým hudbám, 

- dňa 7. júla 2016 sa začal na letisku v Trenčíne jubilejný 
dvadsiaty festival Pohoda 2016, na hlavnom pódiu ho 
otvorili Bratislava Hot Serenaders s Milanom Lasicom, 
po nich to bola americká formácia Gogol Bordello 
a headlinerom prvého večera bola anglická interpretka 
PJ Harvey, 

- dňa 9. júla 2016 vyvrcholil  hlavný program jubilejného 
20. ročníka multižánrového festivalu Pohoda 2016 na 
hlavnom pódiu vystúpením anglických Prodigy, 

- na festivale Pohoda šilo nosiče pre deti utečencov 315 
ľudí, pričom polovičku tvorili muži; šitie bolo súčasťou 
charitatívneho projektu „Domov na mame“, v rám-
ci ktorého doposiaľ ľudia ušili viac ako 2200 nosičov, 

- Trenčianske osvetové stredisko má ako jediné za-
riadenie na Slovensku elektronickú databázu nepro-
fesionálnych umelcov po mesiaci skúšobnej prevádzky 
bezplatnú on-line službu evidencie využilo 208 prihlá-
sených, 

- Pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky sa zaradil 
do rozsiahlej kolekcie medailí, ktoré vo svojom ateliéri 
vytvoril medailér Drahomír Zobek, 
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- Trenčan Tomáš Turner po vydaní svojej prvej knihy 
básní pokračuje vydaním druhej pod názvom „Aj ryba 
lieta“, tentokrát plnej aforizmov, ktorými  reaguje na 
dianie v spoločnosti. 

- zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne si môže pozrieť verejnosť vo 
vysokom rozlíšení na Webe umenia,  

- dňa 10. augusta 2016 otvorili v priestoroch Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 1. kolo výstavy výtvar-
ných prác ľudí s telesným postihnutím s názvom 
„Svet, ako ho vidíme my“, 

- letné kiná v Trenčíne premietajú v priebehu leta na 
troch miestach – v areáli kempingu na Ostrove, v Átriu 
a na parkovisku vedľa kaviarne Coffee Sheep, 

- knižná prvotina Trenčana Mateja Zámečníka (26) s 
názvom „Nakresli si príbeh“ motivuje hravou formou 
deti k čítaniu; kniha obsahuje dvanásť príbehov, po kaž-
dom príbehu autor prenechal priestor na detskú kresbu, 

- dňa 2. septembra 2016 sa v kasárňach Trenčianskeho 
hradu uskutočnila vernisáž výstavy 53. ročníka celo-
štátnej výtvarnej amatérskej tvorby Výtvarné spek-
trum 2016, 

- v dňoch 15. – 18. septembra sa na Prvej komornej diva-
delnej scéne v Klube Lúč a v Kine Hviezda uskutočnil 
už 22. ročník festivalu „Sám na javisku“, k najväčším 
ťahákom patrí Chantal Poullainová a Honza Holík, 

- popredný slovenský mím Vlado Kulíšek momentálne 
vyrazil na ďalekú cestu, aby zabával čínske publi-
kum; spolu so svojím kolegom, hudobníkom Radkom 
Michalkom, sa v rámci festivalu Silk road (Hodvábna 
cesta) zúčastnia na komponovanom programe v provin-
cii Shanxi, 
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- v podzemí pod Café Sládkovič na Mierovom námestí 
vzniká priestor s originálnou atmosférou, ktorý už 
čoskoro privíta hudobné a cestovateľské večery, v 
priestoroch pivnice z 18. storočia si nájdu svoje miesto 
aj výstavy miestnych umelcov, 

- dňa 22. septembra oslávil významný slovenský maliar a 
najvýraznejší predstaviteľ súčasnej profesionálnej 
trenčianskej výtvarnej scény Rudolf Moško 90 rokov; 

- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
pripravila pri príležitosti životného jubilea Rudolfa 
Moška rozsiahlu retrospektívnu výstavu (14. septem-
bra – 23. októbra 2016), približujúcu vývoj a rozsah 
jeho maliarskeho názoru od 50-tych rokov 20. storočia 
až po súčasnosť, 

- Kultúrne leto bolo úspešné, organizátorov potešila 
väčšia návštevnosť podujatí domácimi návštevníkmi i 
turistami zo zahraničia; o kultúre počas leta sme sa 
rozprávali s Jankou Sedláčkovou, vedúcou útvaru 
Kultúrno-informačných služieb mesta, 

- v dňoch 23. a 24. septembra sa konal v Trenčíne už 23. 
ročník Trenčianskeho džezového festivalu Jazz pod 
hradom, ktorý  bol prehliadkou džezových kapiel 
a umelcov regionálnej proveniencie a mal sviatočný 
podtext - trenčianska džezová legenda Aurélius Q osla-
vuje 25 rokov svojej bohatej činnosti,  

- dňa 3. októbra 2016 sa Na Trenčianskom hrade konalo 
podujatie Flores Musarum 2016, na ktorom Trenčian-
sky samosprávny kraj ocenil 17 jednotlivcov a 2 
kolektívy za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy 
a prínos v rozvoji kultúry nášho kraja, 

- dňa 6. októbra 2016 mala v Prahe premiéru hra „Sam-
ko Tále“, ktorú naštudoval herec Pavol Seriš  podľa 
literárnej predlohy Daniely Kapitáňovej; v dňoch 15. 
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októbra – 15 novembra 2016 absolvuje Pavol Seriš tur-
né „Klaun Túr“ po 16 slovenských a českých mestách 
s hrou „Chutilo vám, páni?“, 

- dňa 6. októbra 2016 si pripomenul literárny klub Ome-
ga okrúhle 20. výročie svojho vzniku vydaním zborníka 
„To sme my“, ktorý predstavili na slávnostnom stretnutí 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, 

- dňa 7. októbra 2016 otvorili v mestskej veži výstavu 
mladej trenčianskej výtvarníčky Nadeždy Koyšovej; 
výstava predstavuje sériu akrylových malieb, v ktorých 
tematicky prevládajú akty, 

- dňa 8. októbra 2016 odohrali herci z Opatovej jubilejnú 
20. reprízu hry „To ste vy, pán Taner?“ v pražskom di-
vadle Troníček,  

- dňa 11. októbra 2016 otvorili v Trenčianskom múzeu 
výstavu fotografií „Max Stern (1836 – 1901) Hviezda, 
ktorá nezapadla“, ktorej nosnou témou sú Trenčianske 
Teplice z konca 19. storočia, 

- o svetovej konferencii TEDx, ktorá sa konala aj v Tren-
číne, rozpráva jedna z organizátoriek scénografka Ve-
ronika Bohušová, 

- dňa 26. októbra otvorilo Mestské divadlo v Trenčíne 
novú divadelnú sezónu premiérou klasickej veselohry 
z pera zakladateľa slovenského divadelného realizmu 
Jozefa Gregora Tajovského „Ženský zákon“ v réžii 
Štefana Richtárecha, 

- dňa 28. októbra 2016 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž reprezentatívnej výstavy maliara 
Juraja Oravca pri príležitosti jeho významného život-
ného jubilea, 

- fotosúťaž „Trenčiansky región cez fotoobjektív“ z 
dielne krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín 
región pozná svojich víťazov; súťaž prebehla od júna 
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do konca októbra 2016 a mohli sa do nej zapojiť 
profesionálni aj amatérski fotografi, 

- dňa 3. novembra 2016 otvorili vo výstavných pries-
toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja 53. Métu – 
výstavu fotografií členov rovnomennej fotoskupiny,  

- v dňoch 4. – 6. novembra 2016 sa Divadlo 21 Opatová 
zúčastnilo na divadelnom Festivale Zuzany Kardeli-
sovej v srbskom Kysáči, kde uviedlo hru „Opalu má 
každý rád“; vstupenkou na tento festival sa im stalo 
tohtoročné víťazstvo na Festivale Aničky Jurkovičovej, 

- v dňoch 10. – 12. novembra 2016 sa v trenčianskom 
kine Hviezda uskutočnil 11. ročník Festivalu dobro-
družných filmov HoryZonty, cenu poroty získal film 
Kalamarka od Martina Grajciara, 

- dňa 12. novembra 2016 odovzdali v Bratislave 31-roč-
nému právnikovi Erikovi Kotlárikovi z Trenčína cenu 
za víťazstvo v 14. ročníku najprestížnejšej slovenskej 
súťaže Cena Fantázie zameranej na fantastické žánre 
fantasy, sci-fi a horor; dominoval v konkurencii 155 
autorov z celej republiky, 

- v dňoch 18. – 23. novembra sa v ArtKine Metro konal 
už 13. ročník Festivalu francúzskych filmov, ktorý 
otvorila ho snímka „Marguerite“ so skvelou Catherine 
Frot, ktorá za svoj výkon získala hereckého Césara, 

- dňa 25. novembra 2016 na pôde Verejnej knižnice 
Michala Rešetku vyhlásili výsledky celoslovenskej li-
terárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne 
s dažďom zhovára,  

- žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy na Novo-
meského ulici v Trenčíne Natália Froľová získala prvé 
miesto vo svojej kategórii v žánri poézia a Peter Ke-
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peňa tretie miesto v žánri prózy na XXX. ročníku ce-
loslovenskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novo-
meského, 

- dňa 20. novembra 2016 patrilo Kino Hviezda divadlu 
a hudbe, vystúpilo ostravské Divadlo z paneláku s hrou 
Tlačítko, spevák Milo Kráľ so svojou skupinou a 
Barborou Švidraňovou i trenčianske Divadlo Normál-
ka, 

- v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 sa konala 
súťaž v speve regionálnych ľudových piesní „Tren-
čianske hodiny“, odznelo na nej 114 piesní v podaní 57 
spevákov z 19 základných škôl a osemročných gym-
názií trenčianskeho regiónu, 

- Trenčania z Divadla Normálka sa stali od svojho 
vzniku v roku 2004 domácim divadelným kultom, majú 
množstvo stálych priaznivcov, ku ktorým neustále 
pribúdajú nové „duše“ divadelnej múzy, 

- dňa 9. decembra 2016 sa v Galérii M. A. Bazovského 
uskutočnila vernisáž veľkej jubilejnej výstavy tren-
čianskej výtvarníčky Evy Mišákovej Abelovej pod 
názvom „Eva uhryznutá jablkom“, 

- v dňoch 10. - 11. decembra 2016 počas strieborného 
víkendu sa na Mierovom námestí predstavili speváčka 
Zuzana Mikulcová, Jerguš Oravec i súbor Acustica de 
Luxe,  

- vianočné sviatky neobišli ani Galériu Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne, Vianoc v galérii sa zúčastnilo 
viac ako 150 návštevníkov, ktorí si v priestoroch galérie 
spríjemnili tretiu adventnú nedeľu, 

- autori Jozef Majský, trenčiansky biológ a zoológ, a vy-
sokoškolský pedagóg Tomáš Derka rozprávajú 
o svojej novej knihe „Od Karibiku po Andy“; kniha 
na štyristo stranách skúma faunu a flóru Venezuely, 
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odbornej aj laickej verejnosti na približne tisíc 
fotografiách ponúka pohľad do tajov exotického 
juhoamerického života. 

 
 

4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka rozšírila 
svoj vedecký park o Centrum pre testovanie kvality a 
diagnostiku materiálov; nové výskumné centrum 
vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z 
európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 
viac ako 7,8 milióna eur, 

- Trenčiansky kraj vyplatí zo svojej rezervy zamestnan-
com školských jedální, jazykovej školy a Krajského 
centra voľného času jednorazovú odmenu vo výške 
100 eur,  

- dňa 25. januára 2016 zostala v Trenčíne v rámci štrajku 
učiteľov zatvorená Stredná umelecká škola, Obchodná 
akadémia, Základná škola na Bezručovej ulici a Ma-
terská škola na Považskej ulici, zapojili sa aj učitelia 
ďalších trenčianskych škôl, 

- dňa 1. februára 2016 zorganizovala Iniciatíva sloven-
ských učiteľov v Trenčíne protestné zhromaždenie na 
podporu štrajkujúcich učiteľov, akciu nazvali „Nádej 
pre školstvo“ 

- v roku 2015 sa v stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  pre-
investovalo takmer 7 miliónov eur, 

- v stredných odborných školách v Trenčianskom samo-
správnom  kraji pribudli nové študijné a učebné od-
bory, pribúdajú také, ktoré sú potrebné z hľadiska trhu 
práce, 
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- Stredná zdravotnícka škola sa stále tiesni v pries-
toroch na Braneckého ulici,  od začiatku tohto škol-
ského roka už pritom mala byť v nových, väčších pries-
toroch na Veľkomoravskej ulici; sťahovanie, ktoré 
malo byť ukončené k prvému septembru 2015, spre-
vádzali problémy,  

- poslanci mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní roz-
počtu podporili viaceré investičné akcie smerujúce do 
škôl a škôlok, rekonštrukčné práce na budovách ma-
terských a základných škôl odstránia v prvom rade ha-
varijné situácie, ale v mnohých prípadoch i skvalitnia 
pobyt v nich, 

- od 15. februára 2016 funguje bezproblémový chod 
všetkých základných a stredných škôl, okamžite po 
odovzdaní štrajkovej štafety vysokým školám vyhod-
notila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) bilanciu 
štrajku, 

- možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania v budú-
com školskom roku môže využiť viac ako 400 stre-
doškolákov z 19 stredných škôl v Trenčianskom samo-
správnom kraji, v porovnaní so súčasným stavom by to 
bol až štvornásobný nárast, 

- v marci 2016 pribudli do každej triedy vo všetkých 
materských školách v Trenčíne dve malé nádoby na 
odpad - na papier a na plast, ide o spoločnú aktivitu 
mesta a spoločnosti Marius Pedersen, 

- v polovici marca sa v Trenčíne uskutočnila výstava 
vysokých škôl s názvom „Kam na vysokú“, prezen-
tácia domácich a zahraničných vysokých škôl prilákala 
počas dvoch dní osemsto študentov, 

- dňa 17. marca 2016 sa v trenčianskom Gastrocentre 
uskutočnila súťaž Trenčiansky pivný someliér, 
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- dňa 22. marca 2016 si mladí multimediálni tvorcovia 
z celého Slovenska prevzali ocenenia v IV. ročníku ce-
loslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej 
tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2016, ocenenie 
v kategórii réžia získal Adam Šalát z Trenčína, 

- dňa 22. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnil JA Veľ-
trh podnikateľských talentov 2016, v rámci ktorého 
sa predstavili aj študenti zo SOŠ obchodu a služieb 
Jilemnického v Trenčíne; v dvoch tímoch zaznamenali 
študenti 3. ročníka študijného odboru služby v cestov-
nom ruchu úspech vo viacerých kategóriách, 

- dňa 23. marca 2016 schválili poslanci trenčianskej župy 
komplexné riešenie školského areálu v Trenčíne – Zá-
mostí, 

- dňa 31. marca 2016 privítal primátor Richard Rybní-
ček pri príležitosti Dňa učiteľov desať úspešných peda-
gógov, 

- Mesto Trenčín uspelo vo výzve Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo všet-
kých piatich rozvojových projektoch na obnovu, resp. 
vybavenie školských telocviční, 

- v dňoch 4. – 5. apríla 2016 sa v trenčianskom Gastro-
centre uskutočnil 3. ročník súťaže Vitis Trophée 
Junior 2016 za účasti rekordných 27 súťažiacich, 

- dňa 6. apríla 2016  súbežne súťažili v 22 slovenských 
a českých krajoch žiaci z 261 gymnázií; v krajskom 
kole Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slo-
venských gymnázií v Trenčíne najlepší prehľad preu-
kázali žiaci Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne Kristína Masárová, Michal Gurín a Pat-
rik Pavlík,  

- na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, pa-
triacej pod Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 
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v Trenčíne, bolo slávnostne otvorené nové vedecké 
špičkové pracovisko - Centrum pre testovanie kvality 
a diagnostiku materiálov – CEDITEK, 

- pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny 
kraj s Okresným úradom Trenčín už po tretíkrát 
spoločne ocenili Vynikajúceho pedagóga Trenčian-
skeho kraja, 

- dňa 18. apríla 2016 sa trenčianske Gymnázium Ľudo-
víta Štúra pridalo k 56 najlepším frankofónnym biling-
válnym školám na svete; prestížne ocenenie Label-
FrancEducation, ktoré udeľuje Francúzska republika, 
prevzal z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky na 
Slovensku Didiera Lopinota riaditeľ gymnázia Pavol 
Kováč, 

- žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Ji-
lemnického ulici v Trenčíne reprezentovali školu na 5. 
ročníku medzinárodnej súťaže Mladý barista, Tren-
čianka Michaela Pevná získala 2. miesto,  

- v dňoch 20. – 21. apríla 2016 Stredná odborná škola Pod 
Sokolicami v Trenčíne zorganizovala v dňoch 20. – 21. 
apríla už 11. ročník Trenčianskych robotických dní; 
súčasťou bolo aj predstavenie prvej slovenskej družice 
skCUBE, 

- dňa 22. apríla 2016 študenti 5. ročníka Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici 
v Trenčíne zložili praktickú časť maturity v odbore 
hotelová akadémia netradičným spôsobom v dobových 
kostýmoch v historických priestoroch Trenčianskeho 
hradu, 

- dňa 22. apríla 2016 sa pri príležitosti Dňa Zeme v MŠ 
Kubranská v Trenčíne uskutočnila náučno–poznávacia 
akcia „Objavovanie tajomstiev prírody“, zábavnou 
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formou upozornila deti na dôležitosť ochrany životného 
prostredia a celého ekosystému, 

- do štvrtého ročníka súťaže o najlepšiu dizertačnú 
prácu, ktorá prebehla na univerzitách, združených v 
konzorciu Progres 3, sa za Trenčiansku univerzitu za-
pojila Slavomíra Domčeková z Fakulty priemyselných 
technológií, ktorá získala 2. miesto v kategórii Su-
roviny, energetika a životné prostredie,  

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Jozef Habánik privítal ruských pedagógov z Iževskej 
štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova 
v rámci spolupráce Erasmus+; TnUAD má v súčasnosti 
podpísané zmluvy a spolupracuje s 56 univerzitami zo 
14 krajín, 

- dňa 3.mája 2016 oslávili študenti Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka na Mierovom námestí prvé výročie 
svojho Rádia TrenchTown, 

- zápisu do základných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Trenčín sa v apríli zúčastnilo 608 detí, čo je 
presne rovnaký počet ako v roku 2015, 

- aj Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka bola spoluorganizátorom Me-
dzinárodnej vedeckej konferencie o vojenských 
a špeciálnych technológiách ICMT – 2016 v Bratislave,  

- dňa 18. mája 2016 Krajské centrum voľného času opäť 
usporiadalo súťaž stredoškolských časopisov, za 
víťazným SOS z bánoveckého gymnázia skončili na 
druhom mieste študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v 
Trenčíne s časopisom Veget a tretie bolo Športové gym-
názium v Trenčíne a ich časopis Intrák,  

- dňa 3. júna 2016 v Trenčíne slávnostne vyhodnotili  
výsledky Fyzikálnej olympiády v školskom roku 
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2015/2016, Trenčiansky kraj v nej patrí k najlepším na 
Slovensku, 

- v polovici mája 2016 zamestnanci Trenčianskej uni-
verzity zo strechy Gymnázia Ľudovíta Štúra demon-
tovali nefunkčný astronomický ďalekohľad, ten na 
vlastné náklady zrekonštruujú a namontujú späť,  

- Trenčianska univerzita bola oficiálne zapísaná do 
indexu FEANI – Federácie európskych národných 
inžinierskych zväzov, ktorá udeľuje cestou národných 
komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR ING, 

- dňa 14. júna 2016 Odbor školstva Okresného úradu 
v Trenčíne zorganizoval  na Trenčianskom hrade XX. 
ročník slávnostného oceňovania „Talent Trenčianske-
ho kraja 2016“, z trenčianskych žiakov prevzali 
ocenenia Kristína Juricová a pedagogička Mariana 
Holbová zo ZŠ Hodžova a Kristína Čierna s PaedDr. 
Alexandrou Misárošovou zo Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, 

- školská záhrada v Spojenej škole internátnej v Trenčíne 
získala certifikát Prírodná záhrada; je jednou z piatich 
ukážkových záhrad na Slovensku, v ktorej sa hospodári 
prírodným spôsobom bez použitia hnojív, pesticídov 
a rašeliny, 

- dňa 21. júna 2016 vďaka spolupráci so City University 
v Trenčíne mali americkí študenti z Central Washing-
ton University možnosť spoznať podnikateľské pro-
stredie, prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti 
nášho regiónu i chod krajskej samosprávy, 

- dňa 21. júna 2016 už 11. raz mesto Trenčín ocenilo 
najúspešnejšie detské osobnosti vo vedomostnej, 
umeleckej i športovej oblasti, pamätné listy a plakety 
najlepším odovzdal primátor Richard Rybníček, 
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- dňa 28. júna 2016 sa v priestoroch ZŠ na Kubranskej 
ulici v Trenčíne  uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie 
súťaže v tvorbe školských časopisov, 

- dňa 24. júna 2016 sa žiaci zo Základnej školy na 
Kubranskej ulici v Trenčíne tešili z víťazstva v 11. 
ročníku súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slo-
vensku,  

- dňa 30. júna 2016 si okolo 13 200 žiakov gymnázií 
a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od učiteľov 
prevzalo vysvedčenia za školský rok 2015/2016,  

- od nového školského roka budú môcť deti v MŠ Ša-
fárikova a MŠ J. Halašu používať zrekonštruované 
sociálne zariadenia, 

- viac ako sto detí strávilo koniec prázdnin dobrovoľne 
v školských laviciach; v poradí siedmy ročník detskej 
univerzity, ktorý zorganizovala Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka, ponúkol najmladším školákom 
možnosť zábavnou formou získať skúsenosti so sys-
témom výučby na vysokej škole, 

- od septembra 2016 nastúpi do mestských materských 
škôl v Trenčíne 514 novoprijatých detí, mesto uspoko-
jilo všetkých záujemcov, momentálne neeviduje žia-
dosti o prijatie; spolu bude do mestských škôlok chodiť 
1541 detí, 

- dňa 2. septembra 2016 Krajská rada pre odborné vzde-
lávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom 
kraji schválila aktualizáciu Stratégie rozvoja stred-
ného odborného školstva v TSK na roky 2013–2020, 

- ZUŠ Pádivého má kvitnúcu záhradu, nachádza sa vo 
vynovenom átriu budovy s výhľadom na Park M. R. 
Štefánika,  
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- medzi dvadsiatkou najlepšie hodnotených škôl v SR 
v kategórii stredné odborné školy sa umiestnili až 4 
školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; na 
výbornom 3. mieste skončila Obchodná akadémia 
Milana Hodžu v Trenčíne s celkovým hodnotením 8,7 
z 10 bodov, 

- Stredná zdravotnícka škola začala nový školský rok 
v nových priestoroch na Veľkomoravskej ulici v Tren-
číne; štvorposchodová budova má 19 odborných miest-
ností a laboratórií, novinkou je zubná ambulancia a 
špecializované učebne pre zdravotníckych asistentov 
a sanitárov, 

- dňa 26. septembra 2016 schválili na svojom zasadnutí 
poslanci zastupiteľstva TSK  aktualizáciu Strategic-
kého rozvoja stredného odborného školstva v TSK 
na roky 2013 – 2020, z ktorej vyplýva, že od budúceho 
školského roku klesne na stredných školách v kraji 
počet žiakov ekonomických odborov o jedno percento, 
počet stredoškolákov v technických odboroch stúpne, 
počet gymnazistov sa nezmení, 

- v projekte spolufinancovanom zo štrukturálnych fon-
dov EÚ z operačného programu Vzdelávanie vybavila 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka svoje učebné pries-
tory najmodernejšími didaktickými pomôckami a 
učitelia si postupne zvyšovali svoju kvalifikáciu 
odbornými školeniami, 

- dňa 3. októbra 2016 na Materskej škole na Stromovej 
ulici v Trenčíne vytopilo tri zo štyroch tried, spôsobila 
to nedostatočne zabezpečená strecha pred dažďom,  

- ak bude vláda naďalej ignorovať požiadavky učiteľov, 
bude sa opakovať scenár z minulého školského roka – 
úplný a neobmedzený štrajk, povedala členka Inicia-
tívy trenčianskych učiteľov Marcela Petríková, 



1077 
 

- dňa 5. októbra 2016 slávnostne otvorili multifunkčné 
ihrisko na Gymnáziu Ľudovíta Štúra, 

- dvojica kontroverzných aktivistov Rudolf Vaský 
a Martin Daňo  požiadala vedenie Trenčianskej univer-
zity, aby v pondelok 17. októbra 2016 mohla so 
študentmi diskutovať o „genocíde slovenského národa 
po roku 1989“; univerzita podnikla proti aktivistom 
právne kroky, v reakcii sa ohradila voči zneužitiu jej 
mena, 

- dôkazom významných investícií Trenčianskeho samo-
správneho kraja do stredných škôl sú tri nedávno 
otvorené multifunkčné ihriská, každé cca v sume 115 
tisíc eur s DPH, jedno aj na Strednej odbornej škole 
Jilemnického v Trenčíne; plánované je otvorenie ďal-
ších šiestich ihrísk, 

- v polovici októbra 2016 sa 12 slovenských škôl zapojilo 
do Týždňa sezónnej, regionálnej a biokuchyne; obe-
dy s nálepkou bio si vyskúšalo aj 300 stravníkov v 
Základnej škole Východná v Trenčíne, väčšine z nich sa 
zmena páčila, 

- modernizácia laboratórií na Športovom gymnáziu v 
Trenčíne si vyžiadala rekonštrukciu elektroinštalácie, 
vodoinštalácie, okien, parapetov aj podlahy a pre 
laboratórium znamená okrem malých stavebných úprav 
aj novú maľovku, 

- viac ako 70 základných škôl dostane tento rok od Tren-
čianskeho samosprávneho kraja notebooky a progra-
movateľné stavebnice, 

- dňa 25. októbra 2016 navštívil prezident Andrej Kiska 
Trenčín, okrem iného navštívil aj Gymnázium Ľudo-
víta Štúra, kde sa zaujímal o kvalitatívne ukazovatele, 
ktoré robia školu atraktívnou, 
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- Európska únia podporí projekt Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zameraný na 
excelentný výskum v oblasti skiel sumou 15 miliónov 
eur; projekt uspel v rámci iniciatívy Teaming programu 
EÚ pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020, 

- dňa 25. novembra 2016 v areáli výstaviska Expo Center 
v Trenčíne pokračoval druhý deň 18. ročníka výstavy 
Stredoškolák 2016 – Hrdina remesla, 

- dňa 5. decembra 2016 na Športovom gymnáziu v 
Trenčíne slávnostne otvorili nové laboratórium a six-
ballové ihrisko, hodnota investície predstavuje sumu 
takmer 29 tisíc eur,  

- Športové gymnázium v Trenčíne sa v roku 2017 dočká 
novej telocvične, Trenčiansky samosprávny kraj vo 
svojom rozpočte na budúci rok vyčlenil na stavbu 
telocvične s príslušenstvom viac ako dva milióny eur, 

- dňa 6. decembra 2016 sa na pôde Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Trenčíne odohral tretí ročník 
bilingválnej súťaže Majster rétor, súťaž rozdelená na 
slovenskú a anglickú časť otestovala kvality stredo-
školákov z celého kraja. 

 
 

5. Šport a telesná kultúra 
 

- Karate klub Ekonóm Trenčín sa v roku 2015 zúčastnil 
43 turnajov doma a v zahraničí, získal 115 zlatých, 57 
strieborných a 59 bronzových medailí,  

- novým asistentom trénera futbalistov AS Trenčín 
Martina Ševelu sa stal Norbert Guľa, v realizačnom 
tíme nahradil Ivana Vrabca, 
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- dňa 15. januára 2016 zložil skúšku a získal UEFA Pro 
licenciu tréner AS Trenčín Martin Ševela, už môže 
oficiálne vykonávať funkciu hlavného trénera AS,  

- olympijský víťaz v boxe Ján Zachara z roku 1952 
dodnes trénuje mládež v Dubnici nad Váhom. Na vý-
nimočného rodáka nezabúdajú v Kubrej, kde mu po 
osadení vlastnej lavičky pripravili v knižnici stretnutie 
s priateľmi a školákmi, 

- dňa 22. januára 2016 zomrel vo veku nedožitých 61 
rokov bývalý československý reprezentant a futbalista 
TTS Trenčín Ivan Bilský, 

- krídelník Los Angeles Kings Marián Gáborík je už 
piatym najproduktívnejším slovenským hokejistom v 
dejinách zámorskej NHL, 

- dva roky po otvorení Siene slávy trenčianskeho 
futbalu uzrie svetlo sveta aj Sieň slávy slovenského 
futbalu; prvých jedenásť laureátov spoznáme koncom 
marca počas galavečera pri príležitosti vyhlásenia 
výsledkov ankety Futbalista roka 2015,  

- dňa 6.februára 2016 sa Klub thajského boxu Elite Gym 
Trenčín zúčastnil na prvom kole medzinárodného po-
dujatia amatérskej Euroligy Muay Thai v Bratislave,  

- trenčianske krasokorčuliarky M. Mošková, E. Balá-
žová, A. Bačová a N. Ostrolúcka prešli výberovým 
kolom a dostali sa medzi 40 vybraných detí „Flower 
Kids“ (zberačov kvetov a darčekov) počas ISU Maj-
strovstiev Európy 2016 v krasokorčuľovaní v Brati-
slave,  

- dňa 8. februára 2016 žiaci a žiačky stredných škôl 
bojovali v Trenčíne o tituly na Školských majstrov-
stvách Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov 
stredných škôl, v prvej desiatke boli aj tri súťažiace 
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z trenčianskych škôl – 3. Alexandra Zenníková, 6. 
Adriana Terifajová, 9. Denisa Petrová, 

- AS Trenčín získal ďalšiu výraznú posilu, na zmluve do 
konca prebiehajúcej sezóny s následnou opciou sa 
dohodol s rakúskym útočníkom Stefanom Maierhofe-
rom, 

- Matúš Bero zostáva minimálne do konca tejto sezóny 
hráčom AS Trenčín, 

- AS Trenčín má v jarnej časti súťaži len tie najvyššie 
ambície, úradujúci majster i víťaz Slovenského pohára 
chce zabojovať o výhry na oboch frontoch, 

- do svojho druhého ročníka vstupuje podujatie s novým 
názvom ako Trenčianska bežecká CEMMAC liga, jej 
prvé kolo bude v marci, 

- v dňoch 27. – 28. februára 2016 sa na medzinárodnej 
súťaži v karate Veľká cena Slovenska v Bratislave zú-
častnilo aj 7 pretekárov z Karate Klubu Ekonóm 
Trenčín, získali 5 zlatých a 2 strieborné medaily, 

- v dňoch 5. – 6. marca 2016 zožal krasokorčuliarsky klub 
Kraso Trenčín na Majstrovstvách SR mladších žia-
kov a nádejí 2016 v Ružomberku úspechy v podobe 
medailových umiestnení, 

- bedmintonisti Betpres Košice obhájili majstrovský titul 
v extralige družstiev, bronz získala CEVA Trenčín,  

- Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu 
Slovenska do 21 rokov získal Trenčan Matúš Bero, 

- „Veľmi si toto ocenenie vážim,“ povedal v rozhovore 
najlepší slovenský futbalista do 21 rokov Matúš Bero, 

- seniorský hokejový tím Dukly Trenčín skončil sezónu 
v najvyššej súťaži na 5. mieste, v play-off srdnato vzdo-
roval kvalitnému súperovi z Banskej Bystrice, no vypa-
dol 1:4 na zápasy, 
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- slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Lukáš 
Skovajsa a Adrián Chovan podpísali nové dlhodobé 
kontrakty s AS Trenčín, úradujúcemu majstrovi sa 
upísali na štyri roky,  

- dňa 9. apríla 2016 na neoficiálnych majstrovstvách 
Slovenska v krasokorčuľovaní získala titul v kategórii 
IK C3 SILVER Alexandra Dužeková z klubu Kraso 
Trenčín, 

- v dňoch 11. – 12. apríla 2016 sa v Trenčíne uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska žiakov stredných škôl 2016 
vo florbale, titul školského majstra Slovenska vybojo-
vali florbalisti z Dopravnej akadémie Trenčín, 

- dňa 16. apríla 2016 sa na štvrtom ročníku benefičného 
behu Pro autis v Soblahove zúčastnilo viac ako 500 
bežcov, čo je približne o 50 pretekárov viac ako v roku 
2015, 

- dňa 14. apríla 2016 primátor mesta Richard Rybníček 
odovzdal ocenenia najlepším trenčianskym športov-
com a športovým kolektívom za rok 2015,  

- dňa 16. apríla 2016 sa v Trenčíne v Posádkovom klube 
konali majstrovstvá juniorov a junioriek v kulturistike, 
fitness, bodyfitness, bikiny fitness a physique; domáca 
Kristína Juricová obsadila 3. miesto vo fitness 

- dňa 20. apríla 2016 predstavili na pôde Verejnej kniž-
nice Michala Rešetku novú publikáciu „110 rokov 
trenčianskeho futbalu“; spísať plnenie trenčianskych 
futbalových snov sa podujal autorský kolektív pozostá-
vajúci zo zostavovateľa Jozefa Hankociho a členov 
Petra Martináka, Romana Mazáka a Martina Galajdu, 

- výber AS Trenčín do 12 rokov sa zúčastnil turnaja pod 
názvom „Minirepublika“ v Bratislave, v konkurencii 
slovenskej a českej špičky Trenčania vyhrali všetky 
zápasy, 
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- post hlavného trénera hokejovej Dukly Trenčín v no-
vom ročníku bude zastávať Miloš Holaň, 

- ďalší hokejista zo zlatého göteborského tímu 2002 sa 
rozlúčil s aktívnou činnosťou – korčule zavesil na kli-
nec štyridsaťdvaročný Róbert Petrovický, 

- dňa 29. apríla 2016 sa víťazmi Slovenského pohára - 
Slovnaft Cupu 2015/2016 stalo mužstvo AS Trenčín, 
ktoré vo finále v Trnave zdolalo ŠK Slovan Bratislava 
3:1,  

- dňa 30. apríla 2016 oznámili konečnú nomináciu na MS 
v ľadovom hokeji, Trenčan Michal Hlinka ako po-
sledný vypadol z kádra, ktorý bude Slovensko repre-
zentovať na MS, 

- dňa 8. mája 2016 sa majsterkou Slovenska v bedmin-
tone po dramatickom finálovom súboji s Trenčiankou 
Janou Čižnárovou stala Martina Repiská zo Slávie TU 
Zvolen,  

- dňa 8. mája 2016 si futbalisti AS Trenčín definitívne 
vybojovali titul vo Fortuna lige 2015/2016 na ihrisku 
ich najväčšieho rivala Slovana Bratislava, nad ktorým v 
šlágri 31. kola zvíťazili 4:0, 

- vedenie dvojnásobného slovenského šampióna AS 
Trenčín s okamžitou platnosťou ukončilo spoluprácu s 
holandským futbalistom Mitchellom Schetom; dvad-
saťosemročný krídelník si po víťazstve 4:0 v Bratislave 
a následných oslavách titulu sadol za volant v podna-
pitom stave, pričom spôsobil vážnu dopravnú nehodu, 

- holandský futbalista novopečeného slovenského šam-
pióna AS Trenčín Mitchell Schet sa ospravedlnil za to, 
že pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu, 

- dňa 14. mája 2016 na Majstrovstvách SR v karate detí 
a žiakov v Poprade vybojoval klub Real team Trenčín 
16 medailí a v bodovom hodnotení získal 4. miesto,    
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- dňa 16. mája 2016 prijal trenčiansky župan Jaroslav 
Baška starších žiakov hokejovej Dukly Trenčín, ktorí 
obhájili titul majstrov Slovenska, 

- avizovaný septembrový termín začiatku výstavby 
nového futbalového štadióna v Trenčíne sa posúva; 
aktuálne plány hovoria o najpravdepodobnejšom termí-
ne prvých prác na jar budúceho roka, 

- na činnosť športových klubov v Trenčíne rozdelí tento 
rok mesto v rámci svojho dotačného programu 40 tisíc 
eur, ďalších 18 500 eur pôjde ako dotácia na reprezen-
táciu a výnimočné akcie, 

- dňa 18. mája 2016 vo veku 80 rokov zomrel dlhoročný 
lekár futbalistov Jednoty Trenčín, reprezentácií Čes-
koslovenska a veľký fanúšik AS Trenčín MUDr. Ivan 
Javorský, dňa 20. mája 2016 nás navždy opustil dlho-
ročný člen armádneho strediska Dukla Trenčín a spolu-
pracovník trenčianskeho futbalového klubu (1998 - 
2007) v oblasti diagnostiky Dr. Stanislav Olšák, 

- dňa 20. mája 2016 dali futbalisti AS Trenčín za maj-
strovskou sezónou víťaznú bodku  - v súboji záve-
rečného kola Fortuna ligy porazili MFK Skalica 2:1, 

- sezóna 2015/2016 sa vo futbalovej Fortuna lige niesla v 
znamení AS Trenčín, v rozhovore ju hodnotí tréner 
Martin Ševela,  

- v spoločnej slovensko-českej súťaže žien (WHIL) - v 
interlige sa po piatich sezónach prestávky znovu obja-
via trenčianske hádzanárky, 

- AS Trenčín pripravil už šiestu edíciu výročného oce-
ňovania najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy 
AS Trenčín 2016“, 

- dňa 28. mája 2016 na Valnom zhromaždení Sloven-
ského krasokorčuliarskeho zväzu trénerka Krasokorču-
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liarskeho klubu Kraso Trenčín Jana Omelinová  do-
stala vyznamenanie za výsledky v pohári klubov, Slo-
venský pohár v kategórii nádeje 10 získala Erika 
Balážová a v kategórii Nádeje 8 Natália Ostrolúcka, 

- dňa 29. mája 2016 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 
konali majstrovstvá Slovenska vo fitness detí; 
medaily putujú aj do trenčianskeho oddielu Fitness 
Gabrhel - Tánička Ondrušková vybojovala striebro, 
Vanesa Habánková a Nasťa Vrábelová bronzovú me-
dailu,  

- v záverečnej nominácii slovenskej futbalovej repre-
zentácie na blížiace sa majstrovstvá Európy vo Fran-
cúzsku (10. júna - 10. júla 2016) figuruje 23 hráčov, pri 
poslednej redukcii kádra vypadol z nominácie aj Matúš 
Bero, 

- trenčiansky hokejista Vladimír Nemec a hráč Dukly 
ukončil po sérii zranení vo veku 37 rokov profesionálnu 
hokejovú kariéru, 

- dňa 29. mája 2016 na 12. ročníku Behu Trenčianskou 
Brezinou sa stretlo 209 pretekárov z celého Slovenska, 
v deviatich vekových kategóriách štartovalo 85 bežcov 
z Trenčína, 

- dňa 3. júna 2016 AS Trenčín otvoril nový fAnShop v 
nákupnom centre Max v Trenčíne, 

- v dňoch 4. – 5. júna 2016 sa v  Michalovciach uskutoč-
nil štvrtý ročník Česko-slovenského pohára v hádza-
nej, kde hrali najlepšie české a slovenské družstvá do-
rasteniek; z víťazstva sa medzi staršími dorastenkami 
tešili hádzanárky HK AS Trenčín, 

- Michal Hlinka má za sebou dobrú sezónu v Dukle 
Trenčín, počas nej dostal šancu aj v reprezentačnom 
drese a tak neunikol pozornosti slovenského zástupcu 
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v KHL - v ročníku 2016/17 bude pôsobiť v Slovane 
Bratislava, kde podpísal dvojcestný kontrakt, 

- na Majstrovstvách Európy v japonskom športe Chan-
bara (športová forma boja s mečom) v Paríži získal klub 
Chanbara Trenčín  v konkurencii 231 pretekárov z 12 
krajín Európy a Japonska tri bronzové medaily, 

- začiatkom júna 2016 odštartovali projekt „Pohyb pre 
zdravie“, hneď v jeho úvode sa do bezplatnej športovej 
aktivity  zapojilo 450 malých školákov,  

- v dňoch 4. – 5. júna 2016 sa v Nemšovej stretla slo-
venská a česká špička futbalistov do dvanásť rokov na 
turnaji AS Trenčín Cup 2016; spomedzi šestnástich 
tímov sa predstavili až tri výbery AS Trenčín, ktoré 
obsadili 2., 8. a 11. miesto, 

- dňa 13. júna 2016 prijal prezident Andrej Kiska v 
Bratislave už dvojnásobných futbalových šampiónov 
z AS Trenčín, 

- v dňoch 17. – 19. júna sa uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska vo florbale v kategórii dorastencov na Ora-
ve, na ktorom 1. FBC Trenčín prehrali až vo finále 
s Košičanmi, 

- v dňoch 18. – 19. júna na 4. majstrovstvách Európskej 
Shito ryu karate federácie (SKRKA) pretekárky KK 
Ekonóm Trenčín Emma Kubišová, Adela Vlasáková 
a Lucia Mrázová získali tituly, rovnako ako kata team, 

- v dňoch 18. – 20. júna 2016 na IFBB majstrovstvá 
sveta 2016 v detskom fitness v Novom Sade Slovensko 
získalo 2 zlaté, 2 strieborné, 5 bronzových medailí a 16 
finálových umiestnení, prispeli k tomu aj trenčianske 
fitnessky – 2. miesto vybojovala Tatiana Ondrušková, 
Katarína Blašková obsadila 5. a Nasťa Vrábelová 6. 
miesto, 
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- dňa 29. júna 2016 oslávil 80 rokov Tibor Rihošek, člen 
zlatej generácie futbalovej Jednoty Trenčín, preslávený 
brankár s finesami v štýle skokov mačkovitej šelmy, 

- dňa 30. júna 2016 útočník Gino van Kessel prestúpil 
z AS Trenčín do Slavie Praha, zaradí sa medzi najdrah-
šie posily futbalov ej českej ligy, 

- dňa 3. júla 2016 vyhlásili  výsledky ankety Jedenástka 
Fortuna ligy 2015/2016, šampión AS Trenčín má s 
piatimi futbalistami najpočetnejšie zastúpenie v 
ideálnej zostave uplynulej sezóny najvyššej slovenskej 
súťaže (Šulek, Madu, Rabiu, van Kessel, Bero), 
objavom sezóny sa stal Martin Šulek, 

- káder AS Trenčín sa v medzisezónnom období 
obmenil a noví futbalisti sa musia so zvyškom tímu ešte 
zohrať, podľa trénera Martina Ševelu môžu priniesť do 
mužstva kvalitu a konkurenciu, 

- dňa 13. júla 2016 v prvom zápase 2. predkola Ligy 
majstrov vyhral AS Trenčín  na ihrisku slovinského 
majstra NK Olimpija Ľubľana 4:3 (4:2), 

- v dňoch 15. – 18. júla 2016 na Majstrovstvách Európy 
v silovom trojboji a tlaku na lavičke v Maďarsku 
získali tituly traja Trenčania – Jozef Gabrhel, Peter 
Klimo a Peter Kadák, 

- v letnej príprave hokejistov Dukly nie je opäť v 
Trenčíne úplne klasická, pre rekonštrukciu zimného 
štadióna bude musieť tím trénera Miloša Holaňa 
improvizovať,  nebude ani tradičný letný turnaj Rona 
Cup, 

- dňa 20. júla 2016 sa futbalisti AS Trenčín prvýkrát v 
klubovej histórii prebojovali do 3. predkola Ligy 
majstrov, po výhre 4:3 na ihrisku Olimpije Ľubľana 
prehrali so slovinským šampiónom v stredajšej odvete 
2. predkola v Žiline 2:3, čo im však stačilo na postup, 
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- dňa 21. júla 2016 slovenský futbalový reprezentant 
Matúš Bero prestúpil z AS Trenčín do tureckého 
klubu Trabzonspor, 

- slovenská skeetarka Danka Barteková o dva týždne 
odletí na svoje tretie olympijské hry, kde bude vlaj-
konosičkou slovenskej výpravy; súťažnú generálku ab-
solvovala na nedávnych majstrovstvách Európy v 
streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate, 

- hokejový dres Dukly oblečie prvýkrát dvojica zámor-
ských hráčov – americký obranca Kevin Albers a 
kanadský útočník Keven Veilleux,  

- futbalisti AS Trenčín nastúpia na dvojzápas 3. predkola 
Ligy majstrov UEFA 2016/2017 proti Legii Varšava 
bez Kingsleyho Madua, nigérijský reprezentant sa 
zapojí do prípravy národného tímu a následne odcestuje 
na olympiádu v Rio de Janeiro, 

- dňa 27. júla 2016 futbalisti AS Trenčín prehrali na 
ihrisku v Žiline v úvodnom zápase 3. predkola Ligy 
majstrov UEFA 2016/17 s poľskou Legiou Varšava 0:1 
(0:0), 

- dňa 1. augusta 2016 nás vo veku 72 rokov opustila 
dlhoročná predsedníčka futbalového klubu TTS Trenčín 
Mária Supeková, 

- ŠK Dračia Légia 2012 Trenčín získala pre Slovenskú 
republiku na XII. majstrovstvách Európy národných 
posádok dračích lodí 11 medailí,  

- dňa 8. augusta 2016 futbalisti slovenského šampióna AS 
Trenčín nepostúpili do play off Ligy majstrov UEFA 
2016/17 -  v odvetnom zápase 3. predkola remizovali na 
ihrisku Legie Varšava 0:0,  

- je koniec, ako pre AS Trenčín v Lige majstrov, tak aj 
pre stredopoliara Matúša Bera pod hradom Matúša 
Čáka, tieto cesty sa rozchádzajú po dlhých šestnástich 
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rokoch a talentovaný futbalista už nabral smer Istan-
bul,  

- „O tri roky už budeme Trenčínu gratulovať k postupu 
v Lige majstrov,“ vraví v rozhovore generálny manažér 
AS Trenčín Róbert Rybníček, 

- strelkyňa Danka Barteková súťažné účinkovanie na 
olympiáde v Riu de Janeiru ukončila už v kvalifikácii, 
v ktorej pokazila najmä druhú položku s piatimi 
chybami a v konečnom poradí obsadila až 16. priečku, 

- v polovici augusta ukončil aktívnu kariéru hokejový 
útočník Ján Pardavý, ďalej sa chce venovať pozícii 
spolukomentátora hokejových prenosov, 

- mladí trenčianski hokejisti ovládli Memoriál Ladi-
slava Trojáka, keď jediné body stratili po remíze s do-
mácimi Košičanmi, 

- dňa 13. augusta 2016 predstavili verejnosti unikátnu 
knihu, ktorá mapuje 90 rokov hokeja v Trenčíne; zo-
stavil ju Miloš Radosa s kolektívom, krstným otcom sa 
stal Ján Pardavý, 

- v dňoch 14. – 20. augusta 2016 cyklista Július Ma-
ťovčík, člen ŠKN Trenčín, obsadil na 8. Majstrov-
stvách Európy v cyklistike nepočujúcich v kategórii 
Road Race muži na 120 km 7. miesto, 

- dňa 15. augusta 2016 sa udiala zaujímavá výmena 
dvoch hráčov medzi AS Trenčín a MŠK Žilina – do 
Trenčína sa sťahuje 24-ročný ofenzívny futbalista Ja-
kub Paur a opačným smerom mieri 25-ročný Jakub 
Holúbek,  

- dvojica futbalistiek AS Trenčín Michaela Horváthová 
a Ivona Petrúšková absolvovala sústredenie širšieho 
kádra slovenskej seniorskej reprezentácie v pop-
radskom Národnom tréningovom centre, 
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- slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter 
Gelle obsadil v A-finále K1 na 1000 m na OH v Riu de 
Janeiro posledné ôsme miesto, 

- dňa 18. augusta 2016 futbalisti slovenského šampióna 
AS Trenčín prehrali v úvodnom zápase play off 
Európskej ligy UEFA 2016/2017 s Rapidom Viedeň 
0:4 (0:1), 

- kúsok bronzovej medaily z olympijských hier v Rio de 
Janeiro putuje aj do Trenčín -  postaral sa o to obranca 
AS Trenčín Kingsley Madu, ktorý obliekal dres 
Nigérie, s ktorou skončil na konečnom treťom mieste, 

- dňa 25. augusta 2016 futbalisti AS Trenčín nepostúpili 
do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2016/2017 - v 
odvete na pôde Rapidu Viedeň síce triumfovali 2:0, ale 
osudnou sa im stala vysoká prehra 0:4 v zápase v Žiline, 

- dňa 26. augusta 2016 vo veku 72 rokov zomrel ďalší z 
členov nezabudnuteľnej generácie Jednoty Trenčín 
bývalý stredopoliar Vladimír Mojžiš, 

- zápasmi 1. kola odštartuje 15. ročník československej 
interligy hádzanárok WHIL, do 13-členného štarto-
vého poľa pribudol AS Trenčín a v súťaži je tak už šesť 
tímov zo Slovenska, 

- dňa 30. augusta 2016 sa s AS Trenčín rozlúčili 
nigérijský ofenzívny stredopoliar Ibrahim Rabiu, 
ktorý sa na tri roky upísal belgickému prvoligistovi 
KAA Gent, a jeho krajan Kingsley Madu, ten zamieril 
do konkurenčného SV Zulte Waregem, 

- dňa 1. septembra 2016 hokejový tipsportligista HK 
Dukla Trenčín oznámil príchody dvoch posíl, káder 
vystužia útočník Marcel Hossa a obranca Lukáš Ko-
zák, 
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- na Majstrovstvách sveta v športovom love rýb udicou 
na prívlač 2016 reprezentoval naše mesto Jaroslav Sá-
mela, ktorý s družstvom Slovenska ako pretekár získal 
zlato a stal sa majstrom sveta v družstvách, 

- ofenzívu hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín vy-
stužilo ďalšie zvučné meno, po Marcelovi Hossovi a 
Radoslavovi Tyborovi uzavrel klub spoluprácu aj s 
Petrom Ölveckým, 

- v dňoch 16. – 17. septembra 2016 na najprestížnejšom 
podujatí vo svete profesionálnej kulturistiky a fitness 
Olympia Weekende v Las Vegas bodyfitnesska Adela 
Ondrejovičová znovu postúpila do najlepšej top 15 a 
oproti vlaňajšku si polepšila o dve priečky, skončila 
dvanásta, keď porazila až 18 súperiek, 

- dňa 18.septembra 2016 sa stal Poliak Rafal Kobylarz 
na Trenčianskom hrade absolútnym víťazom medzi-
národnej súťaže silných mužov Meč Matúša Čáka, 

- trio slovenských účastníkov Svetového pohára Marián 
Gáborík, Zdeno Chára a Marián Hossa hokejovo 
vyrastali v Trenčíne, dres Dukly si navyše obliekali aj 
ďalší dvaja slovenskí členovia Tímu Európy Andrej 
Sekera a Tomáš Tatar, 

- v dňoch 17. septembra – 1. októbra 2016 mohol byť 
Marián Hossa na konci druhého finálového zápasu 
Svetového pohára v ľadovom záchranca svojho tímu, 
reprezentujúceho Európu - v presilovej hre sa výborne 
uvoľnil, dobre vystrelil, ale kanadský brankár Carey 
Price jeho strelu, ktorá by znamenala vyrovnanie na 2:2, 
skvele chytil; nakoniec favorizovaná Kanada vyhrala 
v Toronte 2:1 a finálovú sériu celkovo 2:0, 

- v dňoch 20. – 24. septembra 2016 na Majstrovstvách 
sveta v silovom trojboji federácie GPC získal titul Jo-
zef Gabrhel z Trenčína,  
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- už iba 67 zápasov delí Mariána Gáboríka od 
jubilejného tisíceho v základnej časti severoamerickej 
NHL, ale túto métu sotva prekoná v blížiacom sa 
ročníku 2016/2017 pre zlomeninu v pravej nohe, ktorú 
utrpel na Svetovom pohári, 

- charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ prinieslo v 
ôsmom roku života výťažok vo výške 18 tisíc eur, dnes 
neoddeliteľná súčasť komunitného programu AS 
Trenčín priniesla počas svoje osemročnej existencie na 
pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, sumu vo výške 
takmer 123 tisíc eur, 

- dňa 2. októbra 2016 sa odohral posledný zápas v roku 
2016 na trenčianskom štadióne na Sihoti, dôvodom je 
rekonštrukcia celého areálu, ktorá sa začína zabez-
pečením vyhrievania hracej plochy a položením nového 
umelého trávnika, 

- v dňoch 8. – 9. októbra 2016 Klub Ilyo – Taekwondo 
Trenčín  reprezentoval na medzinárodnom turnaji Sokol 
Cup 2016 v olympijskom bojovom umení Taekwondo 
WTF; v Hradci Králové sa 8-člennému tímu podarilo v 
konkurencii 21 tímov umiestniť na 9. priečke, 

- tím AS Trenčín do dvanásť rokov vyhral záverečný 
turnaj MiniChampions ligy, najlepším hráčom turnaja 
bol Trenčan Lukáš Mikulaj, 

- dňa 15. októbra 2016 na 48. ročníku medzinárodného 
podujatia North Bohemia v Ústí nad Labem vybojovala 
10-ročná Lenka Horáčková z klubu karate Laugaricio 
Trenčín bronzovú medailu v športovom zápase kumite 
mladších žiačok -30 kg,  

- dňa 17. októbra 2016 sa hokejista Tomáš Kopecký  len 
pár hodín po ukončení spolupráce s českým klubom 
Oceláři Třinec dohodol s vedením tipsportligového 
klubu HK Dukla Trenčín na krátkodobom kontrakte, 
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- v noci z 18. na 19. októbra 2016 sa Marián Hossa (37) 
zaradil medzi legendy NHL, v zápase proti Philadelphii, 
ktorý Chicago vyhralo 7:4, strelil svoj 500. gól v naj-
slávnejšej hokejovej lige sveta, 

- Dukla nazbierala v 17 kolách Tipsport ligy 24 bodov, 
priebežne jej patrí piata priečka; viaceré zápasy priniesli 
zlé výkony tímu a po poslednom z nich, kedy Trenčania 
prehrali 2:5 v Poprade, sa trénerské duo Miloš Holaň – 
Róbert Petrovický rozhodlo skončiť, 

- novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín sa stal 44-
ročný český kouč Josef Turek,  

- dňa 28. októbra 2016 sa uskutočnil krst nového mas-
kota hokejovej Dukly, ktorý dostal na základe fanúši-
kovského hlasovania meno Čaky, 

- v dňoch 26. – 30. októbra 2016 si Slovensko zásluhou 
karatistiek Ingrid Suchánkovej z Trenčína a Domi-
niky Tatárovej vybojovalo dve bronzové medaily na 
23. majstrovstvách sveta WKF (World Karate Fede-
ration) v rakúskom Linzi, 

- dňa 28. októbra 2016 sa začali práce na výmene man-
tinelov na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, 

- dňa 15. novembra 2016 by mal hokejista Tomáš Kopec-
ký odohrať prvý zápas za Slovan Bratislava v KHL, 

- dňa 5. novembra 2016 karatisti zo športového klubu 
Real team Trenčín získali na medzinárodnom turnaji 
v Ostrave 17 medailí a skončili tak na druhom mieste 
zo všetkých zúčastnených, 

- dňa 5. novembra 2016 na turnaji Karate Grand Prix 
Ostrava 2016 vybojovali karatistky klubu Ekonóm 
Trenčín päť zlatých, dve strieborné a jednu bronzovú 
medailu), 



1093 
 

- dňa 5. novembra 2016 aj karatisti klubu Laugaricio 
Trenčín získali medaily na medzinárodnom turnaji 
Grand Prix Brno, 

- Spoločnosť AS Trenčín, a. s. vyhlásila súťažný dialóg 
na výstavbu futbalového štadióna v Trenčíne, pred-
pokladaná cena prác plánovaných na osemnásť mesia-
cov je 20,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (24,6 
mil. eur vrátane dane), 

- dňa 12. novembra 2016 sa novými členmi Siene slávy 
trenčianskeho futbalu stali bývalí hráči „zlatej éry“ 
Jednoty Trenčín Ľudovít Koiš, Tibor Rihošek a Jozef 
Jankech, 

- dňa 20. novembra 2016 v hokejovom stretnutí s Nitrou 
(5:1) Dukla Trenčín prišla po nešetrnom faule kolenom 
od nitrianskeho hráča Versteega o ťahúňa útoku Petra 
Ölveckého, ten bude musieť vynechať celý zvyšok se-
zóny, 

- dňa 27. novembra 2016, dva dni pred nedožitými 42. 
narodeninami Pavla Demitru, odhalili pred tren-
čianskym zimným štadiónom, ktorý nesie meno tragic-
ky zosnulej hokejovej legendy, pamätník na jeho 
počesť, 

- dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil 5. ročník turnajov 
O pohár primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka 
Trenčín Florbal Cup 2016 pre žiakov 1. – 4. ročníka 
a pre žiakov 2. stupňa základných škôl, zvíťazilo 
družstvo zo ZŠ Hodžova, 

- v druhej polovici novembra 2016 sa aj za účasti špor-
tovcov z Česka a Maďarska uskutočnil v Trenčíne 10. 
ročník Športového dňa nepočujúcich, na ktorom 
získali popredné umiestnenia aj Trenčania, 

-  dňa 4. decembra 2016 streetbalové družstvo Čistiaci 
prostriedok Trenčín vyhralo v talianskom Miláne 
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medzinárodný turnaj  na jedinečnom ihrisku so sklene-
nou palubovkou a svietiacimi čiarami „3x3 turnaj 
Glows in The Dark“,  

- dňa 4. decembra 2016 Trenčianka Adela Ondrejo-
vičová zvíťazila na profesionálnej súťaži v bodyfitness 
San Marino PRO, čím si zabezpečila priamy postup na 
Olympia Weekend 2017, 

- dňa 5. decembra 2016 sa v Mestskej športovej hale 
v Trenčíne uskutočnilo finálové kolo florbalového tur-
naja TSK Florbalki SK Cup 2016, určené pre stredné 
školy z regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
putovný pohár získalo družstvo z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne, 

- AS Trenčín za podpory partnerov klubu pripravil pre 
žiakov prvého stupňa základných škôl už 6. ročník 
mikulášskeho futbalového turnaja, zvíťazilo družstvo 
ZŠ Hodžova, 

- AS Trenčín pokračuje po nevydarenej jesennej časti 
Fortuna ligy v zmenách v kádri, po holandskom stre-
dopoliarovi Desleyovi Ubbinkovi podpísal zmluvy s 
trojicou osemnásťročných nigérijských futbalistov; sú 
to Usman Adekunle Issa, Hillary Gong Chukwah a 
Abdul Musa Zubairu, 

- slovenská florbalová reprezentácia obsadila na nedáv-
no skončený majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige 
solídne 9. miesto aj s pomocou trojice hráčov FBK AS 
Trenčín Juraja Matejku, Dominika Tureka a Petra 
Heleša, 

- výber juniorských futbalistiek AS Trenčín triumfoval 
na halovom Vianočnom turnaji v Brne, zverenky 
trénera Andreja Paulínyho nestratili v šiestich 
zápasoch ani bod, 
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- dňa 17. decembra 2016 na otvorených Majstrovstvách 
SR v Chanbare v Košiciach vybojoval 11-členný team 
klubu Chanbara Trenčín tri tituly majstra Slovenska, 
jeden titul vicemajstra a štyri tituly druhého vicemajstra 
Slovenska.  

- dňa 17. decembra 2016 na trenčianskom výstavisku 
Expo center prebiehal šiesty ročník Športfestivalu, 
ktorý vyvrcholil Večerom hviezd 2016, kde  odmenili 
najúspešnejších športovcov v neolympijských špor-
toch na Slovensku, 

- po jesennej časti hodnotí v rozhovore účinkovanie AS 
Trenčín v najvyššej futbalovej súťaži tréner Martin 
Ševela, 

- v polovici decembra 2016 privítala Športová hala M-
Šport bedmintonové majstrovstvá Slovenska vo ve-
kových kategóriách do jedenásť a sedemnásť rokov, 
úspešne sa na domácej palubovke predstavili aj rep-
rezentanti Bedmintonového klubu AS Trenčín. 

 
 
 

6. Duchovný a náboženský život v meste Trenčín 
 
 

- v prvej časti seriálu o organoch v trenčianskych kos-
toloch sme sa rozprávali s Janou Janejkovou, orga-
nistkou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie 
v Trenčíne, 

- rodinu trenčianskych organistov utužuje unikátne 
mužské duo, u Markechovcov jablko nespadlo ďaleko 
od stromu, v stopách 82-ročného Jána kráča jeho syn 
Roman, 
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- v dňoch 9. – 10. decembra 2016 sa v Trenčíne konal 
adventný festival speváckych zborov „Daj Boh šťas-
tia“ aj za účasti zborov Coro Cittá di Soave (Spevácky 
zbor mesta Soave) z Talianska a Kulturno umjetničko 
družstvo Urban (Spevácky zbor Urban) zo slovinského 
Mariboru. 

 
 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
 

- zdravotné sestry v Trenčíne začiatkom roka 2016 
sťahujú výpovede, zo 189 sestier, ktoré podali vý-
poveď v decembri 2015, zostalo vo výpovednej lehote 
len 55, 

- Fakultná nemocnica v Trenčíne poskytuje zdravotnú 
starostlivosť v štandardnom režime, 

- v prvom januárovom týždni nahlásili lekári v Trenčian- 
skom kraji 7303 akútnych respiračných ochorení, v 
porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa chorobnosť 
zvýšila o 20,70 percenta, 

- dňa 10. februára 2016 zdravotné sestry protestovali 
v Trenčíne na Mierovom námestí, na zhromaždení 
žiadali dôstojné podmienky pre svoju prácu.  

- zdravotné sestry a pôrodné asistentky z Trenčianskej 
fakultnej nemocnice stiahli výpovede, až 55 z celkovo 
56 sestier tak zostáva pracovať v nemocnici,  

- Fakultnú nemocnicu v Trenčíne v roku 2015 vynovili, 
výmena okien a nové prístroje vyšli na viac ako milión 
eur,   

- v dňoch 21. – 27. marca 2016 lekári v Trenčianskom 
kraji nahlásili takmer päťtisíc infekčných ochorení 
dýchacích ciest s teplotou alebo bez teploty, 
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- výtvarníčka Gordana Turuk v spolupráci s nadáciou 
HOSS Heroes darovala Klinike pediatrie a neonatológie 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne  sklenený obraz Anjela 
strážneho, 

- dňa 12. apríla 2016 sedemdesiatka darcov sa na Úrade 
TSK vlastnou krvou v priebehu akcie Jarná kvapka 
krvi opäť rozhodla zachraňovať životy, 

- dňa 19. mája 2016 prevzali od Regionálnej komory 
sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne prestížne 
ocenenie Biele srdce zdravotnícke pracovníčky, 

- Fakultná nemocnica Trenčín uspela v projekte 
Operačného programu zdravotníctvo a získala 3 480 
988,30 eura z fondov EU na modernizáciu zdravotníc-
keho vybavenia, 

- Fakultná nemocnica v  Trenčíne potrebuje nové 
priestory, výstavba nového pavilónu, ktorý by vyriešil 
situáciu s chýbajúcim urgentným príjmom a nedos-
tatkom miesta, je však aj po šiestich rokoch stále 
v rovine úvah a plánov, 

- od 12. júla 2016 je v Trenčíne denný statický stacionár 
pre potreby pacientov so sclerosis multiplex, 

- trenčianska pôrodnica skončila na prvom mieste vo 
svojej kategórii na Slovensku v expertnom hodnotení aj 
v hodnotení vybavenosti, 

- od septembra   2016 Fakultná nemocnica v Trenčíne 
pripravuje od septembra kroky k  zefektívneniu hospo-
dárenia, 

- od septembra 2016 chce Fakultná nemocnica 
v Trenčíne ide od septembra zlúčiť oddelenie ortopédie 
a úrazovej chirurgie, na miesto nového primára 
spojeného oddelenia už vypísala výberové konanie, 
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- plánované zlučovanie oddelení vo Fakultnej nemocnici 
v Trenčíne sa odkladá, proces pozastavil minister 
zdravotníctva Tomáš Drucker, 

- trenčianska Fakultná nemocnica uzatvorila koncesné 
zmluvy na stravovacie služby v rozpore so zákonom, 
potvrdili to závery kontroly Najvyššieho kontrolného 
úradu (NKÚ),  

- v polovici októbra 2016 lekári v Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK) nahlásili 5620 akútnych 
respiračných ochorení, 

- dňa 11. novembra 2016 sa definitívne skončila prevádz-
ka jediného bufetu vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, 

- dňa 2. decembra 2015 rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD.  vymenoval do funkcií nových prednostov kliník, 

- investície Trenčianskeho samosprávneho kraja do troch 
nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre-
siahnu v budúcom roku 8,9 milióna eur. 
 
 

8. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 
 

- na Váhu stavajú ďalšiu vodnú elektráreň, bude len 
šesťsto metrov od existujúcej vodnej elektrárne, neďa-
leko nového cestného mosta, 

- v trenčianskom a novomestskom regióne dokončili 
veľký projekt odkanalizovania, pribudli desiatky ki-
lometrov novej kanalizácie, vodovodu a tiež zrekon-
štruované čistiarne odpadových vôd, 

- dňa 14. marca 2016 sa v Trenčíne začalo celoplošné 
strojové a ručné čistenie miestnych komunikácií, 
ukončené by malo byť do konca apríla 2016, 
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- občianski aktivisti a mesto chcú opäť obnoviť nádheru 
obľúbeného Čerešňového sadu, 

- každoročný ťah žiab zo zimných stanovísk k vode sa 
blíži, najmä počas slnečných dní s teplotami nad 10°C 
musia byť vodiči na niektorých úsekoch ostražití a 
znížiť rýchlosť, 

- v polovici marca 2016 Mesto Trenčín začalo s čistením 
verejných priestranstiev po zime, na upratovanie vyu-
žíva aj 70 aktivačných pracovníkov, 

- vstup na Brezinu z átria v centre mesta upratuje mesto 
prostredníctvom aktivačných pracovníkov pravidelne 
každý týždeň, 

- dňa 22. apríla 2016 na Deň Zeme žiaci Základnej školy 
Dlhé Hony  v rámci projektu Mladí reportéri vyčistili 
lesopark Brezina od čiernych skládok odpadu, 

- od 2. mája 2016 je v Trenčíne plánované kosenie ve-
rejnej zelene vo všetkých mestských častiach, 

- počas Jarného upratovania 2016 sa v Trenčíne vy-
zbieralo viac ako 387 ton odpadu, 

- od 1. júla 2016 začne platiť nové nariadenie o na-
kladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi na území mesta, 

- dňa 20. júna 2016 sa začalo druhé celoplošné kosenie 
mesta, 

- dojem v Trenčíne kazia plochy s vysokou burinou, 
ktoré patria iným subjektom a sú roztrúsené po celom 
meste, 

- Zelená hliadka Trenčín sú dobrovoľníci so snahou o 
Trenčín bez odpadkov,  

- členovia občianskeho združenia „Pre Prírodu“ sa 
usilujú o vybudovanie Prírodného parku pri Váhu,  

- hlasná hudba a hluk do skorých ranných hodín veľmi 
rušia, aj Trenčania to dobre poznajú, právomoci miest 



1100 
 

a obcí sú však oklieštené a nedokážu tento problém 
vyriešiť, 

- pred umiestnením klimatizačnej jednotky na byto-
vom dome je vhodné prísť sa poradiť na útvar hlavného 
architekta MsÚ, 

- počas druhého augustového týždňa 2016 sa v Trenčíne 
začalo odburiňovanie krajníc chodníkov, 

- zápach z prevádzky droždiarne Old Herold Ferm 
obťažuje ľudí bývajúcich v Zámostí,  

- o Zelenej hliadke rozprávajú súrodenci Patrik a Matej 
Zámečníkovci, 

- kotolňa na Liptovskej ulici na trenčianskom sídlisku 
Juh je opäť terčom sťažností ľudí, ktorí bývajú v jej 
blízkosti, 

- dňa 29. septembra 2016 vysadili v Spojenej škole inter-
nátnej v Trenčíne potomka známeho Ginka, 

- napriek rozsiahlym službám to na niektorých stojiskách 
v Trenčíne neustále vyzerá ako na neriadenom sme-
tisku,  

- nový zákon o odpadoch prikazuje samosprávam za-
bezpečiť pre domácnosti možnosť triediť aj bioodpad 
zo záhrad, 

- o neznesiteľnom zápachu zo sušiarne na výrobu 
práškových kvasníc by vedeli rozprávať najmä ľudia 
žijúci v okolí areálu Old Herold Hefe, s.r.o., 

- zber odpadov v Trenčíne čakajú zmeny, mesto zavádza 
zber bioodpadu z rodinných domov, ľudia budú po 
novom platiť podľa objemu nádoby na smeti a 
frekvencie vývozu, nie podľa počtu členov domácnosti, 

- mesto sa dohodlo s prevádzkovateľom kotolne na bio-
masu, ktorá vykuruje najväčšie trenčianske sídlisko Juh, 
na nových meraniach, 
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- v Trenčianskom samosprávnom kraji sa v minulom ro-
ku zozbieralo 206 200 ton komunálneho a drobného 
stavebného odpadu, 

- sídlisko Juh dostalo vianočný darček - na uliciach 
Šmidkeho a Mateja Bela boli v týždni pred vianočnými 
sviatkami osadené nové polopodzemné kontajnery na 
komunálny a triedený odpad. 

 
 

9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- začiatky Odevných závodov v Trenčíne siahajú do 30. 
rokov minulého storočia, 

- etnologička Monika Vrzgulová rozpráva o svojom 
výskume holokaustu, 

- začiatky budovania moderného vodovodu v meste 
Trenčín sú spojené s menami inžinierov Vojtecha (Bélu) 
Dillnbergera a Gabriela (Gábora) Göndöra a vtedajšie-
ho starostu Ernesta Učnaja (Ucznai Ernö), 

- stavba čerpacej stanice na Hornej Sihoti a uloženie 
výtlačného potrubia do vodojemu boli poslednými 
veľkými stavbami vodného hospodárstva v Trenčíne 
obdobia Rakúsko-Uhorska, 

- Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne 
je najstaršou školou v Trenčíne a zrejme aj v samot-
nom Trenčianskom samosprávnom kraji, 

- Janka Karlíková spomína na svoju kolegyňu, významnú 
archeologičku Tamaru Nešporovú, 

- Štátny archív v Trenčíne pripravil výstavu, ktorá pou-
kazuje na dôležitosť Trenčína na mape Európy, 

- mnohé z osobností späté s mestom Trenčín zostávajú 
nepoznané, patrí k nim aj Irena Molecová-Vagačová, 
ktorá sa narodila pred 120 rokmi,  
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- trenčiansky fotograf Max Stern patrí medzi výrazných 
predstaviteľov predprevratovej fotografie bývalého 
Rakúsko-Uhorska,  

- Trenčan Zoltán Láncz je vyučeným hodinárom, ktoré-
mu na opravu končia na stole vzácne kúsky európskeho 
hodinárstva.  

 
10. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2016 
 

A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum 

prvej písomnej pamiatky v roku 2016,  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   
E) Zoznam použitej literatúry.  

 
 
11. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2016 
 

- mesiac január 2016, 
- mesiac február 2016, 
- mesiac marec 2016, 
- mesiac apríl 2016, 
- mesiac máj 2016, 
- mesiac jún 2016, 
- mesiac júl 2016, 
- mesiac august 2016, 
- mesiac september 2016, 
- mesiac október 2016, 
- mesiac november 2016, 
- mesiac december 2016. 
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Záverečné ustanovenie 

 

Návrh na vykonanie zápisu do Kroniky Mesta Trenčín za rok 
2016 bol po vypracovaní kronikárom PhDr. Pavlom Serišom  
predložený rokovaniu Komisie kultúry a cestovného ruchu 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 21. marca 2017. 
Komisia vzala správu na vykonanie zápisu do Kroniky mesta 
Trenčín na vedomie bez pripomienok. 

 

 

 
 

 

Ing. Jaroslav Pagáč       Mgr. Richard Rybníček 
prednosta Mestského úradu      primátor Mesta Trenčín                
Trenčín  

              

 
                             PhDr. Pavol Seriš 

                                                             kronikár Mesta Trenčín 

 


